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Hoe hebben wij aan 
onderwijsvernieuwing gewerkt? 

RSG Stad & Esch biedt voortgezet onderwijs aan ongeveer 1100 leerlingen met een 
praktijkschool, beroepencollege en een lyceum. De school heeft locaties in Diever en in 
Meppel.  

Het team van 29 docenten van de bovenbouw van het lyceum wil de visie van de school 
uitwerken in nieuw onderwijs waarbij het nieuwe onderwijs persoonlijk wordt gemaakt 
door keuzevrijheid, zelfstandigheid en eigenaarschap, rekening te houden met het 
bioritme van leerlingen en het principe 'onderwijstijd is leertijd' in te voeren.  

In deze bijdrage kun je lezen hoe wij als team onderwijsvernieuwing hebben aangepakt. 
We beantwoorden de volgende vragen op basis van onze ervaringen in het eerste 
invoeringsjaar: 

1.   Hoe hebben we als team gewerkt aan onderwijsvernieuwing? 

2.   Hoe hebben we dit in de praktijk aangepakt? 

3.   Welke tips hebben we? 

1. Hoe hebben we als team gewerkt aan 
onderwijsvernieuwing? 

Onderwijsvernieuwing wordt vaak door de schoolleiding aangestuurd. Wij hebben als 
team van bovenbouwdocenten van het lyceum ervoor gekozen om het hele traject zelf te 
organiseren en uit te voeren. Onze uitgangspunten waren als volgt;  

•   De innovatie is van de docenten 
Het nieuwe onderwijs door middel van een onderwijsvernieuwing is de wens van 
docenten. We sturen zelf aan hoe wij deze verandering willen aanpakken. De 
schoolleiding is geïnformeerd, faciliteert en ondersteunt op de achtergrond waar 
nodig is. Wij zijn aan zet! 

•   De groep betrokkenen verbreden  
We denken met z’n allen na over onderwijsvernieuwing tijdens brainstormsessies. 
Organiseer een kerngroep die zorgt dat het proces van invoering goed 
georganiseerd en gemonitord wordt. Ga dan zo snel mogelijk over tot het 
uitnodigen van zoveel mogelijk verschillende collega’s die helpen deze 
vernieuwing te realiseren. Maak zoveel mogelijk collega’s mede-eigenaar. 

•   Keuzevrijheid: ook voor de docenten 
Niet alleen voor leerlingen wordt meer keuzevrijheid ingebouwd. Ook docenten 
mogen hun eigen route bepalen. Ze starten op hun eigen moment aan de 
onderwijsvernieuwing. Als je als docent wilt starten, begin vooral! Wil je eerst 
kijken hoe het werkt of alleen proberen of je de instructie op een andere manier 
wilt doen? Bepaal zelf wat je nu (al) gaat doen! 

•   Zet je eigen stap 
De docent is zelf eigenaar van zijn verandering en bepaalt wat zijn stappen zijn. 
Niet iedereen hoeft dezelfde ontwikkeling op hetzelfde moment in te zetten. Het 
gaat erom dat een volgende stap in het veranderproces gezet wordt.  
 

Door het bepalen van uitgangspunten met je docententeam kun je tussentijds steeds 
kijken of je werkt zoals je met elkaar hebt afgesproken of dat bijsturing wenselijk is.  
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2. Hoe hebben we dit in de praktijk aangepakt? 
 
We beschrijven hieronder de stappen die wij hebben genomen als team. De stappen zijn 
herkenbaar voor veranderprocessen, maar zijn zelf door ons team opgepakt in plaats 
vanuit de schoolleiding aangestuurd.  
 
Stap 0  Innovatie van onderop 
 
a. Bespreek in het team waar kansen liggen om beter aan te sluiten op leerlingen. Welke  
    signalen zijn er? Met welk doel zet je de verandering in? Een mindmap werkt hier 
    goed voor. 
b. Bespreek vooraf met de schoolleiding hoeveel ruimte je als team krijgt om het  
    onderwijs te vernieuwen en hoe de schoolleiding dit faciliteert. 
c. Vraag commitment. Maak met elkaar bewust de keuze 'ja, dit gaan we doen' of 'nee, 
    dit doen we niet’. 
 
Stap 1  Start een kerngroep 
 
Om onderwijs te kunnen vernieuwen, moeten zaken als teamdagen, de pilot, 
communicatie met ouders en leerlingen hierop afgestemd worden. Verdeel de 
werkzaamheden onder verschillende teamleden en faciliteer ze voldoende. Betrek steeds 
verschillende collega’s, zodat er een sneeuwbaleffect ontstaat. Het meedenken over de 
organisatie van de onderwijsvernieuwing gebeurt tijdens de teamoverleggen en het 
overleg van de kerngroep. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de vernieuwing 
van het hele team is en dus de besluiten in teamvergaderingen worden genomen.  
 
Stap 2 Organiseer gezamenlijke leerwerkdagen 
 
Breng focus aan. Organiseer leerwerkdagen waar je met elkaar de nieuwste kennis over 
het personaliseren van onderwijs haalt. Maak op deze dagen ook tijd voor intervisie, 
discussie en het werken aan onderwijsmateriaal en begeleidingsvormen.  
Je denkt bij het organiseren al snel aan externe trainers of praktijkdeskundigen van 
andere scholen. Wij zijn van mening dat het vooral belangrijk is om te leren van elkaar 
en te praten over het onderwijs op de eigen school. Besteed daarom vooral aandacht 
aan het concreet maken van ieders ideeën. Sluit tot slot iedere leerwerkdag af met het 
bekijken van elkaars resultaten en het maken van vervolgafspraken.  
 
Stap 3 Betrek ouders, leerlingen en collega’s 
 
Onderwijs is niet alleen de zaak van de docenten die meedoen aan de pilot. Betrek zo 
vroeg mogelijk de leerlingen en hun ouders en informeer overige collega's. Wij hebben 
dit door middel van docenten- en leerlingenpanels gedaan. 
Het kan soms spannend zijn om personen van buitenaf te vragen om mee te denken, 
maar juist het uitwisselen met mensen met een andere blik op onderwijs kan heel 
verfrissend zijn. Leerlingen merken bijvoorbeeld op: "Als we allemaal tegelijk vrij zijn om 
15 uur: hoe moet dat dan met het openbaar vervoer?" Ze blijken goed aan te kunnen 
geven wat zij nodig hebben. 
Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het tijdig uitnodigen van ouders en leerlingen. 
Hoe eerder je hen betrekt hoe groter de kans is dat er sprake is van gezamenlijkheid en 
hoe minder het voelt als 'meedenken over een voldongen feit'. Zorg dat je daarna alle 
ouders en leerlingen informeert door centrale informatiebijeenkomsten en 
nieuwsbrieven.  
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Stap 4 Start met de pilot: Gewoon doen! 
 
Je kunt als team de neiging hebben om eerst alles tot in detail uit te werken en het over 
alle punten eens te zijn. Wij hebben er juist voor gekozen om te starten voor een 
periode van zes weken. Pas als je een eerste stap zet weet je pas hoe iets werkt. Je kunt 
niet alles uitdenken. Het is vooral een kwestie van ervaren.   
 
Zorg voor een aantal vaste afspraken, maar geef iedere collega ook de ruimte om op zijn 
of haar eigen manier mee te doen: iedere collega is eigenaar van zijn eigen 
veranderproces. Het is belangrijk dat iedereen de algemene uitgangspunten positief 
uitdraagt.  
 
Stap 5 Evalueer de pilot 
 
Het is belangrijk om van tevoren goed te bedenken wanneer de pilot voor jouw 
organisatie is geslaagd. Om dat goed te kunnen meten is het handig om op minimaal 
drie momenten te evalueren: na de eerste wenweken, halverwege de pilot en bij het 
afronden van de pilot. Wacht dus niet tot het einde van de pilot. Op deze manier kan je 
tussentijds leren en bijstellen. Maak de evaluatievragen niet te algemeen. Bespreek de 
signalen van docenten, ouders en leerlingen met elkaar én met de betrokkenen.  
 
 
3. Welke tips hebben we? 
 
De stappen die we hebben gezet als team zijn niet per se vernieuwend. Wel hebben we 
het op een andere manier opgepakt en dat blijkt voor ons goed te werken. 
 

•   De beste tip die we geven is: GA HET DOEN! Wacht niet tot er vanuit de 
schoolleiding op onderwijsvernieuwing wordt aangestuurd. Ga met elkaar aan de 
slag. Hierdoor wordt er onderling meer gesproken over “ons onderwijs”.  

 
•   Leer door vallen en opstaan. Door ervaring op te doen weten we wat we hoe we 

de volgende pilot beter kunnen voorbereiden. Zo willen wij de volgende keer 
eerder starten en de mijlpalen vooraf inplannen. Lees je goed in en vraag andere 
teams naar hun leerervaringen.  

 
•   Niet alles lukt misschien zoals je dat in gedachten had. Bemoedig elkaar dat niet 

alles in een keer perfect hoeft te zijn. Er gaan af en toe dingen mis, maar richt je 
op het positieve: wat lukte wel of wat heb ik ervan geleerd? 

 
•   Durf in de spiegel te kijken als het gaat om je eigen verantwoordelijkheid. Wij 

hebben gemerkt dat bij het invoeren van meer keuzevrijheid en zelfstandigheid 
we toch de neiging kregen om terug te vallen op oude gewoontes. 
Onderwijsvernieuwing begint vooral bij jezelf! 

 
•   Het betrekken van ouders in het meedenken over nieuw onderwijs kan best 

spannend zijn, door de soms kritische houding. Blijf het gesprek voeren. Maak als 
team de keuzes t.a.v. de nieuwe ontwikkelingen en licht deze toe.  

 
Wil je meer informatie of voorbeelden van programma's van onze leerwerkdagen of de 
ouder- en leerlingenpanels? Neem dan contact op via: jpen@stadenesch.nl 


