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Het vernieuwen van je 
onderwijs begint met een 
besluit

Teams zijn een belangrijke basis in 
het mbo-onderwijs, maar waar ligt 
het initiatief voor het realiseren van 
een innovatief idee? Stel dat je in 
een vroeg stadium je team betrekt, 
dan kan je idee kracht verliezen 
omdat het een compromis wordt. 
Maar je hebt je team ook nodig voor 
verdere realisatie. Op welk moment 
betrek je je team? Een leadership 
dilemma dat binnen de wetenschap 
wordt aangeduid als role based 
(pionier als trekker en boegbeeld) of 
community based leadership (team 
wisselt in rollen van trekker, volger, 
etc.).

Docenten die willen vernieuwen 
komen vanuit hun eigen werk-
omgeving tot inzichten voor 
vernieuwing. Het liefst willen zij 
hun vernieuwende idee toepassen 
in de directe praktijk. De paradox 
wil dat vernieuwen binnen het 
systeem het moeilijkste is omdat je 
er zelf deel van uitmaakt. Buiten het 
systeem gaat het makkelijker, maar 
dat is niet altijd de bedoeling. 
Daarom is juist het samen leren 
innoveren over organisatiegrenzen 
(of afdelingsgrenzen) heen belang-
rijk. Sta je alleen of krijg je steun 
(van binnen of buiten je organisatie) 
in je proces? Een tactisch en 
gevoelsmatig dilemma. 

Je wilt op enig moment collega’s, 
studenten, leidinggevenden of 
bedrijfsleven betrekken bij je idee 
voor steun, ruimte, tijd en ver-
breding. Ze zullen dan vragen wat 
het gaat opleveren, hoe het resultaat 
eruit zal zien, welke investering het 
vraagt, etc. Terwijl dat juist in een 
innovatieproces lang niet altijd 
duidelijk is. En het proces vaak 
belangrijker dan de uitkomst. 
Hoe kun je schipperen tussen 
experimenteren en tussenresultaten 
opleveren? Hoe kun je vertrouwen 
verkrijgen om tijd te kunnen 
besteden aan je idee? Hoe neem je 
stap voor stap studenten en collega’s 
mee? Dilemma tussen terechte en 
onterechte verwachtingen en 
creëren van vertrouwen. 

Er is al zoveel kennis beschikbaar 
over effectieve innovatieprocessen 
of over vernieuwingen in het mbo. 
Wat maakt dat die kennis zo weinig 
gedeeld wordt? Daarmee zou de 
kwaliteit van de innovatieprocessen 
verbeterd kunnen worden. Een 
belangrijke reden is dat een 
innovatieproces – ook - een 
persoonlijk leerproces is. Je start 
met een persoonlijk idee vanuit 
intrinsieke motivatie, en loopt langs 
een unieke route die context 
specifiek is. Pionierende docenten 
hebben de behoefte om zelf te willen 
leren, dit kun je niet uit een boekje 
doen. Wel kun je de leercurve wat 
minder diep proberen te maken 
door het wiel niet helemaal opnieuw 
uit te vinden. Een dilemma van 
timing en waar doe je goed aan: gas 
blijven geven of op tijd even stil 
staan om kennis bij te tanken.

Dilemma’s. In vele gedaanten en 
vormen zijn ze aangetroffen. 

Een dilemma is er nou eenmaal. 
Je kunt je er wél op voorbereiden 
en bepalen hoe je met dilemma’s 

omgaat als ze zich aandienen. 
Jij kiest. 

Docenten verwachten van leiding-
gevenden vooral ruimte om te 
kunnen experimenteren. Dat 
betekent ook aandacht krijgen, in 
alle fasen. En de ruimte dat een goed 
idee ook kan mislukken. Ruimte 
zonder regels (zoals in de pilot 
Onderwijs ontregeld) vraagt van 
leidinggevenden juist om op een 
ander niveau heldere kaders te 
stellen. Daarbinnen ontstaat 
werkbare ruimte. 
Wanneer is een idee mislukt? En 
wanneer is het gelukt? Wat is een 
goed idee? Dat vraagt van docenten 
een kritische blik op hun idee en het 
formuleren van eigen kaders om het 
(tussen)resultaat te evalueren. Een 
dilemma van ruimte geven en 
ruimte nemen voor alle partijen.

Als pionierende docent krijg je vaak 
erkenning voor je passie en 
bevlogenheid, in de vorm van een 
ontwikkelbudget, experimenteer-
ruimte of in woorden. Een roc biedt 
een training voor veranderleraar 
aan, om te leren hoe je je ideeën 
realiseert. Is pionieren nu de nieuwe 
norm? Je hebt ook mensen ‘die wel 
mee willen bouwen maar geen 
stenen willen sjouwen’. Of staf-
afdelingen of collega’s die andere 
stenen sjouwen. Een pionier of 
veranderleraar heeft inzicht 
opgedaan hoe je anderen 
constructief betrekt. Mag - of zelfs 
moet - verschil er zijn, om zo samen  
een steviger gebouw te bouwen? 
Een dilemma van elkaar vanuit 
verschillen vooruit helpen en je 
eigen idee beschermen en verder 
brengen.

Deze special is tot stand gekomen in 
opdracht van SOM, het platform in 
het MBO van werkgevers en 
werknemers samen.  

Een gemêleerd gezelschap heeft via 
een actieonderzoek geleerde lessen 
uit de praktijk en kennis uit 
onderzoek bijeengebracht. In twee 
stappen hebben pionierende 
docenten, coaches van MBO 
pioniers, onderzoekers, een student, 
een HRM-adviseur, een beleids-
adviseur en leidinggevende 
meegewerkt aan dit actieonderzoek. 
Deze special is het resultaat. 
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Wat gaat het 
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Het wiel Foutje bedankt! Stenen sjouwen

De noodzaak voor innovatie van het 
middelbaar beroepsonderwijs loopt 
elke dag de klas in. Studenten 
komen met hun vragen binnen, 
over de nieuwste technieken en 
complexe vraagstukken uit de 
praktijk. Studenten zijn vaak de 
firestarter van docenten om te 
innoveren. Wat helpt de docent 
om zijn (latente) ambitie voor 
vernieuwing te realiseren?

Het onderwijsarbeidsmarktfonds 
SOM heeft pionierende docenten 
ondersteund om mee te doen aan 
het programma MBO Pioniers. Met 
budget en begeleiding vanuit de 
Onderwijscoöperatie realiseerden 
zij stap voor stap hun idee. 

In deze special willen we stilstaan bij 
de inzichten, geleerde lessen, 
dilemma’s en tips voor hulpbronnen 
in je werkomgeving. SOM wil zo nog 
meer docenten stimuleren om te 
zorgen voor het mooiste onderwijs, 
voor studenten en het bedrijfsleven.

Hoe kunnen we het vuurtje ook 
aansteken bij anderen? Hoe start
je als docent in je dagelijkse 
praktijk met een innovatief idee? 
En hoe kun je het vuurtje brandende 
houden en doorgeven? 

De passie en het enthousiasme van 
docenten werkt aanstekelijk.

Hoe kan een 
docent het 
onderwijs steeds 
verbeteren en
hoe helpt een 
innovatieve 
werkomgeving 
daar het beste bij?
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Een paar van deze eigenschappen 
werken al als brandstof voor 
vernieuwing. Ben jij aan het vlammen of zie jij 

collega’s vlammen? Hoe kwam het 
tot ontbranding? Het zijn de 
docenten die zich uitspreken die 
iets in gang zetten. Een idee bestaat 
pas, als je het deelt met anderen.

Vuur heeft, naast brandstof, vooral 
zuurstof nodig om te blijven 
branden. Ieder loopt zijn eigen route. 
Ieder vindt zijn eigen weg en stijl. 
Ieder maakt kleine of grote be-
wegingen vooruit. Wat voor de ene 
docent een vernieuwing is, is voor 
de andere misschien al dagelijkse 
praktijk. Juist vanuit die verschillen 
kunnen we leren van elkaar.  
Toch zijn er uitdagingen waar veel 
docenten voor komen te staan. We 
hebben enkele hiernaast in dilem-
ma’s gevat. Het is de kunst vrije 
ruimte te vinden en te creëren. 
Daarbij kun je je voordeel doen met 
de routeverhalen, zuurstofgevers en 
omgang met opbranders van 
collega’s. Hoe hielp hun team of 
werkomgeving met het realiseren 
van innovatieve ideeën?

“Met een simpele oproep op LinkedIn 
vond ik mede docenten uit het land 
die mee wilden denken.” 

Waar leidt jouw idee naartoe? Opdrachtkaart

2. Met wie zou je jouw idee voor vernieuwing het liefst willen delen?

1. Kun je benoemen wat er met je gebeurt als je tegen frustatie of irritatie aanloopt?

3. Van welke bijdrage van je team zou jij heel blij worden?

Vernieuwen van je onderwijs begint met een besluit. Je denkt dat iets veel slimmer en 
sneller kan, of een student nodigt je uit tot vernieuwing in het curriculum. Wat is jouw 
firestarter? Neem het besluit, start je eigen route en leer van de verhalen van 
collega-vernieuwers. 

“Ik maak het curriculum samen 
met de studenten. Wat geeft dat 
een energie!” 

“Ik heb me aangesloten bij een 
kennispool buiten de school. Daar 
krijg ik nieuwe ideeën van die ik 
toepas op mijn eigen roc. Zo krijgen 
de studenten invloeden mee vanuit 
de wetenschap en kunst.”

“Mijn coach laat ik kritisch meedenk-
en. Daardoor word ik sterker en durf 
ik meer collega’s erbij te betrekken.” 

“Als docent heb je toch een zekere positie heb ik 
gemerkt. Als je een lokale ondernemer belt, dan gaan de 
deuren veel makkelijker open, dan ik ooit had gedacht.”

“Op tijd de fakkel doorgeven door collega’s erbij te 
betrekken. Het koste me moeite om te durven loslaten. 
Scheelt wel een burn-out en is veel leuker.”

“De 1000-urennorm is een kans om te pionieren. Benut 
de ruimte in het curriculum die er volop is, en ga wat 
doen!”

“Er moet overal en altijd maar draagvlak voor zijn, zo 
frustrerend. Nu ben ik gewoon brutaler.”

“Toen ik het idee op papier zette en indiende bij het 
pioniersprogramma, dat vond ik wel spannend. De 
goedkeuring buiten de school gaf me de legitimatie en 
het vertrouwen om er nu echt mee aan de slag te gaan.”

“Ik zat er bijna doorheen, totdat een 
collega aan me vroeg waarmee ze 
kon helpen. Vanaf toen stond ik er 
niet meer alleen voor.”

“Ik mocht inspiratie opdoen bij 
andere collega’s in het buitenland. 
Hiermee kreeg de innovatie ineens 
een nieuwe dimensie.”

“Leren leren. Elke keer dat je bij een 
student het licht ziet aangaan, weet 
je dat ze zichzelf sterker maken voor 
hun eigen toekomst.”

“Pionieren is ook de weg kennen 
naar netwerken. Bijvoorbeeld via de 
practoraten. Of het Katapult 
netwerk, o.a. bedoeld om bedrijven 
en docenten elkaar beter te laten 
vinden (www.wijzijnkatapult.nl). 
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Er is geen tijd/ geen capaciteit. 
Er ligt altijd ergens vrije ruimte. 
Hulp geven is een kwestie van 
fatsoen en doen. Hulp vragen 
evenzo.

Ik bemoei me er niet mee/ ik vind 
alles goed. Daar heb je dus niks 
aan. Kritisch meedenken is een 
vorm van collegialiteit en 
betrokkenheid. Vraag erom. 

Zo doen we het hier niet/ al 
geprobeerd. Funest voor nieuws-
gierigheid. Tevens een vreemde 
houding binnen een school-
context. Toch?
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Top zuurstofgevers Routeverhalen Top opbranders

Download
Wil je zelf in actie komen? Kijk
op de website van SOM voor meer 
informatie en een firestarter-
pakket.

Downloadlink: 
www.sommbo.nl/professionele-
ruimte/onderwijsinnovatie

Of scan deze 
Qr code om 
het pakket te
downloadenKijk verder in het firestarter-pakket dat je kunt 

downloaden van de website van SOM.

Met welke 
dilemma’s

zou je 
kunnen

kampen? 
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Teams zijn een belangrijke basis in 
het mbo-onderwijs, maar waar ligt 
het initiatief voor het realiseren van 
een innovatief idee? Stel dat je in 
een vroeg stadium je team betrekt, 
dan kan je idee kracht verliezen 
omdat het een compromis wordt. 
Maar je hebt je team ook nodig voor 
verdere realisatie. Op welk moment 
betrek je je team? Een leadership 
dilemma dat binnen de wetenschap 
wordt aangeduid als role based 
(pionier als trekker en boegbeeld) of 
community based leadership (team 
wisselt in rollen van trekker, volger, 
etc.).

Docenten die willen vernieuwen 
komen vanuit hun eigen werk-
omgeving tot inzichten voor 
vernieuwing. Het liefst willen zij 
hun vernieuwende idee toepassen 
in de directe praktijk. De paradox 
wil dat vernieuwen binnen het 
systeem het moeilijkste is omdat je 
er zelf deel van uitmaakt. Buiten het 
systeem gaat het makkelijker, maar 
dat is niet altijd de bedoeling. 
Daarom is juist het samen leren 
innoveren over organisatiegrenzen 
(of afdelingsgrenzen) heen belang-
rijk. Sta je alleen of krijg je steun 
(van binnen of buiten je organisatie) 
in je proces? Een tactisch en 
gevoelsmatig dilemma. 

Je wilt op enig moment collega’s, 
studenten, leidinggevenden of 
bedrijfsleven betrekken bij je idee 
voor steun, ruimte, tijd en ver-
breding. Ze zullen dan vragen wat 
het gaat opleveren, hoe het resultaat 
eruit zal zien, welke investering het 
vraagt, etc. Terwijl dat juist in een 
innovatieproces lang niet altijd 
duidelijk is. En het proces vaak 
belangrijker dan de uitkomst. 
Hoe kun je schipperen tussen 
experimenteren en tussenresultaten 
opleveren? Hoe kun je vertrouwen 
verkrijgen om tijd te kunnen 
besteden aan je idee? Hoe neem je 
stap voor stap studenten en collega’s 
mee? Dilemma tussen terechte en 
onterechte verwachtingen en 
creëren van vertrouwen. 

Er is al zoveel kennis beschikbaar 
over effectieve innovatieprocessen 
of over vernieuwingen in het mbo. 
Wat maakt dat die kennis zo weinig 
gedeeld wordt? Daarmee zou de 
kwaliteit van de innovatieprocessen 
verbeterd kunnen worden. Een 
belangrijke reden is dat een 
innovatieproces – ook - een 
persoonlijk leerproces is. Je start 
met een persoonlijk idee vanuit 
intrinsieke motivatie, en loopt langs 
een unieke route die context 
specifiek is. Pionierende docenten 
hebben de behoefte om zelf te willen 
leren, dit kun je niet uit een boekje 
doen. Wel kun je de leercurve wat 
minder diep proberen te maken 
door het wiel niet helemaal opnieuw 
uit te vinden. Een dilemma van 
timing en waar doe je goed aan: gas 
blijven geven of op tijd even stil 
staan om kennis bij te tanken.

Dilemma’s. In vele gedaanten en 
vormen zijn ze aangetroffen. 

Een dilemma is er nou eenmaal. 
Je kunt je er wél op voorbereiden 
en bepalen hoe je met dilemma’s 

omgaat als ze zich aandienen. 
Jij kiest. 

Docenten verwachten van leiding-
gevenden vooral ruimte om te 
kunnen experimenteren. Dat 
betekent ook aandacht krijgen, in 
alle fasen. En de ruimte dat een goed 
idee ook kan mislukken. Ruimte 
zonder regels (zoals in de pilot 
Onderwijs ontregeld) vraagt van 
leidinggevenden juist om op een 
ander niveau heldere kaders te 
stellen. Daarbinnen ontstaat 
werkbare ruimte. 
Wanneer is een idee mislukt? En 
wanneer is het gelukt? Wat is een 
goed idee? Dat vraagt van docenten 
een kritische blik op hun idee en het 
formuleren van eigen kaders om het 
(tussen)resultaat te evalueren. Een 
dilemma van ruimte geven en 
ruimte nemen voor alle partijen.

Als pionierende docent krijg je vaak 
erkenning voor je passie en 
bevlogenheid, in de vorm van een 
ontwikkelbudget, experimenteer-
ruimte of in woorden. Een roc biedt 
een training voor veranderleraar 
aan, om te leren hoe je je ideeën 
realiseert. Is pionieren nu de nieuwe 
norm? Je hebt ook mensen ‘die wel 
mee willen bouwen maar geen 
stenen willen sjouwen’. Of staf-
afdelingen of collega’s die andere 
stenen sjouwen. Een pionier of 
veranderleraar heeft inzicht 
opgedaan hoe je anderen 
constructief betrekt. Mag - of zelfs 
moet - verschil er zijn, om zo samen  
een steviger gebouw te bouwen? 
Een dilemma van elkaar vanuit 
verschillen vooruit helpen en je 
eigen idee beschermen en verder 
brengen.

Deze special is tot stand gekomen in 
opdracht van SOM, het platform in 
het MBO van werkgevers en 
werknemers samen.  

Een gemêleerd gezelschap heeft via 
een actieonderzoek geleerde lessen 
uit de praktijk en kennis uit 
onderzoek bijeengebracht. In twee 
stappen hebben pionierende 
docenten, coaches van MBO 
pioniers, onderzoekers, een student, 
een HRM-adviseur, een beleids-
adviseur en leidinggevende 
meegewerkt aan dit actieonderzoek. 
Deze special is het resultaat. 
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De noodzaak voor innovatie van het 
middelbaar beroepsonderwijs loopt 
elke dag de klas in. Studenten 
komen met hun vragen binnen, 
over de nieuwste technieken en 
complexe vraagstukken uit de 
praktijk. Studenten zijn vaak de 
firestarter van docenten om te 
innoveren. Wat helpt de docent 
om zijn (latente) ambitie voor 
vernieuwing te realiseren?

Het onderwijsarbeidsmarktfonds 
SOM heeft pionierende docenten 
ondersteund om mee te doen aan 
het programma MBO Pioniers. Met 
budget en begeleiding vanuit de 
Onderwijscoöperatie realiseerden 
zij stap voor stap hun idee. 

In deze special willen we stilstaan bij 
de inzichten, geleerde lessen, 
dilemma’s en tips voor hulpbronnen 
in je werkomgeving. SOM wil zo nog 
meer docenten stimuleren om te 
zorgen voor het mooiste onderwijs, 
voor studenten en het bedrijfsleven.

Hoe kunnen we het vuurtje ook 
aansteken bij anderen? Hoe start
je als docent in je dagelijkse 
praktijk met een innovatief idee? 
En hoe kun je het vuurtje brandende 
houden en doorgeven? 

De passie en het enthousiasme van 
docenten werkt aanstekelijk.

Hoe kan een 
docent het 
onderwijs steeds 
verbeteren en
hoe helpt een 
innovatieve 
werkomgeving 
daar het beste bij?
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Een paar van deze eigenschappen 
werken al als brandstof voor 
vernieuwing. Ben jij aan het vlammen of zie jij 

collega’s vlammen? Hoe kwam het 
tot ontbranding? Het zijn de 
docenten die zich uitspreken die 
iets in gang zetten. Een idee bestaat 
pas, als je het deelt met anderen.

Vuur heeft, naast brandstof, vooral 
zuurstof nodig om te blijven 
branden. Ieder loopt zijn eigen route. 
Ieder vindt zijn eigen weg en stijl. 
Ieder maakt kleine of grote be-
wegingen vooruit. Wat voor de ene 
docent een vernieuwing is, is voor 
de andere misschien al dagelijkse 
praktijk. Juist vanuit die verschillen 
kunnen we leren van elkaar.  
Toch zijn er uitdagingen waar veel 
docenten voor komen te staan. We 
hebben enkele hiernaast in dilem-
ma’s gevat. Het is de kunst vrije 
ruimte te vinden en te creëren. 
Daarbij kun je je voordeel doen met 
de routeverhalen, zuurstofgevers en 
omgang met opbranders van 
collega’s. Hoe hielp hun team of 
werkomgeving met het realiseren 
van innovatieve ideeën?

“Met een simpele oproep op LinkedIn 
vond ik mede docenten uit het land 
die mee wilden denken.” 

Waar leidt jouw idee naartoe? Opdrachtkaart

2. Met wie zou je jouw idee voor vernieuwing het liefst willen delen?

1. Kun je benoemen wat er met je gebeurt als je tegen frustatie of irritatie aanloopt?

3. Van welke bijdrage van je team zou jij heel blij worden?

Vernieuwen van je onderwijs begint met een besluit. Je denkt dat iets veel slimmer en 
sneller kan, of een student nodigt je uit tot vernieuwing in het curriculum. Wat is jouw 
firestarter? Neem het besluit, start je eigen route en leer van de verhalen van 
collega-vernieuwers. 

“Ik maak het curriculum samen 
met de studenten. Wat geeft dat 
een energie!” 

“Ik heb me aangesloten bij een 
kennispool buiten de school. Daar 
krijg ik nieuwe ideeën van die ik 
toepas op mijn eigen roc. Zo krijgen 
de studenten invloeden mee vanuit 
de wetenschap en kunst.”

“Mijn coach laat ik kritisch meedenk-
en. Daardoor word ik sterker en durf 
ik meer collega’s erbij te betrekken.” 

“Als docent heb je toch een zekere positie heb ik 
gemerkt. Als je een lokale ondernemer belt, dan gaan de 
deuren veel makkelijker open, dan ik ooit had gedacht.”

“Op tijd de fakkel doorgeven door collega’s erbij te 
betrekken. Het koste me moeite om te durven loslaten. 
Scheelt wel een burn-out en is veel leuker.”

“De 1000-urennorm is een kans om te pionieren. Benut 
de ruimte in het curriculum die er volop is, en ga wat 
doen!”

“Er moet overal en altijd maar draagvlak voor zijn, zo 
frustrerend. Nu ben ik gewoon brutaler.”

“Toen ik het idee op papier zette en indiende bij het 
pioniersprogramma, dat vond ik wel spannend. De 
goedkeuring buiten de school gaf me de legitimatie en 
het vertrouwen om er nu echt mee aan de slag te gaan.”

“Ik zat er bijna doorheen, totdat een 
collega aan me vroeg waarmee ze 
kon helpen. Vanaf toen stond ik er 
niet meer alleen voor.”

“Ik mocht inspiratie opdoen bij 
andere collega’s in het buitenland. 
Hiermee kreeg de innovatie ineens 
een nieuwe dimensie.”

“Leren leren. Elke keer dat je bij een 
student het licht ziet aangaan, weet 
je dat ze zichzelf sterker maken voor 
hun eigen toekomst.”

“Pionieren is ook de weg kennen 
naar netwerken. Bijvoorbeeld via de 
practoraten. Of het Katapult 
netwerk, o.a. bedoeld om bedrijven 
en docenten elkaar beter te laten 
vinden (www.wijzijnkatapult.nl). 
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Er is geen tijd/ geen capaciteit. 
Er ligt altijd ergens vrije ruimte. 
Hulp geven is een kwestie van 
fatsoen en doen. Hulp vragen 
evenzo.

Ik bemoei me er niet mee/ ik vind 
alles goed. Daar heb je dus niks 
aan. Kritisch meedenken is een 
vorm van collegialiteit en 
betrokkenheid. Vraag erom. 

Zo doen we het hier niet/ al 
geprobeerd. Funest voor nieuws-
gierigheid. Tevens een vreemde 
houding binnen een school-
context. Toch?
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Download
Wil je zelf in actie komen? Kijk
op de website van SOM voor meer 
informatie en een firestarter-
pakket.

Downloadlink: 
www.sommbo.nl/professionele-
ruimte/onderwijsinnovatie

Of scan deze 
Qr code om 
het pakket te
downloadenKijk verder in het firestarter-pakket dat je kunt 

downloaden van de website van SOM.

Met welke 
dilemma’s

zou je 
kunnen

kampen? 

https://www.sommbo.nl/
http://www.sommbo.nl/professioneleruimte/onderwijsinnovatie

