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Samenvatting 

In het kader van de programmalijn ‘Professionele Ruimte’ van de Onderwijscoöperatie hebben het 
Welten-instituut1 en Kennisland onderzocht of deelname aan het Onderwijs Pioniers programma de 
professionele ruimte van leraren vergroot. Het Onderwijs Pioniers programma heeft tot algemeen 

doel innovatie te stimuleren in het onderwijs. Om dit te bereiken, biedt het Onderwijs Pioniers 
programma pionierende leraren (de Onderwijs Pioniers) een budget van 5000 euro, begeleiding, 
uitwisseling tussen mede-Pioniers en een platform voor het uitvoeren van een innovatief idee op de 

eigen school.  
 
Professionele ruimte heeft in dit onderzoek betrekking op de mogelijkheid om invloed uit te oefenen 

op de inhoud en de inrichting van het eigen werk. Meer specifiek gaat het hierbij om de ruimte die 
een leraar heeft om te beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch 
en organisatorisch) en de eigen professionele ontwikkeling.  

 
De volgende algemene onderzoeksvragen werden onderzocht: 
 

1. Vergroot deelname aan een innovatieproject (het Onderwijs Pioniers project) de 
beleving van de professionele ruimte van leraren?  

2. Wat zijn de opbrengsten van het Onderwijs Pioniers programma voor de leraar (de 

Onderwijs Pionier) en voor de school? 
3. Welke condities dragen bij aan het uitvoeren van een innovatieproject, en hiermee de 

ervaren professionele ruimte? 

 
In dit rapport wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van het onderzoek en de 
onderzoeksresultaten. Voor een beknopte beschrijving van het onderzoek en de belangrijkste 

resultaten verwijzen we de lezer naar de publicatie van Schreurs, Kicken en Kieboom (2014) in het 
vakblad Onderwijs Innovatie2.  
 

Op basis van een kwalitatief onderzoek waarbij 20 retrospectieve interviews hebben 
plaatsgevonden met Onderwijs Pioniers kunnen we concluderen dat deelname aan het Onderwijs 
Pioniers programma het ervaren van de professionele ruimte vergroot. De meeste Onderwijs 

Pioniers gaven aan dat ze zich door het Onderwijs Pioniers programma gesterkt voelen in hun 
autonomie. Dit komt met name doordat het Onderwijs Pioniers programma de leraren in de 
gelegenheid stelt om een eigen idee uit te voeren, onder hun eigen voorwaarden, op hun eigen 

manier. Bovendien kregen de meeste Onderwijs Pioniers op school steun en vertrouwen van hun 
leidinggevende, maar ook van andere betrokkenen zoals leerlingen en ouders, om die autonomie te 
nemen. Voor een enkeling was zelfs de participatie in de besluitvorming op school toegenomen. 

 
Met betrekking tot de opbrengsten beschouwen alle Onderwijs Pioniers hun innovatieproject als 
geslaagd. Er is sprake van tastbare opbrengsten met een duurzaam karakter, zowel voor de 

Onderwijs Pionier persoonlijk als voor de hele school. De Onderwijs Pioniers geven aan veel kennis 
te hebben verworven, zowel inhoudelijke kennis als kennis over projectmatig werken en het 
aanvragen van subsidies. Daarnaast vertellen de Onderwijs Pioniers dat ze meer vertrouwen in hun 

eigen kunnen hebben gekregen, geven ze aan dat hun persoonlijk netwerk is uitgebreid en 
sommigen ervaren veranderingen op professioneel gebied. Op schoolniveau zien we niet alleen dat 
de collega’s en leerlingen gebruik kunnen maken van de concrete, zichtbare effecten van het 

 
1 Ten tijde van het verschijnen van deze rapportage is LOOK, het Wetenschappelijk Centrum Leraren 
Onderzoek opgeheven en opgegaan in het recent door de Open Universiteit opgerichte Welten-instituut,  
Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie. 
2 Schreurs, B., Kicken, W., & Kieboom, M. (2014). Onderwijsinnovatie door pionierende leraren. Onderwijs  
Innovatie, 1, 17-25. Http://www.ou.nl/documents/10815/36324/OI_2014_1_PraktischArtikel.pdf 
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project van de Onderwijs Pionier maar ook dat er meer bewustwording is ontstaan van de 
mogelijkheden om (innovatieve) ideeën in de onderwijspraktijk uit te voeren. 

 
Voor het vergroten van de beleving van de professionele ruimte en het verwezenlijken van 
succesvolle projecten konden verschillende condities onderscheiden worden op het niveau van de 

Onderwijs Pionier, de omgeving van de Onderwijs Pionier en het Onderwijs Pioniers programma.  
Op het niveau van de Onderwijs Pionier, vonden we drie kerncompetenties die bij alle Onderwijs 
Pioniers aanwezig bleken te zijn en genoemd werden als competenties die nodig zijn om een 

innovatieproject te starten. Het betreft hier (a) intrinsieke motivatie voor onderwijsverbetering en 
innoveren, (b) samenwerken, en (c) kunnen enthousiasmeren. Daarnaast worden door de 
verschillende Onderwijs Pioniers specifieke vaardigheden genoemd die nodig zijn om een project 

vorm te geven en uit te voeren.  
Met betrekking tot de condities in de omgeving gaven bijna alle Onderwijs Pioniers expliciet 

aan dat de steun van collega’s onontbeerlijk is om een innovatieproject te kunnen voortzetten en 

volbrengen. Draagvlak van collega’s verkrijgen behoeft specifieke interventies. Ten eerste werden 
de collega’s voornamelijk enthousiast wanneer het project concreet en tastbaar werd. Daarom 
besteedden de meeste Onderwijs Pioniers er veel aandacht aan het project zichtbaar te maken op 

school, alsook de resultaten zichtbaar te maken voor collega’s. Daarnaast is de leidinggevende een 
onmisbare ondersteunende kracht die voldoende vertrouwen en ruimte moet geven om het 
Onderwijs Pioniers project te doen slagen. Belangrijk is ook het ter beschikking hebben van een 

(klein) budget om een innovatief project te starten. Een kleine financiële bijdrage maakt projecten 
en ideeën mogelijk en biedt leraren de ruimte (in tijd) om het project te realiseren.  

Wat betreft de stimulerende condities van de organisatie van het Onderwijs Pioniers 

programma zien we dat het belangrijk is dat het programma niet-lineair en context-gevoelig is. Ook 
ruimte voor reflectie en een flexibele houding vormen faciliterende condities. De mede-Pioniers en 
het Onderwijs Pioniers projectteam zorgen voor de juiste motivatie en betrokkenheid. Gevraagd 

naar de verbeterpunten voor het Onderwijs Pioniers programma geven de Onderwijs Pioniers aan 
dat ze soms nog meer ondersteuning op maat konden gebruiken. Er ontstonden namelijk 
discrepanties in de voortgang (met name in de beginfase van het programma), waardoor de inhoud 

van de Onderwijs Pioniers bijeenkomsten niet altijd aansloot bij de behoeften van de Onderwijs 
Pioniers. Ook werd niet altijd aansluiting gevonden bij ervaringen van mede-Pioniers. Enkele 
Onderwijs Pioniers zouden in sommige fasen van hun project ook graag een beroep kunnen doen 

op een inhoudelijke expert.  
 
Tot slot kunnen op basis van de uitspraken van de Onderwijs Pioniers enkele adviezen 

geformuleerd worden voor toekomstige vernieuwers van het onderwijsveld. Hierbij is aandacht voor 
de opstartfase (houd het plan klein, plan vooruit), het betrekken van anderen bij het project (creëer 
draagvlak, werk samen, wissel uit, informeer, delegeer), omgaan met stagnatie (reflecteer, 

relativeer) en het verduurzamen van het project (maak de opbrengsten van het project onderdeel 
van de schoolstructuur). Hierbij luidt het belangrijkste advies: Heb vertrouwen, je ideeën doen er 
toe: ga pionieren!  
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Inleiding 

In het kader van de programmalijn ‘Professionele Ruimte’ van de Onderwijscoöperatie hebben het 
Welten-instituut3 en Kennisland onderzocht of deelname aan het Onderwijs Pioniers programma de 
professionele ruimte van leraren vergroot. Het Onderwijs Pioniers programma heeft tot doel het 

stimuleren van professionele ruimte, persoonlijk leiderschap en vernieuwend vermogen van 
leraren, wat moet leiden tot een impuls op schoolniveau (om te komen tot een duurzame 
cultuurverandering). Om dit te bereiken, biedt het Onderwijs Pioniers programma aan pionierende 

leraren (Onderwijs Pioniers) een (klein) budget van 5000 euro, begeleiding, uitwisseling tussen 
mede-Pioniers en een platform voor het uitvoeren van een innovatief idee op de eigen school. 

Het Onderwijs Pioniers programma is door Kennisland geïnitieerd en is in 2012 gestart en 

inmiddels hebben bijna tachtig leraren gepionierd in het po, vo en mbo. Het programma wordt 
continu verbeterd op basis van inzichten die in interactie met de Onderwijs Pioniers ontstaan. Er is 
echter nog niet systematisch onderzocht of met het Onderwijs Pioniers programma ook 

daadwerkelijk de doelen bereikt worden die men ermee beoogt. Daarom hebben Kennisland, het 
Welten-instituut en de Onderwijscoöperatie gezamenlijk een onderzoek opgesteld om dit te 
onderzoeken. Daarnaast onderzochten zij welke condities bevorderlijk zijn voor de effectiviteit van 

het Onderwijs Pioniers project. Hierbij voerden Kennisland en het Welten-instituut (i.s.m. de 
Onderwijscoöperatie) parallel onderzoek uit. Voor beide onderzoeken gold dat de dataverzameling 
zoveel mogelijk relevant moest zijn voor de Onderwijs Pioniers en bij zou dragen aan hun 

leerproces. De gegevens die verzameld zijn door Kennisland zijn essentieel om de ontwikkeling die 
door het Welten-instituut in kaart werden gebracht te begrijpen, en omgekeerd. 

Professionele ruimte 

Het onderzoek dat het Welten-instituut uitvoert heeft tot doel bij te dragen aan de begripsvorming 

rondom het thema professionele ruimte. Professionele ruimte heeft betrekking op de mogelijkheid 
om invloed uit te oefenen op de inhoud en de inrichting van het eigen werk. Meer specifiek gaat het 
hierbij om de ruimte die een leraar heeft om te beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting 

(didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en de eigen professionele ontwikkeling. In de 
internationale literatuur wordt professionele ruimte vaak gedefinieerd als autonomie. De autonomie 
van een leraar kan omschreven worden als de vrijheid en invloed van de leraar op het organiseren 

van zijn professionele activiteiten (Evers, Vandyck, & Klaeijsen, 2013). Autonomie of professionele 
ruimte wordt meer en meer beschouwd als een belangrijke factor voor het stimuleren van de 
professionele ontwikkeling van leraren (Evers, Vandyck, & Klaeijsen, 2013; Kleinhenz & Ingvarson, 

2004; Smith & Rowley, 2005) en voor het stimuleren van innovatief gedrag (Dee, Henkin, & Pell, 
2002; Muijs & Harris, 2006). Het is daarom belangrijk te onderzoeken welke condities de 
professionele ruimte van leraren kunnen beïnvloeden.  
 
Professionele ruimte in het Onderwijs Pioniers progra mma 
Op basis van de beschrijving van professionele ruimte zou gesteld kunnen worden dat met het 

Onderwijs Pioniers programma omstandigheden gecreëerd worden die bij kunnen dragen aan het 
vergroten van de professionele ruimte van de deelnemende leraren. Uit onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld dat deelname aan besluitvorming, steun vanuit schoolleiding en ontwikkelen van een 

eigen visie belangrijk zijn voor het ervaren van professionele ruimte (Evers, Vandyck, & Klaeijsen, 
2013). Om vanuit dit specifieke project een breder licht te kunnen schijnen op het begrip 
professionele ruimte is het interessant om na te gaan wat leraren die onder dergelijke 

 
3 Ten tijde van het verschijnen van deze rapportage is LOOK, het Wetenschappelijk Centrum Leraren 
Onderzoek opgeheven en opgegaan in het recent door de Open Universiteit opgerichte Welten-instituut, 
Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie. 
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omstandigheden opereren, zelf doen om ook daadwerkelijk professionele ruimte te ervaren of zelfs 
te creëren. 

Doelstelling en onderzoeksvragen 

Ten eerste heeft het onderzoek tot doel meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen deelname 
aan het Onderwijs Pioniers programma en het ervaren van professionele ruimte. Door te kijken 
naar de Onderwijs Pioniers in hun schoolomgeving - dus het niveau van de individuele leraar, 

kenmerken van de schoolomgeving en interacties daartussen - en de ontwikkeling gedurende het 
Onderwijs Pioniers project, kunnen succesfactoren voor het stimuleren van ‘innovatie van onderaf’ 
(zelf-georganiseerde innovatie door de leerkracht in zijn omgeving) worden beschreven. Hierbij 

wordt onderzocht of en hoe het Onderwijs Pioniers programma bijdraagt aan het vergroten van de 
ervaren professionele ruimte en hoe de pionierende leraren hun verworven professionele ruimte 
benutten. Bovendien kan onze begripsvorming rondom het thema professionele ruimte hiermee 

vergroot worden. Ten tweede wordt beoogd meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van deelname 
aan het Onderwijs Pioniers programma op schoolniveau. In dit kader wordt onderzocht of en hoe 
deelname bijdraagt aan duurzame veranderingen in schoolculturen. Ten derde werd gekeken welke 

condities een stimulerende of belemmerende rol spelen bij het uitvoeren van een innovatieproject. 
Tot slot bieden deze onderzoeksvragen input voor het verbeteren en optimaliseren van het 
Onderwijs Pioniers programma en kunnen richtlijnen voor andere innovatieprojecten binnen het 

onderwijs afgeleid worden. De volgende algemene onderzoeksvragen gaven richting aan het 
onderzoek: 
 

1. Draagt deelname aan een innovatieproject (het Onderwijs Pioniers project) bij aan 
het ervaren van de professionele ruimte van leraren?  

2. Wat zijn de opbrengsten van het Onderwijs Pioniers programma voor de leraar (de 

Onderwijs Pionier) en voor de school? 

3. Welke condities op het niveau van de Onderwijs Pionier, de school en het 
Onderwijs Pioniers programma dragen bij aan het uitvoeren van een 

innovatieproject, en hiermee de ervaren professionele ruimte? 
 
In het vervolg van deze rapportage zal eerst een beeld geschetst worden van het Onderwijs 

Pioniers programma. Vervolgens zal ingegaan worden op de onderzoeksmethode en worden de 
belangrijkste resultaten gepresenteerd. Het rapport sluit af met aanbevelingen en enkele praktische 
richtlijnen voor de implementatie van innovatieprojecten.  

In deze rapportage zal uitgebreid verslag gedaan worden van de onderzoeksopzet, de 
dataverzameling, analyses en bevindingen. De lezer die de voorkeur geeft aan een meer 
praktische en beknopte weergave van het onderzoek en de belangrijkste bevindingen verwijzen wij 

naar de publicatie van Schreurs, Kicken en Kieboom (2014) in het vakblad Onderwijs Innovatie4 

 

 
4 Schreurs, B., Kicken, W., & Kieboom, M. (2014). Onderwijsinnovatie door pionierende leraren. Onderwijs  
Innovatie, 1, 17-25. Http://www.ou.nl/documents/10815/36324/OI_2014_1_PraktischArtikel.pdf. 



 

Open Universiteit 
Professionele ruimte in het Onderwijs Pioniers programma 

 9 

Het Onderwijs Pioniers programma 

Het Onderwijs Pioniers programma (www.onderwijspioniers.nl) vindt zijn oorsprong in een 
samenwerking van Kennisland en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), 
in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO. Het Onderwijs Pioniers programma heeft tot doel het 

stimuleren van professionele ruimte, persoonlijk leiderschap en vernieuwend vermogen van 
leraren. Dit kan weer leiden tot een door leerlingen en/of leerkrachten positief gewaardeerde impuls 
op schoolniveau, welke kan leiden tot een duurzame cultuurverandering.  

 
Om dit te bereiken, wordt in het Onderwijs Pioniers programma een persoonsgebonden budget van 
5000 euro aangeboden, aangevuld met een breed palet aan ondersteuningsvormen, uitwisseling 

tussen mede-Pioniers op terugkomdagen, en een platform voor het uitvoeren van een innovatief 
idee op de eigen school. Onder een innovatief idee wordt hier verstaan: een als positief ervaren 
verbetering van de onderwijskwaliteit of de onderwijsomgeving op een school, welke voorheen niet 

uitgevoerd of ervaren werd, uitgevoerd en positief ervaren door meer dan één persoon. De leraren 
worden Onderwijs Pioniers genoemd en hun individueel innovatie project wordt het Onderwijs 
Pioniers project genoemd. Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten binnen het Onderwijs 

Pioniers programma is opgenomen in bijlage 1. In figuur 1 wordt het programma schematisch 
weergegeven. 

Figuur 1. Het Onderwijs Pioniers programma  
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“Het Onderwijs Pioniers programma is ontstaan vanuit het idee dat 

bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun 

eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te 

verbeteren. Daarom helpt het Onderwijs Pioniers programma leraren 

om innovatieve ideeën verder te ontwikkelen en op school te 

realiseren. Leraren krijgen hiervoor een budget en ondersteuning in de 

vorm van Pioniersdagen, een helpdesk, een netwerk van Onderwijs 

Pioniers en de kans op de jaarlijkse Onderwijs Pioniers Trofee. 

Daarmee krijgen pionierende leraren de ruimte, gelegenheid en een 

podium om hun eigen werkomgeving te vernieuwen. Tegelijkertijd is 

het een leerervaring voor scholen om te vernieuwen van binnenuit. 

Het Onderwijs Pioniers programma maakt leraren eigenaar van 

vernieuwing op school en van hun eigen leerproces. Hiermee is het 

Onderwijs Pioniers programma een antwoord op ‘top-down’ 

vernieuwingen in het onderwijs die het betrekken van leraren 

verzuimen, en een antwoord op het ervaren gebrek aan professionele 

ruimte. Duurzame en gedragen verbetering van het onderwijs kan 

nochtans alleen ontstaan als de leraren eigenaar zijn van dit proces. 

En duurzame vernieuwing ontstaat alleen als gewerkt wordt aan een 

cultuur van vernieuwing in het onderwijs.” (www.kennisland.nl) 
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De Onderwijs Pioniers projecten 

 
In totaal werden 17 van de 20 Onderwijs Pioniers projecten van het Onderwijs Pioniers programma 

2012-2013 geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek. De effecten van de open   
voorwaarden van het Onderwijs Pioniers programma komen tot uiting in de grote diversiteit in 
onderwerpen van de Onderwijs Pioniers projecten. Kortom, de ruimte om een eigen idee aan te 

kunnen dragen werd genomen. Zo was er een projectvoorstel voor het opzetten van een 
bibliotheek in de school om het taalbegrip en de leesvaardigheden van leerlingen te vergroten, een 
projectvoorstel waarin serious games werden ingezet om beter inzicht te verkrijgen in de voortgang 

van leerlingen, en een voorstel voor het maken van educatieve films voor en door leraren. De 
primaire doelgroep in de projecten waren hoofdzakelijk leerlingen in het primair onderwijs of een 
combinatie van leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs. In de secundaire cirkel van 

stakeholders worden ook andere partijen genoemd, zoals ouders, bewoners in de wijk en leerlingen 
van een naburige middelbare school.  
 

In tabel 1 zijn korte projectbeschrijvingen weergegeven van de projecten van de Onderwijs Pioniers 
die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Daarnaast zijn beschrijvingen van de Onderwijs 
Pioniers projecten te vinden op de website van het Onderwijs Pioniers programma 

(www.onderwijspioniers.nl) en zijn videoclips te vinden op www.Leraar24.nl.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Onderwijs Pioniersproject Biblioplus / Foto: Onderwijs Pionier Aysun Dogan
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Tabel 1. Overzicht van de projecten van de geïnterviewde Onderwijs Pioniers (2012-2013)  
 

Projecttitel Idee School 

Analyseren d.m.v. 

serious gaming 

Spelenderwijs beter onderwijs op maat Kbs De Zonnewijzer Dronten, 

Flevoland 

An apple a day… 

 

Tablets als instrument om het onderwijs te 

vernieuwen en ouderbetrokkenheid te vergroten 

De Vendelier 

Helmond, Noord-Brabant 

Atelier speciaal 

 

Beter beeldend speciaal onderwijs door 

betrokken creatieve ouders in te zetten tijdens 

ateliers 

Olivijn 

Almere, Flevoland 

Be‘leef’ in Zuidbroek 

 

Meer contact tussen leerlingen en omgeving via 

een belevingsruimte midden in de omgeving 

De Zonnehoek 

Apeldoorn, Gelderland 

De ideale weektaak 

 

De weektaaktool helpt op een efficiënte manier 

verschil tussen leerlingen te accommoderen 

CBS de Tarissing 

Oudewoude, Friesland 

De Biblioplus, meer dan 

lezen alleen 1) 

Een interactieve bibliotheek op school om het 

lezen te stimuleren en ouders bij het lezen te 

betrekken 

De Globetrotter, Toermalijn  

Rotterdam, Zuid-Holland 

De Leesmees 

 

De Leesmees is een handpop die van lezen een 

beleving maakt en regelmatig bezoek krijgt van 

prominente gasten uit de boekenindustrie 

TarcisiusschoolRot 

terdam, Zuid-Holland 

De wereld buiten 

binnen handbereik 

Zaakvakken: zelf op zoek naar informatie, in 

plaats van leren uit een boekje 

Rkbs Jan Bluyssen 

Uden, Noord-Brabant 

Ik zie, ik zie… Leerlingen aan de hand van actuele beelden 

uitdagen om de juiste vragen te stellen en deze 

al zoekende te beantwoorden 

Sint Jan school 

Amsterdam, Noord-Holland 

Interactieve films 

maken in de les 

Een zelfgemaakte, interactieve film als afsluiting 

van groep 8 

Parkschool 

Utrecht, Utrecht 

It Conex-Us 

 

Onderwijsontwikkeling van binnenuit door 

(digitale) kennisuitwisseling tussen scholen 

Prins Clausschool 

Nijmegen, Gelderland 

QR-codes in het 

onderwijs 

Onderwijsinformatie aanbieden op een 

eigentijdse en creatieve manier 

OBS de Wissel 

Zuidland, Zuid-Holland 

Smashing werkplek 

 

Een multifunctionele werkplek waar leerlingen 

naar eigen interesse kunnen leren 

Kbs De Globetrotter 

Rotterdam, Zuid-Holland 

Talent onderwijst 

Talent 

 

Het benutten van talent in het voortgezet 

onderwijs, om talent in het primair onderwijs te 

stimuleren 

OBS de Zonnebloem  

Den Haag, Zuid-Holland 

Teamblogger 

 

Leren van je collega’s met en via sociale media Basisschool de Liaan 

Helden, Limburg 

Verantwoord 

maatschappelijke 

samenwerking PO-VO 1) 

Het bieden van extra onderwijsmogelijkheden 

aan leerlingen door intensief contact tussen 

primair en voortgezet onderwijs 

Obs Heuvellaan Apeldoorn, 

Gelderland 

Zoek het uit 1) 2) 

 

Expertise van leraren breed toegankelijk maken 

door slimme inzet van multimedia en IT 

PCB de Fontein 

Alphen aan de Rijn, Zuid-

Holland 
1) Uitgevoerd door twee Onderwijs Pioniers 
2) Winnaar Onderwijs Pioniers 2012-2013 
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Onderzoeksopzet 

Het onderzoek richt zich op leraren uit het primair onderwijs die deelgenomen hebben aan het 
Onderwijs Pioniers programma Primair Onderwijs 2012-2013. Het onderzoek ging van start in 
maart 2013, aan het einde van het programma. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 

is gebruik gemaakt van kwalitatieve dataverzameling met behulp van retrospectieve interviews met 
de Onderwijs Pioniers waarbij gebruik gemaakt werd van een storyline.   

Werving deelname interviews   

Op 27 maart 2013, de laatste Pioniersdag van het Onderwijs Pioniers programma Primair 

Onderwijs 2012-2013 werden de Onderwijs Pioniers kort geïnformeerd over het onderzoek en werd 
de interesse voor deelname aan het onderzoek gepolst. Enige tijd na de laatste Pioniersdag 
werden de Onderwijs Pioniers per mail benaderd voor deelname. Tot slot werden in juni afspraken 

gemaakt met de Onderwijs Pioniers die aangegeven hadden interesse te hebben in deelname aan 
het onderzoek.  

De Onderwijs Pioniers  

In totaal werden 20 van de 22 Onderwijs Pioniers geïnterviewd over hun Onderwijs Pioniers project 

(zie tabel 1). Het betreft hier 14 individuele interviews en 3 interviews met een Pioniers-duo. Twee 
Onderwijs Pioniers konden vanwege opgegeven privéomstandigheden niet deelnemen aan het 
retrospectief interview. De geïnterviewde groep Onderwijs Pioniers bestond uit 4 mannen en 16 

vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Alle Onderwijs Pioniers waren werkzaam in het 
primair onderwijs en één lerares was werkzaam in het Speciaal Onderwijs. De Onderwijs Pioniers 
hadden gemiddeld 14 jaar werkervaring en een aanstellingsomvang van 0,7 fte. Bijna alle 

Onderwijs Pioniers hadden in hun takenpakket naast hun lesgebonden uren ook andere (vrijwillige) 
taken. Hierbij gaat het om taken als coördinatorschap, deelname aan werkgroepen, lid van de 
medezeggenschapsraad, beleidswerk, tutorcoördinator en schoolmarketing. In bijlage 2 is een 

gedetailleerd overzicht opgenomen van de achtergrondkenmerken van de Onderwijs Pioniers. 

Retrospectief interview en storyline 

In juli en augustus 2013 werden retrospectieve interviews gehouden met de Onderwijs Pioniers 
waarin werd teruggeblikt op de ervaringen in de Onderwijs Pioniers projecten. De interviews 

hadden een open karakter, waren semi-gestructureerd, en duurden gemiddeld één uur. Tijdens het 
interview werd ook de persoonlijk storyline besproken die de Onderwijs Pionier als voorbereiding op 
het interview had gemaakt. In deze storyline geeft de Onderwijs Pionier zijn eigen ervaringen in het 

Onderwijs Pioniers project weer door op een tijdlijn de belangrijke momenten van het project weer 
te geven. Op deze manier werden pieken en dalen visueel weergegeven. In figuur 2 is een 
voorbeeld van een storyline weergegeven.  

In het interview werd vervolgens ingegaan op de ontwikkelingen tijdens het project, de pieken 
en dalen zoals weergegeven in de storyline, en werd gevraagd naar de factoren in de omgeving die 
van invloed waren geweest op deze pieken en dalen. Daarnaast werd gevraagd naar de rollen die 

mensen in de omgeving van de Onderwijs Pionier hadden gespeeld, zoals collega’s en de 
leidinggevende. Tot slot werd geïnformeerd naar de totstandkoming van hun netwerk gedurende 
het Onderwijs Pioniers project. Het volledige interviewschema is opgenomen in bijlage 3. De 

interviews werden met toestemming van de Onderwijs Pioniers opgenomen en werden vervolgens 
volledig getranscribeerd. Tezamen met de storylines vormden de transcripten een persoonlijk 
uitgewerkt verhaal van iedere Onderwijs Pionier. 
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Figuur 2. Storyline van het Biblioplus Onderwijs Pioniers project 
 

Analyse van de interviews 

Voor de analyse van de interviews is gebruik gemaakt van het kwalitatieve data-analyseprogramma 

NVIVO 9. Hiertoe is ook een codeboek samengesteld op basis van zowel theorie als analyses van 
de interviews. De eerste versie van het codeboek was gecreëerd op basis van een literatuurstudie 
over professionele ruimte (Evers, Vandyck, & Klaeijsen, 2013) en bevatte codes met betrekking tot 

demografische gegevens en projectkenmerken. Deze eerste versie van het codeboek is vervolgens 
bij de codering van twee interviews toegepast. Codes die voortkwamen uit de literatuurstudie maar 
niet teruggevonden werden in de interviews, werden verwijderd. Nieuwe codes werden toegevoegd 

op basis van de transcripten en relevantie voor de onderzoeksvragen. Het gebruikte codeboek is 
opgenomen in bijlage 4.  
 

Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de coderingen te waarborgen werden twee 
interviews beide door vier onderzoekers individueel gecodeerd. Vervolgens werden de individuele 
coderingen met elkaar vergeleken en werden verschillen bediscussieerd. Dit proces werd nogmaals 

herhaald, totdat voldoende consensus was bereikt en duidelijkheid heerste over de codes en 
gecodeerde fragmenten. Tot slot werden alle 17 interviews verdeeld over de onderzoekers en 
(opnieuw) gecodeerd met het definitieve codeboek. Nadat alle interviews gecodeerd waren werd tot 

slot gecontroleerd of de codes evenredig gebruikt werden door alle onderzoekers. Dit bleek 
inderdaad het geval.  
 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werden de afzonderlijke codes gekoppeld aan de 
onderzoeksvragen. Per code werden de gecodeerde fragmenten gecategoriseerd. Daarnaast 
werden waarderingen (positief/negatief; aanwezig/afwezig) gekoppeld aan de neutrale codes. Zo 
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werd bijvoorbeeld voor de code ‘rol van collega’s’ gekeken of de rol van collega’s positief of 
negatief ervaren werd door de Onderwijs Pionier. Per onderzoeksvraag werden de codes 

gevisualiseerd op basis van frequentie. Codes werden enkel opgenomen in de resultaten als ze 
minstens vier keer voorkwamen in de interviews en bij minstens vier geïnterviewde personen (zie 
bijlage 5 voor een overzicht). Daarnaast werden quotes verzameld voor het staven van de 

onderzoeksresultaten.  
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Resultaten  

Om de resultaten in context van het Onderwijs Pioniers programma te plaatsen, wordt eerst op 
basis van de storylines en de retrospectieve interviews beschreven hoe de innovatieve Onderwijs 
Pioniers projecten tot stand zijn gekomen en hoe deze voor de Onderwijs Pioniers zijn verlopen. 

Daarna worden de resultaten voor de drie onderzoeksvragen gepresenteerd. Hierbij wordt eerst 
ingegaan op de ervaren professionele ruimte, waarna de opbrengsten en impact op individueel 
niveau en op schoolniveau besproken worden. Tot slot komen de condities aan bod die op het 

niveau van het individu, de school en het Onderwijs Pioniers programma van invloed zijn geweest 
op het verloop van het Onderwijs Pioniers project en daarmee op de professionele ruimte van de 
Onderwijs Pionier.  

 
Kennismaking Onderwijs Pioniers programma  
De manier waarop leraren kennismaken met het Onderwijs Pioniers programma, de aanleiding om 

mee te doen en de indiening van een eerste opzet van een eigen projectplan komen voort uit de 
context waarin de leraar zich bevindt. Tussen mei en augustus 2012 zijn de Onderwijs Pioniers op 
de volgende manieren in aanraking gekomen met het Onderwijs Pioniers programma:  

 
• Via een brainstormsessie die op de schoollocatie werd aangeboden door het Onderwijs 

Pioniers projectteam.  

• Via de directeur, die de aankondiging specifiek naar de betreffende Onderwijs Pionier of naar 
alle leraren heeft gemaild.  

• Door een zoekactie op Google (bijvoorbeeld op zoek naar subsidiemogelijkheden). 

• Bij toeval de aankondiging ontdekt (bijvoorbeeld gezien op Twitter). 
 
De directeur bleek een belangrijke aanjager te zijn om van een idee een projectvoorstel te maken 

en deel te nemen aan het Onderwijs Pioniers programma.  
 

“Ik denk dat door de mail van de directeur, die had dat doorgestuurd gekregen van 

Onderwijs Pioniers, daardoor ben ik dan wel verder gaan denken. Zo van nou, wat als ik nou 
met die Onderwijs Pioniers mee zou doen, wat zou ik dan binnen de school willen doen? En 
deze heeft ze zowel specifiek naar mij gestuurd, als ook in een groepsmail. Ik ben de enige 

van de school die daar op gereageerd heeft. Ze denkt dan van, hé, die gaat dat 
waarschijnlijk wel oppakken.” (Onderwijs Pionier 5) 

 
“De belangrijkste reden is eigenlijk geweest toen mijn directeur zei van, dat moet je gewoon 
doen.” (Onderwijs Pionier 7)  

 

Soms gebeurde de kennismaking per toeval bijvoorbeeld bij een zoektocht van een leraar naar 
subsidiemogelijkheden. 
 

“Per ongeluk [kwam het Onderwijs Pioniers programma op mijn pad]. Het kwam meer door 
mijn gezondheidstoestand dat ik tijd had, op dat moment ook, en dit was één van mijn 
ideeën. En toen vroeg ik mijn baas hoe dat zat met subsidies en toen zei hij ja moet je 

gewoon gaan googelen. Toen ben ik gaan googelen en toen kwam ik op Onderwijs Pioniers 
uit en dat was echt de laatste week voor de zomervakantie van 2012.” (Onderwijs Pionier 
12) 

 
Aanleiding deelname Onderwijs Pioniers programma 
De aanleiding om deel te nemen aan het Onderwijs Pioniers programma is voornamelijk een 

gevoelde frustratie op de school en/of in het eigen werk, meestal gerelateerd aan betere 
ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen.  
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“Ik wil kunnen laten zien dat kinderen op veel manieren leren. Als kinderen zelf kunnen 

uitzoeken hoe zwaar de helm van een ridder is, dan blijft het veel beter hangen.” (Onderwijs 
Pionier 3)  
 

“Ik zag dat er zo veel verschillende niveauverschillen zaten in mijn klas. Hoe ga je daarmee 
om als leerkracht? Ik heb toen de Weektaak ontwikkeld en bijbehorend materiaal. Nu ga ik 
proberen ook bij andere scholen langs te gaan om de Weektaak uit te leggen.” (Onderwijs 

Pionier 6)  
 
“Het liefst zou ik mijn onderwijs wel anders inrichten, maar ja, dat kan helaas niet. Dus 

daarom vind ik het pionieren zo leuk. Want dan kan ik toch een beetje kleinschalig 
toepassen voor mijn eigen situatie.” (Onderwijs Pionier 14)  

 
Het projectvoorstel 
Een innovatief Onderwijs Pioniers projectvoorstel draait volgens de Onderwijs Pioniers 
voornamelijk om een nieuwe manier van werken. Dit gaat vaak om meer maatwerk en oog voor 

individuele behoeften en mogelijkheden. Ook gaat het om het verbinden van mensen, zoals ouders 
en leraren, leraren met andere leraren of VO-leerlingen met PO-leerlingen. Daarnaast bleek het 
gebruik maken van nieuwe didactische ICT-hulpmiddelen en sociale media een populair doel.  

 
“Op zich is een Smashing Werkplek niet zo innovatief, maar voor onze school is er nu iets 
wat er eerst niet was en wat ik echt heel erg miste. En nu is hij er als ruimte en kunnen we 

hem gaan gebruiken.” (Onderwijs Pionier 3)  

 
“Ik ben nogal van de ICT en ik merkte dat op school eigenlijk al de kinderen die hier 

binnenkomen een stuk verder zijn eigenlijk dan wij ze laten zien en wij ze laten werken. Dus 
we hebben daar wel wat computers en we hebben laptops, maar ze werken eigenlijk thuis al 
met touchscreen, met de iPads en met andere tablets.” (Onderwijs Pionier 14) 

 
In een aantal gevallen zou het project al plaatsvinden vanuit school en heeft de leraar dit project 
ook als voorstel voor het Onderwijs Pioniers programma ingestuurd. Hierbij gaat het vooral om het 

verkrijgen van extra budget om zo het lopend of aanstaande project naar een hoger plan te tillen.   
 
Een dynamisch verloop  
De Onderwijs Pioniers projecten startten voornamelijk in fase 1 (onderzoek en ontwerp) of fase 2 
(experimenteren en leren) van een innovatieproject. Sommige Onderwijs Pioniers hadden al een 
uitgewerkt idee of projectplan en hadden meer behoefte om te beginnen in fase 2. Andere 

Onderwijs Pioniers hadden daarentegen nog geen omlijnd idee en begonnen in fase 1. De 
Onderwijs Pioniers projecten verliepen vervolgens divers. Nagenoeg alle Onderwijs Pioniers geven 
aan dat zij hun projectdoel en/of ambities moesten bijstellen gedurende het Pioniersjaar. Hier 

werden verschillende oorzaken voor genoemd, zoals inzicht door reflectie op de Onderwijs Pioniers 
bijeenkomsten, inzichten door een gesprek met collega’s of door het maken van de opdrachten 
voor de Onderwijs Pioniers bijeenkomsten, een gebeurtenis op school of een omstandigheid in de 

privésfeer. Aan het einde van het Pioniersjaar (mei 2013) zaten de Onderwijs Pioniers in fase 3 
(nogmaals experimenteren en uitbreiden) of fase 4 (vergroten en verduurzamen) van het 
innovatieproject. Sommige Onderwijs Pioniers waren bezig hun Onderwijs Pioniers project uit te 

breiden (fase 3), terwijl anderen behoefte hadden hun project te borgen, af te sluiten, of in een 
andere vorm verder voort te zetten (fase 4). In de volgende paragraaf worden de opbrengsten van 
de Onderwijs Pioniers projecten besproken in termen van ervaren professionele ruimte, 

opbrengsten voor het individu en opbrengsten voor de school.  
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De ervaren professionele ruimte 

Het gevoel van autonomie hebben, werd door Onderwijs Pioniers frequent genoemd. Hierbij ging 
het zowel om het gevoel hebben van autonomie over het Onderwijs Pioniers project zelf, als het 

beleven van de professionele ruimte op de school bij het uitvoeren van het Onderwijs Pioniers 
project. Elf Onderwijs Pioniers gaven expliciet aan dat ze zich door het Onderwijs Pioniers 
programma gesterkt voelen in hun autonomie. Ze gaven aan dat ze door het Onderwijs Pioniers 

programma in de gelegenheid waren gesteld om een eigen idee uit te voeren, onder hun eigen 
voorwaarden, op hun eigen manier. Bovendien kregen zij op school steun en vertrouwen om die 
autonomie te nemen, niet alleen van hun leidinggevende maar ook van andere betrokkenen zoals 

leerlingen en ouders.  
 

“Je eigen koers en je eigen tempo bepalen.” (Onderwijs Pionier 3) 
 
“En ja, dat is waar het pionieren op gebaseerd is; van nou ga maar doen en we zien wel 
waar het schip strandt. En het vertrouwen wat je daar in kreeg, dat die ruimte er ook 
was, niet alleen binnen team en directie, maar ook binnen ouders en kinderen eigenlijk. 

Ja, dat is een heel mooi gevoel om mee te beginnen zo.” (Onderwijs Pionier 12)  
 
“Bij de Onderwijs Pioniers is het een eigen keus. Want dit is mijn idee en dat wordt 

gestimuleerd, gesponsord zelfs, en ik denk dat dat heel motiverend werkt dat je je eigen 
idee kunt uitvoeren. Cursussen worden vaak opgelegd van, nou ik vind dat wij als school 
jullie allemaal maar op cursus huppeldepup sturen, terwijl je zelf denkt van, goh daar heb 

ik niks aan.” (Onderwijs Pionier 6) 
 

Geen enkele Onderwijs Pionier gaf aan dat de opzet van het Onderwijs Pioniers programma 

zijn/haar autonomie belemmerde. Door twee Onderwijs Pioniers werd wel sterke weerstand 
gevoeld bij het inzetten van hun autonomie binnen de school, met name door de rol van de 
leidinggevende. Dit zal uitvoeriger aan bod komen in de paragraaf over de condities. Daarnaast 

maakten een viertal Onderwijs Pioniers expliciet opmerkingen over het nationale onderwijsbeleid, 
dat de vrijheid en autonomiebeleving van de leraar vaak ontneemt omdat er afgerekend wordt op 
opbrengsten (hoeveel uur is onderwijs gegeven, welke vakken wel en niet, etc.).  

 
“Er wordt heel vaak gezegd hè, bottom-up, bottom-up. Maar nee, laten we het eens 
hebben over die onzin van bovenaf. Als je kijkt hoe wij met zijn tweeën met zoveel 
energie zo vaak hebben moeten schoppen om dingen voor elkaar te krijgen. Ik had 

gewoon meer vrijheid verwacht met pionieren op mijn school. Want je staat dan wel 
alleen voor je klas. Maar je gaat ineens ook iets anders betekenen voor die kinderen en 
voor je school, op een heel ander gebied. Blijkbaar vinden anderen dat maar lastig”. 

(Onderwijs Pionier 4)  
 
“Er wordt ongelooflijk van bovenaf…, allerlei plannen worden er in het onderwijs 

neergelegd en die moeten gebeuren. Ook als de meeste mensen wel eens denken van 
nou ik weet niet of dat wel zo goed is en of dat wel gaat werken enzovoorts. Maar ja 
goed, als ze verplicht zijn dan moeten ze gebeuren. En dan is het juist inderdaad leuk, 

als mensen zelf ideeën hebben. Ik ben er ook van overtuigd dat er hier nog tal van 
mensen zijn die best wel ideeën hebben, die ze dan kunnen uitwerken en die vervolgens 
ook nog een vervolg krijgen en die een plek krijgen binnen ons onderwijs.” (Onderwijs 

Pionier 12) 



 

Open Universiteit 
Professionele ruimte in het Onderwijs Pioniers programma 

 19 

Opbrengsten van deelname aan het Onderwijs Pioniers Project 

In het tweede deel van de bespreking van de resultaten van dit onderzoek worden de opbrengsten 
van het uitvoeren van het Onderwijs Pioniers project beschreven voor de individuele leraar en voor 

de school. Hierbij gaat het om opbrengsten anders dan toename in ervaren autonomie en 
professionele ruimte en opbrengsten waarvan wij menen dat deze een mogelijk duurzaam karakter 
hebben. Aangezien de interviews slechts twee maanden na het project werden gehouden, kon de 

daadwerkelijke duurzaamheid van de opbrengsten niet gemeten worden.   
 
Opbrengsten op individueel niveau  
Houding en kennis 
De Onderwijs Pioniers geven aan dat het uitvoeren van het Onderwijs Pioniers project een 
duurzame impact heeft gehad op hun kennis en houding. Met betrekking tot kennis hebben ze 

kennis opgedaan over de thematiek van het project (bijv. ICT, QR-codes, ouderbetrokkenheid), 
over effectieve manieren van werken bij een project en over manieren om externe financiering aan 
te vragen voor (innovatieve) ideeën. Met betrekking tot veranderingen in houding geven de leraren 

aan dat zij door het Onderwijs Pioniers project meer zelfvertrouwen hebben gekregen en meer 
geloven in de kwaliteit en uitvoerbaarheid van hun ideeën. 
  

“Ik heb veel meer zelfvertrouwen; dat ik echt wel leuke ideeën heb.” (Onderwijs Pionier 3) 
 
“Dat je bevestiging krijgt van dat je goed bezig bent.” (Onderwijs Pionier 6) 

  

Bovendien zijn zij tot het inzicht gekomen dat er heel veel mogelijk is en dat je soms “gewoon moet 
doen” en moet vragen. 

  
“Durf te Vragen. Dat is dus gewoon echt waar! Als je mensen aan hun jasje trekt dan, 
tot mijn stomme verbazing, zeggen ze soms ja, of best wel vaak ja, eigenlijk!”  

(Onderwijs Pionier 1) 

  
Daarnaast geven alle Onderwijs Pioniers aan dat zij door deelname aan het Onderwijs Pioniers 

project inzicht hebben gekregen in de meerwaarde van het delen van ideeën en kennis met 
anderen. 
  

“Dat er een heleboel bij elkaar kan komen, maar dat het gewoon zonde is dat ideeën 
gewoon binnen een school of binnen een klein groepje blijven. Ik denk dat zoiets zoals 
door de Onderwijs Pioniers dat ik daardoor veel meer bewuster ben van andere ideeën. 

En meer gedeeld, met elkaar, dat is gewoon heel leuk, dat vind ik heel leuk.” (Onderwijs 
Pionier 2) 

  
Rol binnen de school 
Alle Onderwijs Pioniers geven aan dat voor hun gevoel hun rol binnen de school niet veranderd is 
door het Onderwijs Pioniers project. Een viertal Onderwijs Pioniers geeft aan dat door deelname 

aan het Onderwijs Pioniers programma hun rol binnen school wel meer zichtbaar is geworden. 
Daarnaast geeft een aantal leraren aan dat zij zich door het pionieren bewust zijn geworden van 
carrièremogelijkheden naast het onderwijzen. Vier Onderwijs Pioniers hebben naar aanleiding van 

het Onderwijs Pioniers project een uitbreiding of aanpassing in het takkenpakket gekregen, twee 
Onderwijs Pioniers hebben een nieuwe baan gekregen, en één Onderwijs Pionier heeft haar eigen 
bedrijf opgericht. 
  

“Je krijgt een ander soort rol op school. Ik heb nu een nieuwe groep kinderen natuurlijk 
en die zaten ook, jij bent de filmpjesjuf hè? Jij bent de juf van de computers hè? (...) dan 
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denken ze oh oh, dat kan dus ook. Weet je, dat kan zo ook. En het maakt wel dat je 
anders in een school komt te staan, of zo.” (Onderwijs Pionier 17) 

 
“Dat ik nu zeg maar vier jaar voor de klas sta en dat ik denk: ik krijg een boost van 
andere dingen. Dat merk ik bij mezelf wel ook. Daar heeft dat pionieren ook wel voor 

gezorgd dit jaar. Ik had wel zoiets van ik ga niet tot mijn 67ste de persoonsvorm 
uitleggen, ik wil ook wel andere dingen doen.” (Onderwijs Pionier 3) 

 
Opbrengsten op schoolniveau 
Het Onderwijs Pioniers project heeft niet alleen impact op de Onderwijs Pionier maar ook op de 
school waar de Onderwijs Pionier werkzaam is. Alle geïnterviewde leraren geven aan dat ze met 

het Onderwijs Pioniers project in de gelegenheid zijn gesteld om een start te maken met de 
implementatie van hun Pioniersidee. Hiermee is (een eerste concept van) de innovatie gestart en 
kunnen leerlingen en collega’s er hun voordeel mee doen. De Onderwijs Pioniers, maar ook de 

betrokken leerlingen, collega’s en ouders zijn enthousiast over het eindresultaat.  
 

“Het is een proeftuintje geweest en ja dat is dan uitgegroeid tot beleid eigenlijk in onze 

school. Dat kinderen nu op deze manier werken en dat wij als leerkracht zo werken en 
onze lessen voor de komende week plannen aan de hand van de analyses 
bijvoorbeeld.” (Onderwijs Pionier 8) 

 
“Dat ze zelf met ideeën komen van goh kunnen we dat ook, (…) kunnen we dit doen, of 
ik wil graag iets doen en hoe kan ik het dat het beste doen? Dat ja, dat zien ze [mijn 

collega’s], doordat je dan misschien het voorbeeld geeft, wat ze bij jou in de klas doen.” 
(Onderwijs Pionier 2) 
 

 “Ja. Daar ben ik nog steeds heel blij mee. Dat vind ik belangrijk, dat je het door kunt 
zetten. Duurzaamheid. Het wordt nu ook echt opgenomen in het hoekenwerk, in groep 3. 
Maar wat ik als extra erbij heb: de werkgroep die ik vorig jaar heb opgezet wordt nu 

doorgezet en er komen nieuwe activiteiten bij.” (Onderwijs Pionier 10) 

 
Naast de concrete, zichtbare effecten van het Onderwijs Pioniers project voor de school is er ook 

meer bewustwording ontstaan van de mogelijkheden om (innovatieve) ideeën in de praktijk uit te 
voeren. 
  

“En dat mensen er wel achter kwamen, hé ik kan ook zelf aandragen dat ik iets wil gaan 
doen, dan kan ik daar dus met de directie over in gesprek gaan. Dat is wel duidelijk 
geworden dat als je zelf initiatief neemt dat je dan, nou ja, dat je dan best wel kunt 

bereiken dat je het ook echt kan gaan doen.” (Onderwijs Pionier 15) 

 
Alle Onderwijs Pioniers zetten zich in en hebben ideeën gevormd om het project na de looptijd van 

het Onderwijs Pioniers programma voort te zetten binnen hun school. Sommigen zijn zelfs al bezig 
met het aanvragen van nieuwe subsidies en een enkeling heeft plannen over uitbreiding van het 
Onderwijs Pioniers project met nieuwe innovatieve ideeën. Daarnaast stimuleren enkele Onderwijs 

Pioniers bewust collega’s die innovatieve ideeën hebben om deze in praktijk te brengen of subsidie 
hiervoor aan te vragen. Bij enkele Onderwijs Pioniers is het Pioniersidee al geheel 
geïmplementeerd op de school en zijn al stappen gezet om het idee te verduurzamen door 

bijvoorbeeld aanpassingen in het beleid of in de roostering. Bij andere Onderwijs Pioniers blijkt dat 
het vaak om ideeën of wensen gaat van de leraar zelf om het Pioniersidee voort te zetten, maar dat 
er nog geen concrete stappen zijn genomen om het idee te verduurzamen.  
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Condities die bijdragen aan het uitvoeren van een innovatieproject 

Aangezien het uitvoeren van een innovatieproject zoals het Onderwijs Pioniers project bijdraagt 
aan de beleving van de professionele ruimte van leraren en deelname ook andere duurzame 

opbrengsten heeft, vonden we het belangrijk te analyseren welke condities een dergelijk 
innovatieproject kunnen bevorderen en ondersteunen, en welke condities juist belemmerend 
werken.  
 
Condities op individueel niveau  
Om uitspraken te kunnen doen over condities die op individueel niveau een positieve invloed 

hebben op de uitvoering van Onderwijs Pioniers projecten is op basis van de interviews een 
‘competentieprofiel’ opgesteld van de Onderwijs Pioniers. Dit ‘competentieprofiel’ bestaat uit drie 
kerncompetenties die bij alle Onderwijs Pioniers aanwezig bleken te zijn en die door leraren 

genoemd werden als competenties die nodig zijn om een innovatieproject te starten en voort te 
kunnen zetten. Deze competenties zijn (a) intrinsieke motivatie voor onderwijsverbetering en 
innoveren, (b) samenwerken, en (c) anderen kunnen enthousiasmeren. Daarnaast noemden de 

Onderwijs Pioniers verschillende vaardigheden die nodig zijn om een project vorm te geven en uit 
te voeren. In de volgende paragrafen zullen eerst de kerncompetenties en daarna de overige 
vaardigheden van het ‘competentieprofiel’ beschreven worden.  

 
Kerncompetentie 1: Intrinsieke motivatie verbeteren  onderwijs 
De Onderwijs Pioniers zijn niet alleen intrinsiek gemotiveerd om te onderwijzen, maar willen ook 

kwalitatief goed onderwijs leveren aan hun leerlingen. De Onderwijs Pioniers worden intrinsiek 
gedreven om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren.  
 

“Veel mensen in het onderwijs vergeten vaak waar het om gaat. Het gaat gewoon om het 
kind dat je klas uitloopt en weer binnenkomt. Alles wat je doet, moet daar, in dat kind, terug 
te zien zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld begrijpend lezen niet alleen ‘leuker’ moet worden 

door jouw innovatie, maar echt dat het kind beter gaat leren. Anders ga je je doel voorbij.” 
(Onderwijs Pionier 13) 

 
Kerncompetentie 2: Samenwerken  
De Onderwijs Pioniers werkten tijdens hun project veel samen met collega’s, leidinggevenden, 
externe partijen en ouders. Eén Onderwijs Pionier beschrijft deze kerncompetentie treffend:  

 
“Ik ben me ervan bewust geworden, dat je binnen de school dingen als team moet doen. Dat 
als er eentje heel ver vooruit gaat of met zijn ideeën al veel verder is dan de rest dan denk ik 

dat ze alleen maar meer afhaken, omdat het verschil dan zo groot wordt. Dan hebben 
collega’s natuurlijk ook gewoon het idee van daar kan ik toch niet tegen op, of daar kan ik 
toch niet in mee. Terwijl als je wat dichter bij elkaar blijft en kleinere stappen neemt en het 

gewoon rustig aan doet en je ervoor zorgt dat ze erin meekunnen, dan bereik je meer.” 
(Onderwijs Pionier 2)  

 
Kerncompetentie 3: Anderen kunnen enthousiasmeren e n motiveren 
De Onderwijs Pioniers zijn enthousiast over hun project en weten anderen ook te enthousiasmeren 
voor hun project. Hierbij is het wel belangrijk dat de Onderwijs Pionier kan balanceren tussen 

enthousiasmeren, samenwerken en het projectdoel voor ogen houden.   
 

 “Ik breng het zo enthousiast over dat zij het bij wijze van spreken echt voelen. Het is niet 

zomaar iets. Maar ja, ze zien dan hij staat er wel volledig achter en hij vindt dat gewoon erg 
leuk. Anderen zeggen dat dit een groot pluspunt is.” (Onderwijs Pionier 14)  
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“Enthousiasme kan ook collega's juist tegenwerken en, ja nou daar heb ik een beetje van 
geleerd (…). Ik was heel enthousiast. Ik kreeg ambulante tijd daarvoor (..). Dus ik kreeg 

extra tijd, ik kon allerlei plannen verzinnen en ik ging vervolgens in de vergadering zeggen 
van nou als jij het nou zo doet. En eigenlijk allemaal volgens maniertjes zoals ik verzonnen 
had. Ja, dat leverde heel veel weerstand eigenlijk op bij collega's en op een gegeven 

moment was misschien het idee wel goed, maar hadden ze zoiets van ja (..). Dat mijn 
persoon en mijn enthousiasme dat dat gewoon de weerstand bracht hoe goed of slecht het 
idee ook was. (…) [Je moet daarom] van je eigen eilandje een schiereiland maken. Er moet 

verbinding ontstaan.” (Onderwijs Pionier 8)  

 
Algemene vaardigheden en competenties 
Naast deze drie competenties noemden de Onderwijs Pioniers de volgende algemene 
vaardigheden of competenties die niet zozeer noodzakelijk zijn om een innovatieproces te starten, 
maar die wel helpen om het innovatieproces vorm te kunnen geven: 

 
Interpersoonlijke competenties 
Omgaan met weerstand  

Voor jezelf opkomen 
Creativiteit  
Kansen leren zien en grijpen  

Een idee kunnen uitleggen en overbrengen 
Omgaan met werkdruk  
Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden 
 

Project gerelateerde vaardigheden 
Projectmanagement 

Plannen 
Plan van aanpak opstellen 
Projectvoorstellen schrijven 

Acquireren 
Organiseren 
Delegeren 
 

Communicatievaardigheden  

Kunnen praten over problemen 

Motiveren 
Verantwoording afleggen 
Visualiseren van werk  
 

ICT-vaardigheden   

Videomontage- en fotobewerkingprogramma’s 

Powerpoint 
Wordpress 
Yurls  

Begeleiden van anderen in technische uitvoering 
van het Pioniersproject 
 

 
Condities op schoolniveau 
Niet enkel de individuele kenmerken van de Onderwijs Pioniers spelen een rol bij het verloop van 

het innovatieproject, ook de actoren die zij in de omgeving van het project tegenkomen spelen 
hierbij een rol. Hierbij gaat het om collega’s, leidinggevenden, externe partijen, de leerlingen en de 
ouders. Daarnaast blijken tijd en financiële middelen een belangrijke rol te spelen bij het opstarten 

en het verloop van het project. In de volgende paragrafen zullen de rol van de actoren, tijd en 
financiële middelen besproken worden.   
 
Rol van de collega’s 
Een diepere analyse van de rol van de collega’s laat zien dat deze rol in bijna ieder project 
verandert gedurende de fasen van idee, implementatie en verduurzamen. Dit proces kan kort 

beschreven worden als een evolutie van afstandelijk enthousiasme naar weerstand, via 
nieuwsgierigheid naar samenwerking en implementatie. Deze evolutie zal hier nader toegelicht 
worden. 
 
Oppervlakkig enthousiasme 

De meeste Onderwijs Pioniers geven aan dat in het begin van het project de collega’s blij zijn voor 

de Onderwijs Pionier dat zijn/haar project is goedgekeurd. Ze delen zelfs in de feestvreugde. Ze 
voelen echter in eerste instantie geen eigenaarschap van het project. Hierbij is door verschillende 
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Onderwijs Pioniers wel als uitzondering de ‘duo-collega’ genoemd. Een duo-collega die op dezelfde 
lijn zit, zorgt voor de nodige motivatie en een doorlopende lijn van het project in de klas.  

 
“Maar niemand op school had op dat moment zoiets van, hé dat gaat ook wat voor mij 
betekenen. Iedereen had zoiets van: we vieren gewoon even feest.’’ (Onderwijs Pionier 1) 

 
“Op zich heel leuk en op zich vinden zij het heel leuk om ermee aan het werk te gaan. 
Alleen je merkt wel dat het voornamelijk wordt gezien als mijn project, in plaats van iets 

waar zij zelf dan ook tijd in moeten gaan steken.” (Onderwijs Pionier 2) 
 
“Ik heb heel blij door school gelopen! Ja, ze reageerden leuk. Alleen wel dat het mijn 

dingetje was. Leuk voor jou.” (Onderwijs Pionier 3) 
 
“Dat scheelt heel veel. Door de duo-collega was het voor de kinderen echt een doorgaande 

lijn. Het maakte voor hen niet uit of het maandag of vrijdag was, want de wijze van onderwijs 
was hetzelfde. Hoe de dingen voorbij kwamen en hoe ze aangeboden werden zijn hetzelfde. 
Ik merk dat dat wel heel belangrijk is, op één lijn zitten.” (Onderwijs Pionier 2) 

 
Een beetje weerstand en passiviteit 

Wanneer het project meer vorm begint te krijgen, is het belangrijk om medewerking te krijgen van 

de collega’s. Dit ging in het begin echter niet bij iedereen van een leien dakje. Meer dan de helft 
van de Onderwijs Pioniers gaf aan dat de collega’s niet onmiddellijk met vol enthousiasme 
meewerkten aan het project. Soms was er lichte weerstand - meestal wegens het gebrek aan tijd - 

terwijl anderen voornamelijk passief reageerden. De Onderwijs Pionier bleef gezien worden als de 
trekker van het project en soms zelfs als de enige expert. Maar met doordachte interventies 
veranderde dit bij de meeste Onderwijs Pioniers vrij snel. 

 
“Ja, mijn collega’s die sputterden best wel een beetje hoor.” (Onderwijs Pionier 1) 

 

“Maar als je dan naar het team gaat kijken dan hebben wij gewoon een team dat te lang op 
deze school werkt en te lang ja en amen heeft gezegd en dat zoiets heeft, weet je dat 
hebben wij ook al tien jaar geleden geprobeerd en dat was hopeloos, daar ga ik geen 

energie meer insteken. Leuk dat jullie het doen, maar wij wensen jullie heel veel succes, 
maar gaat toch niet lukken.” (Onderwijs Pionier 4) 

  

“Ik ben wel degene die meestal dingen moest initiëren, anders zou er niks gebeuren. 
Anderen kwamen wel met inhoudelijke ideeën.” (Onderwijs Pionier 5) 

 
Enthousiaste medewerking van collega’s 

De meeste Onderwijs Pioniers gaven aan dat de steun van collega’s onontbeerlijk is om het project 
te kunnen voortzetten en vol te houden. Om medewerking van de collega’s te krijgen, werden twee 

strategieën toegepast. Ten eerste werden de collega’s voornamelijk enthousiast wanneer het 
project concreet en tastbaar werd. De meeste Onderwijs Pioniers zorgden dan ook dat het project 
goed zichtbaar was binnen de school en deelden concrete projectresultaten met hun collega’s.   

 
“Maar goed, toen het concreet was, toen, ja, toen hadden mensen er ook wat meer 
vertrouwen in. Want ze hadden een draaiboek dat van minuut tot minuut was uitgeschreven. 

En mensen konden van elk kind zien waar ze waren, dus het vertrouwen groeide toen ook.” 
(Onderwijs Pionier 17) 
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“En er is een inspiratiebord gekomen waarop beeldende ideeën kwamen, foto’s of 
materialen en zulke dingen. De eerste heb ik opgehangen, toen heb ik mensen gestimuleerd 

en uiteindelijk gingen mensen ook uit zichzelf.” (Onderwijs Pionier 5) 

 
“Als het op een gegeven moment steeds meer af wordt, dan is het voor andere mensen 

tastbaar. En dan is het voor mij helder, dan kan ik ook makkelijker vertellen wat ik wil. Er 
hebben echt wel mensen gevraagd: kan ik helpen?” (Onderwijs Pionier 3) 

 

Een tweede strategie die werd ingezet door de Onderwijs Pioniers om medewerking te krijgen was 
zorgen dat collega’s betrokken bleven bij het project en eigenaarschap voelden. Dit deden zij door 
het organiseren van werkgroepen, door het project te bespreken tijdens teamvergaderingen of door 

het initiatief volledig bij de collega’s zelf te leggen. Hierbij werd het gebruik van de resultaten of de 
ideeën van het project nooit verplicht gesteld. 
 

“[zoveel mensen zijn het idee gaan dragen] omdat het simpel is en omdat je niet iets hoeft. 
Omdat het niet voelt als een belasting. Dat ze iets moeten doen omdat ík dat heb bedacht; 
dat is waardoor je denkt, ja euh..? Maar omdat ze zelf kunnen bedenken Oh ja, nou als ik dit 

nu toch al doe, dan zet ik de kop er wel even bij, dan doe ik dat toch even.” (Onderwijs 
Pionier 10) 
 

“Door de werkgroep, doordat ik heb laten nadenken over hoe het project er uit moest zien, 
hoe lang het moest duren et cetera, hebben zij inhoudelijk veel meer bepaald dan ik. Ik heb 
dus ook geprobeerd mensen eigenaar te laten worden. Maar doordat je vervolgens toch zelf 

alle ideeën gaat uitwerken, hoeven mensen er intussen niet zelf actief mee bezig te zijn. 
Aan het eind kregen wel steeds meer mensen een taak te doen. Je merkt wat wel werkt en 
wat niet werkt.” (Onderwijs Pionier 5)  

 
“Kijk ze moesten niks, alles mocht, er was geen verplichting.”(Onderwijs Pionier 8) 

 

Medewerking bij de implementatie en overdracht 

Om medewerking van collega’s te krijgen hebben sommige Onderwijs Pioniers een deel van hun 
budget ingezet om collega’s te laten vervangen gedurende de looptijd van het project. Andere 

Onderwijs Pioniers hadden een formele werkgroep opgericht waarvoor collega’s tijd kregen om aan 
deel te nemen. Tot slot waren er Onderwijs Pioniers die een duurzame aanpak kozen en het project 
op een dusdanige manier hadden geïntegreerd in het schoolbeleid, dat alle collega’s in de school 

formeel betrokken konden worden bij de innovatie en er ook na het project effectief gebruik kon 
worden gemaakt van de projectopbrengsten.  
 

“Dat iedereen voor de opening boeken zat te kaften, dat was wel leuk. Dat zorgt wel voor 
verbinding binnen ons team.” (Onderwijs Pionier 4) 
 

“Dat is mijn project! En nu denk ik van mwah, ik vind het eigenlijk wel mooi dat iemand 
anders dat doet, want het gaat niet om mij, het gaat om het onderwijs, het gaat om de 
school. Ik vind, ik kan er nu meer van genieten dat iemand anders dat doet zeg maar.” 

(Onderwijs Pionier 8) 
 
“En later is die werkgroep opgericht en dat is wel handig want dan is het wat meer 

gestructureerd.’ (Onderwijs Pionier 10) 

 
Rol van de Leidinggevende  
De leidinggevende speelt een cruciale rol bij het realiseren van een Onderwijs Pioniers project; van 
het inschrijven voor het Onderwijs Pioniers programma tot de implementatie van het idee. In 
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verscheidene gevallen was de leidinggevende van de school de persoon die de leraar aanzette om 
mee te doen met het Onderwijs Pioniers programma. De leraren werden vaak persoonlijk benaderd 

door hun leidinggevende met de vraag of zij een idee hadden om in te dienen voor het Onderwijs 
Pioniers programma.  
 

“Mijn directeur stond met zo’n blaadje te wapperen en vroeg kun je daar iets mee?” 
(Onderwijs Pionier 2) 
 

“Zonder haar hadden we hier niet gezeten. Dan was ik niet die presentatie gaan doen en 
dan was ik niet, nee.” (Onderwijs Pionier 6) 
 

“Mijn directeur die was net een jaar hier, want hij is nu twee jaar hier, en die zei ik maak me 
sterk, hij zegt, maar wat jij doet heb ik nog nooit ergens gezien dus we gaan het inzenden.” 
(Onderwijs Pionier 7) 

 
Veel leidinggevenden zorgden tijdens het project niet alleen voor morele maar ook praktische 
ondersteuning. In veel gevallen gaf de leidinggevende voornamelijk ruimte aan de Onderwijs 

Pionier om het project uit te voeren. Hierbij ging het om ruimte in termen van tijd, maar ook om 
ruimte in termen van vertrouwen. In sommige gevallen gaven de leidinggevenden misschien ook 
net te veel ruimte en had de Onderwijs Pionier minder het gevoel dat de leidinggevende betrokken 

was. Maar de meeste Onderwijs Pioniers spraken van een ondersteunende leidinggevende die 
morele steun gaf tijdens het project en voornamelijk vertrouwen uitsprak.  
 

“Nou is dat wel hartstikke mooi, want ik heb een directrice die ja heel enthousiast wordt van 
dat soort dingen, die me ook ruimte geeft om met dat soort dingen te komen en dat heb ik 
toen gedaan.” (Onderwijs Pionier 8) 

 
“En doordat het, doordat je dan medewerking krijgt van de directie en ook wat ruimte krijgt.” 
(Onderwijs Pionier 9) 

 
“Hij heeft me altijd wel gesteund hoor, het is niet dat hij er niet achter stond. Maar echt heel 
praktisch van dat hij me er mee geholpen heeft? Nee, ik heb het voornamelijk zelf gedaan.” 

(Onderwijs Pionier 2) 

 
In drie Onderwijs Pioniers projecten werd de relatie met de leidinggevende als minder positief 

ervaren. Bij één project was zelfs sprake van volledige afwezigheid en helemaal geen 
betrokkenheid van de leidinggevende. Bij een ander Onderwijs Pioniers project had de 
leidinggevende juist sterke behoefte aan controle en wilde daardoor een te grote rol spelen in het 

project spelen.  
 
De meeste Onderwijs Pioniers kwamen tot bloei in een school waarbij de leidinggevende een 

goede balans hield tussen ruimte geven en ondersteuning bieden, en betrokkenheid toonde op de 
juiste momenten. Vooral bij de implementatie en de voortgang van het Onderwijs Pioniers project 
speelt de leidinggevende een belangrijke rol.  
 
Rol externe partijen 
De rol van de externe partijen en de manier waarop ze worden ingezet verschilt sterk per project. In 

één project wordt bijvoorbeeld de hulp ingeroepen van een onderwijsadviseur als sparring-partner. 
In een ander project wordt een zeer groot maatschappelijk draagvlak gecreëerd door de inzet van 
verschillende organisaties die het idee mee uitdragen op stedelijk en provinciaal niveau. In weer 

een ander project kwam er steun van de burgemeester. Ook werden er voor praktische zaken 
connecties gelegd met anderen scholen en oud-leerlingen, zoals voor respectievelijk het bouwen 
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van kasten en een filmmontage. Ook waren er Onderwijs Pioniers die bezig waren met ICT- 
projecten en inspiratie zochten op Twitter of netwerkten op internationale congressen om zo 

inspiratie op te doen. Inspiratie werd ook gezocht bij hogescholen en universitaire 
onderzoeksgroepen.  

Een trend die we terugzien bij meerdere projecten is dat de Onderwijs Pioniers werden 

uitgenodigd door een directeur van een andere school of door een andere organisatie om daar een 
presentatie te houden over het Onderwijs Pioniers project. Deze presentaties leidden dan vaak tot 
een goed samenwerkingsverband. Daarnaast vond disseminatie plaats via Leraar24 of de 

regionale pers. 
 
“Nou we werken intensief samen met een andere school, die zit hier iets verder op. Dus we 

wilden ook studiedagen samen doen. Dus we hadden een studiedag en toen hebben wij 
gepresenteerd van wat komt uit de onderzoeksgroepen (…). Ik zei, ik wil er volgend jaar 
mee verder ik weet nog niet precies hoe maar als je interesse hebt. En dan is iedereen 

meteen zo, ja dat zou ik wel willen en houd me op de hoogte.” (Onderwijs Pionier 13) 
 
“Collega's van andere scholen die kennen ons nu intussen, want die hebben natuurlijk twee 

keer dat stuk gezien. Dus als we dan zo meteen op dat podium gaan staan om ons verhaal 
te vertellen dan weten ze ook waar het over gaat. Ook weer van Leraar24, hij zegt ja, het is 
wel heel mooi, we kunnen het niet zomaar laten doodbloeden of laten stoppen.” (Onderwijs 

Pionier 17) 

 
“Mijn directeur heeft in het management team gezegd van nou er is budget en hij heeft 

presentaties gegeven. Ze waren enthousiast, [en hij heeft gevraagd] op welke school mag 
ze komen vertellen? Dat waren er twee en in november, eind november had ik de eerste 
presentatie op de school waar mijn eigen kinderen ook op zitten.” (Onderwijs Pionier 6) 

 
Rol van de leerlingen 
De leerlingen waren voor elk project de stakeholders en vormden ook de onderliggende extrinsieke 

motivatie. Acht Onderwijs Pioniers noemden de rol van de leerlingen expliciet en dan ging het 
vooral over het aanstekelijke enthousiasme van de kinderen en dat de kinderen zich betrokken 
voelden bij het Onderwijs Pioniers project. In tegenstelling tot de collega’s en leidinggevende, 

werden de leerlingen niet uitdrukkelijk door de Onderwijs Pioniers genoemd als actoren die een 
bijdrage hadden geleverd aan het Onderwijs Pioniers project. 
 
Rol van de ouders 
Slechts door vijf Onderwijs Pioniers werd ook de rol van de ouders genoemd bij het verloop van het 
Onderwijs Pioniers project. Meestal ging het om een praktische bijdrage zoals het helpen inrichten, 

opruimen of verven van een lokaal of het delen van boeken. Drie Onderwijs Pioniers informeerden 
de ouders actief over hun project via sociale media of tijdens een werkgroep of vergadering. 
 
Tijd  
Alle Onderwijs Pioniers geven aan dat het gebrek aan tijd een grote belemmering vormde voor de 
vloeiende voortgang en uitvoering van het project. Hoewel een enkele Onderwijs Pionier (soms na 

lang aandringen) tijd had gekregen van de schoolleiding om het project uit te voeren onder werktijd, 
gold voor het merendeel van de Onderwijs Pioniers dat een groot deel van de projecttijd werd 
uitgevoerd in de eigen vrije tijd van de leraar. Velen gaven aan dit in eerste instantie geen probleem 

te vinden, omdat zij er ook veel energie voor terug gekregen. Het bleek echter moeilijk en zwaar om 
dit een jaar vol te houden naast een drukke baan en privéleven. Daarnaast bleek tijd niet alleen een 
probleem voor de Onderwijs Pioniers te zijn maar ook voor de collega’s van wie in een groot aantal 

projecten medewerking nodig was.  
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“Want daar ligt ook wel ambitie, maar dan heb ik ook zoiets van, ja daar moet dan wel tijd 
voor zijn. Geef me tijd of wat dan ook, om dat te laten doen.” (Onderwijs Pionier 8) 

 
“Als je gewoon keihard wordt geconfronteerd met het feit dat je er eigenlijk geen tijd voor 
hebt. En ik ben dingen aan het doen, waar ik uren voor wil, en ik wil die waardering hebben, 

dan denk je o ja, daar moeten we wel wat mee. Want dat gaat nu niet goed. Als ik op deze 
manier doorga, gaat het niet goed.” (Onderwijs Pionier 17) 
 

 “Veranderen moet tussen de bedrijven door. Mijn collega’s zijn best bereid om te 
veranderen en ze zien ook wel dat dingen handiger kunnen. Maar het ontbreekt ze dan aan 
tijd en kennis en de wil misschien om er echt mee aan de slag te gaan. Er moet zo veel.” 

(Onderwijs Pionier 6) 
 

Financiële middelen 
In het Onderwijs Pioniers programma werd per school 5000 euro beschikbaar gesteld en de 
Onderwijs Pionier had volledige zeggenschap over dit budget. Aan het einde van het Pioniersjaar 
legde de school financiële verantwoording af aan CAOP over de besteding van de middelen. Het 

merendeel van de Onderwijs Pioniers heeft het beschikbare Pioniersbudget besteed aan de inzet 
van vervanging, zodat zij konden werken aan hun Onderwijs Pioniers project. Daarnaast werd het 
geld besteed aan het kopen van materialen of de inzet van diensten van derden. De Onderwijs 

Pioniers gaven aan dat zij het Pioniersbudget als een stimulans hebben ervaren om eindelijk hun 
ideeën uit te kunnen voeren en materialen aan te schaffen of tijd te krijgen voor de uitvoering van 
het idee. Voor sommige Onderwijs Pioniers heeft het Pioniersbudget zelfs gezorgd voor meer geld 

doordat de Onderwijs Pionier de moed had gekregen om andere subsidies aan te vragen of dat de 
zichtbare resultaten andere partijen uitnodigden om een bijdrage te leveren aan de voortzetting of 
uitbreiding van het idee. 

  
"Ja zonder het budget was dit ook allemaal niet gebeurd denk ik.” (Onderwijs Pionier 6) 
 

“Dat vind ik van Onderwijs Pioniers wel een hele duidelijke. Dit is ja, zo concreet kun je het 
niet krijgen hè? Dat je het gevoel hebt van oh, ik heb een potje waar ik dat allemaal uit kan 
doen.” (Onderwijs Pionier 9) 

  
“Maar ondertussen dacht ik, misschien kan ik hier wel fondsen voor krijgen. En die kreeg ik. 
Dus uiteindelijk had ik die 5000 euro en daardoor kon ik gaan organiseren, maar ik heb ze 

niet nodig gehad. Ik kreeg zoveel fondsen dat ik gewoon kon draaien. En zo zijn er veel 
meer activiteiten in dit hele gebouw geweest, ondertussen, die ik allemaal kon organiseren. 
Omdat ik 5000 euro had, kon ik dingen in gang zetten. Maar eigenlijk staat de hele pot er 

nog. Dus geld maakt geld. Want je kunt dus zeggen: je kunt beginnen.” (Onderwijs Pionier 
1) 
 

 
Condities op het niveau van het Onderwijs Pioniers programma 
In de volgende paragrafen wordt voor de verschillende elementen van het Onderwijs Pioniers 

programma beschreven welke condities een positieve invloed hadden op het verloop van het 
Onderwijs Pioniers project. Het gaat hierbij om de mede-Pioniers, de opdrachten en de 
bijeenkomsten. Tot slot wordt nader ingegaan op de kracht van het Onderwijs Pioniers programma 

zoals ervaren door de Onderwijs Pioniers.  
 
Mede-Pioniers 
Tijdens de bijeenkomsten van het Onderwijs Pioniersprogramma, ontmoetten de Onderwijs 
Pioniers hun mede-Pioniers. De leraren gaven aan dat dit contact met mede-Pioniers hen 
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inspireerde en dat ze veel hadden geleerd van de uitwisseling van ervaringen. Hierbij maakten ze 
wel de kanttekening dat het belangrijk is om de groepssamenstelling tijdens het uitwisselen van 

ervaringen en ideeën, af te stemmen op de verschillende innovatiefasen waarin de Onderwijs 
Pioniers zich bevinden en de groepssamenstelling niet te vaak te wisselen. In de volgende 
paragrafen worden deze uitspraken nader toegelicht.  

 
Inspiratie 

Meer dan driekwart van de Onderwijs Pioniers geeft aan het contact met mede-Pioniers te 

waarderen. De Onderwijs Pioniers projecten en leraren zijn divers, maar de gemeenschappelijke 
deler 'streven naar beter onderwijs voor leerlingen' zorgt voor een gevoel van verbinding. Het 
inspireert, stimuleert tot leren en geeft een positieve flow aan het proces.  

 
“Ik vind het heel leuk om te zien hoeveel mensen er zijn met goede ideeën, dat vind ik al 
heel inspirerend om te zien. En ook dat je uiteindelijk heel veel aan elkaar kunt hebben.” 

(Onderwijs Pionier 2)  
 
“Ja die hebben gevoel voor onderwijs, die vinden onderwijs nog heel leuk en dat vond ik wel 

heel aanstekelijk werken, zoals het, ja het enthousiasme van de mensen.” (Onderwijs 
Pionier 11) 

 

Leren van elkaar 

Het contact tussen de Onderwijs Pioniers is van waarde voor de uitwisseling van ideeën en 
ervaringen; er kan van elkaar geleerd worden. Hierdoor hoeft niet iedere Onderwijs Pionier het wiel 

opnieuw uit te vinden, maar kunnen Onderwijs Pioniers op elkaar verder bouwen en zo verder 
komen in hun eigen leerproces en project. Dit geeft ook steun; je staat niet alleen. Onderwijs 
Pioniers die zich in dezelfde innovatiefase bevonden zochten elkaar op; ze zagen de mede-

Pioniers als een netwerk van mensen waarmee je verbinding kan zoeken als je hulp nodig hebt. 
Sociale media bleek hiervoor een laagdrempelig platform. 
 

Discrepantie in fasen van innovatie 

Het contact tussen de Onderwijs Pioniers is niet door iedereen als waardevol ervaren. Twee 
Onderwijs Pioniers, die zich in zeer verschillende fases van hun project bevonden (een idee 

uitwerken versus een idee uitvoeren) gaven aan minder aan de uitwisseling te hebben. Dit werd 
voornamelijk zo ervaren door de Onderwijs Pionier die al verder gevorderd was. Teveel verschil in 
fases van innovatie lijkt niet bevorderlijk voor wederzijds leren en uitwisseling, terwijl te weinig 

verschil onvoldoende uitdaging biedt. Het is daarom van belang een goede balans te vinden in de 
fasen waarin de individuele Onderwijs Pioniers zich bevinden die geacht worden ideeën en 
ervaringen met elkaar uit te wisselen.   

 
“Maar dat ik wel dacht van ja daardoor is het verschil zo groot, dat,.. Ik was heel erg bezig 
met de praktische kant ervan en hoe giet ik het nou in het vat en hoe zorg ik nou dat het 

overgenomen wordt en andere Onderwijs Pioniers die waren nog heel erg bezig met ja, nou, 
hoe gaan we dit nou doen? En daardoor waren die bijeenkomsten voor mij ook lastiger 
omdat het niet aansloot bij wat ik zocht.” (Onderwijs Pionier 10) 

 
Wisselende groepssamenstelling 

Een klein aantal Onderwijs Pioniers vond dat het werken in steeds wisselende groepjes op de 

Pioniersdagen ervoor zorgde dat de waarde van de kennis en ervaringsuitwisseling daalde, omdat 
ze van tevoren te weinig informatie hadden (gekregen) over elkaars situatie op school of de fase 
van het project.  
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Het Onderwijs Pioniers projectteam  
Alle Onderwijs Pioniers geven aan de rol van het Onderwijs Pioniers projectteam (vanuit 

Kennisland en CAOP) te waarderen. Met name het enthousiasme en het vertrouwen vanuit het 
Onderwijs Pioniers projectteam werd als waardevol ervaren en werkte motiverend; de Onderwijs 
Pioniers voelden zich gewaardeerd. Ook leidt de input van het Onderwijs Pioniers projectteam tot 

nieuwe inzichten en heeft het team een gevoel van autonomie overgebracht waarin wordt 
benadrukt dat het Onderwijs Pioniers projectplan van de Onderwijs Pionier is, en van de Onderwijs 
Pionier blijft. Wel vinden de Onderwijs Pioniers het belangrijk dat de teamleden genoeg ervaring in 

het onderwijs of andere relevante discipline hebben. Dit was nu bij sommige teamleden niet het 
geval.  
 

“Dus ik heb contact gehad met de begeleidster van Onderwijs Pioniers van: is dat een 
verplichting? Nee, was het antwoord, Pionieren is op reis gaan. En dan kun je overal 
uitkomen. Dus als jij ergens anders uitkomt, dan is het goed.” (Onderwijs Pionier 1)  

 
“In het begin werd ik ook terecht, dat vanuit jullie [van het Onderwijs Pioniers projectteam], 
dat jullie zeiden maar jij hebt de regie! Het is jouw plan, ook al vinden zij dan dat het anders 

moet.” (Onderwijs Pionier 15)  
 
“Terwijl nu, mocht je je eigen plan maken en liep je er ook tegen aan dat het niet ging. Maar, 

dan ging je zelf een oplossing… Dus juist van onderuit en het zelf ontdekken. Ja, pionieren 
is ontdekken, is het zelf ontdekken, het zelf piketpaaltjes te mogen slaan. Ja dat vond ik wel 
heel luxe.” (Onderwijs Pionier 1)  

 
De opdrachten  
De vier opdrachten zijn belangrijke elementen van het Onderwijs Pioniers programma en worden 

over het algemeen hoog gewaardeerd door de Onderwijs Pioniers. De Onderwijs Pioniers zagen 
soms op tegen het voorbereiden van de opdrachten, maar uiteindelijk werden de opdrachten als 
leuk en nuttig ervaren. Het is een goede prikkel, die zorgt voor groei. Het dwingt hen te reflecteren 

en zaken op een rijtje te zetten. Ook kunnen Onderwijs Pioniers hun creativiteit in de opdrachten 
kwijt en kunnen de eindproducten of de vaardigheden die hierbij worden ontwikkeld (bijvoorbeeld 
het maken van een nieuwsbrief of een filmpje) vaak in de eigen praktijk worden ingezet.  

 
“Je bent met je werk bezig en met pionieren, en dan ook nog zo’n huiswerkopdracht. Maar 
uiteindelijk leverde het ook wel heel veel op. Was het toch wel heel goed en kreeg je echt 

letterlijk een kijk in die andere werelden en die andere scholen. En het dwong jezelf ook wel 
om erbij betrokken te zijn. Het was heel goed, die dynamiek.” (Onderwijs Pionier 1)  

 
De bijeenkomsten 
De vier bijeenkomsten vormden in combinatie met de opdrachten ook een belangrijke element van 
het Onderwijs Pioniers programma. De bijeenkomsten zijn over het algemeen als leuk, nuttig en 

inspirerend ervaren. De bijeenkomsten geven nieuwe motivatie en de Onderwijs Pioniers vinden 
het goed om op een andere manier met hun Onderwijs Pioniers project bezig te zijn. Dit zorgt voor 
reflectie en deze reflectie leidt tot nieuwe inzichten. Andere genoemde positieve punten zijn de 

praktische werkvormen en creativiteit van de bijeenkomsten. Verder is het belangrijk elkaar te 
ontmoeten, wat wordt gefaciliteerd door de bijeenkomsten. 
  

“Ja en jullie [het Onderwijs Pioniers projectteam] hebben mij, eigenlijk, gezorgd dat er, dat er 
gang in bleef.” (Onderwijs Pionier 8) 

 

Het is wel belangrijk dat de Onderwijs Pioniers raakvlakken hebben met de onderwerpen die 
worden behandeld tijdens de bijeenkomsten, zodat zij de toegevoegde waarde ervaren van de 
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bijeenkomst en aansluiting voelen. Ook is het belangrijk dat de fasen waarin de projecten van de 
individuele Onderwijs Pioniers zich bevinden niet te ver uit elkaar liggen, omdat de ondersteuning 

die de Onderwijs Pioniers nodig hebben verschilt per fase. 
Tot slot werden de locaties voor de Pioniersbijeenkomsten in Amsterdam (kantoor Kennisland) 

en de slotbijeenkomst op Nyenrode veelvuldig positief gewaardeerd door de Onderwijs Pioniers. Zij 

gaven aan dat deze locaties zorgden voor creativiteit en inspiratie. Ook gaven deze locaties de 
Onderwijs Pioniers het gevoel bijzonder te zijn. Het gevoel bijzonder en belangrijk werk te 
verrichten wordt namelijk gemist in het dagelijkse werk van een leerkracht, zo gaven een aantal 

Onderwijs Pioniers aan.  
 

“En ja we zijn op plekken geweest, aan de Amsterdamse grachten was het altijd. We zijn op 

Nyenrode geweest, dat was allemaal heel inspirerend, vooral ook door, ja wederom het 
woord, creativiteit.” (Onderwijs Pionier 8)  
 

“Onderwijs is heel leuk, maar echt credits voor je werk is er eigenlijk weinig. Dus die 
presentatie op Nyenrode, dat is een kans die je als leerkracht bijna niet krijgt om op zo’n 
locatie iets te gaan doen.” (Onderwijs Pionier 17) 

 
“Want wat ik heel leuk vond was, trouwens een pluim naar jullie [van het Onderwijs Pioniers 
projectteam], dat je als onderwijzer echt voelt dat je gewaardeerd wordt en dat vind ik niet 

altijd in de maatschappij zo.” (Onderwijs Pionier 16)  
 
De kracht van het programma 
De kracht van het programma zit in de mogelijkheid een eigen idee uit te werken met de nodige 
ruimte en dit onderweg te kunnen delen met anderen. De Onderwijs Pioniers vinden dat de kracht 
van het Onderwijs Pioniers programma zit in ervaringen uitwisselen en delen (zowel binnen als 

buiten het programma). Door te delen inspireren de Onderwijs Pioniers elkaar, bereiken ze iets en 
ontwikkelen zij zichzelf. De Onderwijs Pioniers hebben minder behoefte aan ideeën en kennis van 
mede-Pioniers als het op hun eigen school goed verloopt en daar veel uitwisseling van ideeën en 

enthousiasme is. 
 

“Dus van ervaringen uitdelen, succes met elkaar delen, enzovoorts. En bepaalde aanpakken 

hè, hoe heb je het aangepakt. Bij de ene school verliep de aanpak heel moeizaam en op de 
andere school ging dat redelijk makkelijk. Nou ja goed, dat kun je met elkaar delen van goh 
wat moet ik nou doen om dat ook een stuk makkelijker te laten verlopen. Dat daar vooral zat 

het delen in denk ik.” (Onderwijs Pionier 11) 

 
De vrijheid en ruimte van het Onderwijs Pioniers programma werken motiverend en geven mensen 

het vertrouwen om door te gaan. Wel betekent dit dat de Onderwijs Pioniers de gegeven ruimte ook 
zelf moeten pakken en gebruiken. Sommige leraren menen dat er te veel vrijheid werd gegeven 
aan Onderwijs Pioniers die in hun optiek te weinig deden. 

 
“Nee, ik vond het juist heel prettig dat je niet verplicht tot…, dat je ruimte hebt, wil je vragen 
stellen dan kan dat, wil je het niet, ook even goed.” (Onderwijs Pionier 12) 

 

Doordat de Onderwijs Pioniers veel zelf doen tijdens het proces en er geen sprake is van passieve 
kennisoverdracht, worden ze geprikkeld en ontwikkelen ze zichzelf. Het werkt om te denken in 

mogelijkheden en om ‘out of the box’ te denken.  
 

“Ik vond het pionieren in zoverre anders dat ze je heel veel zelf laten doen, de opdrachten, 

de … Ja, het prikkelen, kom aan laat maar zien. Dat vind ik heel erg leuk terwijl je bij 
andere, opleidingen, of, is het toch vaak alleen maar kennisoverdracht. Terwijl hier, is het 
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ook kennisoverdracht, maar via een hele actieve manier. Dat vind ik wel een heel groot 
verschil. En ook toch dat er iets tegenover staat, dat je daar het gevoel hebt van goh daar 

kan ik mee doen wat ik wil, of niet wat ik wil, daar kan ik iets mee doen voor de school. Dat, 
het is niet veel, maar het geeft zoveel ruimte op de een of andere manier.” (Onderwijs 
Pionier 9) 

 
De bottom-up/horizontale aanpak van het Onderwijs Pioniers programma wordt gewaardeerd. Een 
sterk punt van het programma is dat het van de individuele leerkracht uitgaat. Hierdoor zijn leraren 

weer trots op hun vak. 
 
“En Onderwijs Pioniers komt natuurlijk toch van de mensen zelf. Die hebben op een 

gegeven moment die keuze gemaakt. En ja dan is de intrinsieke enthousiasme natuurlijk erg 
groot, plus dan krijg je dat enthousiasme natuurlijk.” (Onderwijs Pionier 11) 

 

Het enthousiasme van alle betrokkenen is de sleutel. Het intrinsieke enthousiasme en de motivatie 
van de Onderwijs Pioniers komt voort uit het feit dat ze bezig zijn met hun eigen idee dat voortkomt 
uit hun eigen visie en passie. 

 
“En nou goed, wat ik elke keer leuk vond in Amsterdam, is het enthousiasme van de 
mensen. Ik zeg altijd het zijn, ja die mensen zijn, hoe moet ik dat zeggen, ja dat zijn gewoon 

enthousiastelingen.” (Onderwijs Pionier 11) 
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Praktische adviezen van Onderwijs Pioniers voor Onderwijs Pioniers 

Op basis van de uitspraken van de Onderwijs Pioniers kunnen tot slot nog enkele praktische 
adviezen geformuleerd worden: 

 
1. Inzichten/bewustwording/reflectie kan leiden tot nieuw handelen.  
 

“Ik zag dat die muziekdag zoals ik hem had voorgesteld, niet het beste was voor de 
[gehandicapte] kinderen. Ik wil geen Angela Groothuizen zijn. Ik ben geen Joop van de 
Ende. Daar heb ik [de projectaanvraag] niet voor geschreven. Ik heb het niet geschreven om 

zelf een of ander shine verhaal te hebben. Ik wil gewoon dat er wat moois gebeurt met de 
kinderen. Toen heb ik een andere vorm bedacht.” (Onderwijs Pionier 1) 

 

2. Samenwerken: wissel uit en delegeer. 
 
 “Zoek elkaar op. Mensen, zoek elkaar op. Ik denk wel dat als je op een moment gaat 

nadenken over een project dat voor jou wat zou kunnen opleveren, dat je dus dan projecten 
aan elkaar koppelt, dat je dat heel veel kan opleveren, omdat je daar al veel meer praktisch 
met elkaar aan de slag gaat.” (Onderwijs Pionier 2) 

 
 “Delegeren. Je moet op een gegeven moment ook gewoon kunnen zeggen: Ik kan dit niet. Op 
het gebied van bijvoorbeeld ICT. Heb ik uiteindelijk hulp gevraagd.” (Onderwijs Pionier 7) 

 
3. Maak het plan klein. Bouw daarna pas uit.  
 

“Je kan beter 10 kleine stapjes nemen dan één hele grote, want dan verlies je de helft 
onderweg.” (Onderwijs Pionier 2) 

 

4. Borg de innovatie in een structuur op jouw school.  
 

“Het hebben van een structuur, daar ligt de kwaliteit. Als je weet dat dat er komt, dan weet je 

dat er serieus mee om wordt gegaan. Dat zij [de directie] weten dat het niet alleen maar een 
spelletje is [je innovatie] maar dat er ook wat mee gebeurt. Zo wordt een plan ook echt 
geborgd. Door het op te nemen in het schoolplan. Zodat er ook op terug kan worden 

gekomen en we erop kunnen terugkijken en evalueren.” (Onderwijs Pionier 8)  
 

“Wordt een school altijd beter als er meer ruimte is voor innovatie? Ik denk dat het belangrijk 

is dat een school eerst gewoon op orde is. Je kan wel van alles willen bouwen op school 
maar als er intern van alles aan de hand is, dan moet dat eerst opgelost worden. En dan 
vind ik het zonde van het Pioniersgeld.” (Onderwijs Pionier 13)  

 
5. Creëer draagvlak.  
 

"Door rond de tafel te zitten. Je moet echt regelmatig even om de tafel gaan zitten en denk 
daar aan en denk daar aan en probeer daar afspraken over te maken met elkaar. Zodat je 
bij elkaar blijft en dat je niet de fout maakt die ik heb gemaakt door zelf heel ver door te gaan 

en dan vergeten om de rest ook mee te nemen. En daar krijg je zelf ook weer andere ideeën 
van.” (Onderwijs Pionier 2) 

 
“Ik ben ervan overtuigd dat alle dingen die erdoor geduwd zijn op tempo, dat zijn nooit de 
beste verbeteringen. Het is juist goed als er wordt nagedacht en goed wordt uitgeprobeerd 
eerst.” (Onderwijs Pionier 3)  
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“Mensen te verzamelen. Ik had meteen al meer draagvlak moeten creëren. Meteen met vier 

man moeten zeggen van: Dit ga ik doen en jullie gaan me helpen, toch? Je hebt 
klankborden nodig die voor jou even andere inzichten willen krijgen.” (Onderwijs Pionier 12)  

 

“Start een werkgroep. Mensen vinden vast dat jij een goed idee hebt, maar ze gaan in een 
afwachtende rol zitten. En dat is ook prima, want dan leveren wij aan en dan kunnen zij 
zeggen: o ja, da’s goed. Maar als je dus een werkgroep hebt en je wilt echt van de grond 

krijgen dan heb je mensen nodig die gewoon zeggen dat ga ik NU doen, want ik vind het 
leuk en ik geloof er in! En daar steek ik dus extra tijd in, in het faciliteren van die werkgroep.” 
(Onderwijs Pionier 15) 

 
“Je moet van tevoren nadenken over hoe je dingen gaat brengen. Hoe kun je mensen 
enthousiast maken, welke stappen moet ik van tevoren al ondernemen om te voorkomen 

dat straks de helft met de hakken in het zand gaat staan, en je enthousiasme daardoor 
getemperd wordt om nog eens een bijeenkomst te organiseren.” (Onderwijs Pionier 11)  

 

6. Durf je ideeën te delen en uit te voeren.   
 

“Wees niet bang om je kop boven het maaiveld te steken. Je ideeën doen er toe. Er zijn 

natuurlijk een hoop mensen die denken: Ja, laat maar, of ik het wel, of ik doe het toch maar 
niet, of het wordt niks. Terwijl als je soms de stoute schoenen aantrekt, dan wordt het wel 
degelijk wat!” (Onderwijs Pionier 2)  

 
7. Laat zien waar je mee bezig bent (via Twitter, Facebook) dat helpt om nieuwe contacten te 
maken, mensen mee te krijgen.  

 
8. Plan vooruit.  
 

“Ik ben niet iemand die alles vastlegt op papier, maar soms is het gewoon goed. Zodat je 
kan kijken naar de plannen die je in het verleden hebt gemaakt, om te bepalen hoe het loopt 
en hoe ver je bent gekomen. Zo kun je een lijn vasthouden.” (Onderwijs Pionier 8)  

 
9. Kijk eerst intern wat je aan resources en mensen hebt, en pas later extern. 
 

“Je kan mensen van buitenaf halen - daar is op zich niks mis mee - maar kijk eens of je een 
studiedag kunt vullen met ideeën van mensen die je al in huis hebt.” (Onderwijs Pionier 11) 

 

10. Leer relativeren. 
 

“Je moet een beetje zelfspot hebben. Je moet weten dat het geen wereldnieuws is wat je 

aan het doen bent. Dat moet je wel kunnen relativeren. Ik vind het niet zo leuk hoe mijn jaar 
is verlopen. Ik had er veel meer uit willen halen. Maar het heeft mij er niet van weerhouden 
om er nog iets mee te doen en er ook heel veel plezier in te hebben.” (Onderwijs Pionier 12) 
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Conclusies 

Op basis van de uitspraken die de Onderwijs Pioniers hebben gedaan tijdens het retrospectief 
interview kunnen de drie onderzoeksvragen die dit onderzoek gestuurd hebben, allen beantwoord 
worden. De antwoorden zullen hier per vraag samengevat worden. 

 
Onderzoeksvraag 1: Vergroot deelname aan een innovat ieproject (het Onderwijs Pioniers 
project) de beleving van de professionele ruimte va n leraren?  
Uit de interviews komt sterk naar voren dat het uitvoeren van het Onderwijs Pioniers project een 
positief effect heeft gehad op de beleving van de professionele ruimte van de participerende 
pionierende leraar. De Onderwijs Pioniers ervaren veel vrijheid bij het uitvoeren van de projecten 

en waarderen het zeer dat ze hun eigen ideeën mogen uitvoeren op een manier die bij hun past. Ze 
voelen zich autonoom in hun handelen en velen krijgen van hun leidinggevende ook de ruimte om 
deze autonomie in te zetten. Door het ontvangen budget ervaren de leraren ook meer de 

mogelijkheid om gebruik te maken van hun professionele ruimte, doordat zij hun ideeën kunnen 
uitvoeren en met het budget ‘tijd kunnen kopen’ in de vorm van vervanging. 
 
Onderzoeksvraag 2: Wat zijn de opbrengsten van het Onderwijs Pioniers programma voor 
de leraar (de Onderwijs Pionier) en voor de school? 
Naast meer ervaren professionele ruimte bleek het Onderwijs Pioniers project ook positieve 

opbrengsten te hebben voor zowel de Onderwijs Pionier als de school waar de leraar werkzaam 
was. De Onderwijs Pioniers hebben veel kennis opgedaan en hebben meer vertrouwen gekregen 
in hun eigen kunnen. Daarnaast is er ook concreet sprake van een verandering in het takenpakket 

en een enkele keer zelfs een carrièreswitch naar een andere school die bijvoorbeeld ook wil 
innoveren. Gezien we enkel vanuit de Onderwijs Pioniers zelf redeneren gaat het te ver om te 
concluderen dat er een volledige cultuurverandering is ontstaan op de school waar de Onderwijs 

Pioniers werkzaam waren. Hoewel we dit wel vermoeden kunnen we enkel de volgende elementen 
hard maken met betrekking tot de effecten op de scholen van de Onderwijs Pioniers: voor sommige 
scholen is het netwerk van samenwerkingspartners uitgebreid en heeft het imago van de school 

een positieve impuls gekregen. Bovendien is er in school meer bewustwording ontstaan van de 
mogelijkheden om (innovatieve) ideeën in de praktijk uit te voeren. 
 
Onderzoeksvraag 3: Welke condities dragen bij aan h et uitvoeren van een innovatieproject, 
en hiermee de ervaren professionele ruimte? 
Op basis van de uitspraken van de Onderwijs Pioniers kunnen de volgende condities aangeduid 

worden als bevorderlijk voor het verloop van een innovatieproject als het Onderwijs Pioniers 
project: Wie pioniert is een intrinsiek gemotiveerde leraar, die goed samenwerkt met collega’s, 
anderen kan enthousiasmeren en die kennis en praktische vaardigheden heeft die doorheen het 

project verder ontwikkeld worden.  
Maar niet enkel de individuele kenmerken spelen een rol, ook de school waarin de Onderwijs 

Pionier werkt en de professionele ruimte die hierin beschikbaar is, spelen een belangrijke rol. Zo 

zien we dat medewerking van collega’s als de belangrijkste factor wordt beschouwd om het 
Onderwijs Pioniers project te doen slagen. Een duo-collega die op dezelfde lijn zit, zorgt voor de 
nodige motivatie en een doorlopende lijn van het project in de klas. We zien dat collega’s meestal 

enthousiast reageren op het binnenhalen van het project, maar het idee in eerste instantie blijven 
zien als het project van de Onderwijs Pionier. Pas wanneer het project concrete vormen krijgt en 
zichtbaar wordt in de school, gecombineerd met enthousiaste leerlingen, worden de collega’s 

getriggerd om mee te werken aan het project. Voor een gedragen aanpak werden de collega’s 
betrokken in het project en werden zij lid van een werkgroep. Daarnaast was het belangrijk om 
deelname niet verplicht te maken.  

De leidinggevende heeft ook een cruciale rol voor het Onderwijs Pioniers project: hij motiveert 
de Onderwijs Pionier om zijn idee in te dienen, biedt ruimte en ondersteuning bij de ontwikkeling en 
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heeft een beslissende rol bij de implementatie. Ook een kleine financiële bijdrage helpt het 
projectidee concreet te maken en een start te geven. Daarnaast is tijd uiteraard een belangrijke 

conditie om het project genoeg daadkracht te geven voor de uitvoering. Tot slot werden ook 
externe partijen betrokken bij het Onderwijs Pioniers project, maar in elk project kregen deze 
partijen een andere rol toegewezen.  

Tot slot zien we met betrekking tot de stimulerende condities van de organisatie van het 
Onderwijs Pioniers Programma dat innovatieprojecten niet-lineair zijn en context-gevoelig in 
aanleiding en verloop; ruimte voor reflectie en een flexibele houding vormen faciliterende condities. 

Als verbeterpunten voor het Onderwijs Pioniers programma gaven de Onderwijs Pioniers aan soms 
nog meer ondersteuning op maat te kunnen gebruiken. Niet alle Onderwijs Pioniers waren even ver 
bij de aanvang van het project, waardoor de opbrengsten van de Onderwijs Pioniers bijeenkomsten 

wisselend werden ervaren. Enkele Onderwijs Pioniers zouden in sommige fasen van hun project 
ook graag een beroep doen op een inhoudelijke expert.  
 

Vanuit beleidsperspectief kunnen we op basis van bovenstaande uitspraken en bevindingen de 
volgende aanbevelingen meegeven teneinde innovatie te stimuleren binnen de onderwijsinstelling: 
 

 
 

• Verzamel ideeën vanuit de praktijk; 

• Geef pioniers de ruimte en het vertrouwen om ideeën uit te werken; 

• Stimuleer dat op de werkvloer samenwerken, samen leren en samen vernieuwen 
vanzelfsprekender worden; 

• Inventariseer wie binnen je school intrinsiek gemotiveerd is tot onderwijsvernieuwing 

en stimuleer innovatieve leraren om te pionieren met hun idee; 

• Adviseer leidinggevende waardering en vertrouwen uit te spreken aan zijn/haar 

pionierende medewerkers; 

• Geef ruimte voor reflectie en onderken dat innovatieprojecten een dynamisch proces 
doorlopen van verkleinen en vergroten; dromen en concretiseren en het bijstellen van 

doelen; 

• Investeer vooral in goede samenwerking en help de collega’s van de Onderwijs Pionier te 
motiveren door het creëren van de nodige ruimte, ook in de tijd; 

• Zorg op het juiste moment voor de borging van de innovatie in de infrastructuur van een 
onderwijsinstelling in de zin van tijd en budget. 
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Bijlage 1. Het Onderwijs Pioniers programma  

Het Onderwijs Pioniers programma is specifiek ingericht om de professionele ruimte van de leraar 
te verruimen. De voorwaarden voor deelname zijn dan ook open gedefinieerd, zodat er ruimte 
wordt geboden aan de leraar om zelf invulling te geven aan het projectvoorstel. Ook gedurende het 

proces is er voldoende ruimte voor veranderende contexten. Daarnaast worden de Onderwijs 
Pioniers gestuurd, ondersteund en gestimuleerd vanuit het Onderwijs Pioniers projectteam (vanuit 
Kennisland en CAOP) om een aantal herkenbare innovatiefases te doorlopen:  

 
1) Onderzoeken/ontwerpen van idee 
2) Experimenteren/leren 

3) Uitvergroten  
4) Verduurzamen/borgen 
 
Het verloop van het programma 
Bij de opzet van het Onderwijs Pioniers Programma is het Onderwijs Pioniers projectteam bij de 
ondersteuning uitgegaan van een innovatieproject dat op natuurlijke wijze verloopt. Dit wil zeggen, 

een innovatietraject dat niet lineair verloopt of te duiden is in duidelijk afgebakende stappen of 
fasen, maar juist dynamisch is omdat allerlei externe factoren invloed hebben op het verloop. De 
ondersteuning vond dan ook plaats door middel van ‘dynamische evaluatie’. In figuur 3 wordt 

gedetailleerd (in het Engels) weergegeven hoe door de Onderwijs Pioniers en het Onderwijs 
Pioniers projectteam gedurende het gehele innovatieproces met regelmaat de voortgang van het 
project geëvalueerd werd aan de hand van opdrachten, gesprekken en intervisies.  

 
De Onderwijs Pioniers maakten voor elk van de vier Onderwijs Pioniers bijeenkomsten een 
opdracht die zij bij het Onderwijs Pioniers projectteam inleverden. De opdracht was voor iedere 

Onderwijs Pionier hetzelfde. De inhoud van de opdracht werd gekoppeld aan een basis 
innovatiefase-model5, bestaande uit de volgende fasen: (1) onderzoeken/ontwerpen van idee, (2) 
experimenteren/leren, (3) uitvergroten, en (4) verduurzamen/borgen. De Onderwijs Pionier duidde 

hierbij zelf aan in welke fase hij/zij zich bevond. De inhoud van de opdracht werd vervolgens 
gepersonaliseerd op basis van de evaluaties die het Onderwijs Pioniers projectteam uitvoerden met 
de Onderwijs Pioniers via Facebook, Twitter, e-mail en een individueel, telefonisch coachgesprek. 

Tijdens deze evaluatiemomenten werd gezocht naar aansluiting bij de specifieke behoeftes van de 
Onderwijs Pioniers. In innovatiefase 2 was bijvoorbeeld een veelgehoorde hindernis: “Ik vind het 
moeilijk om mijn collega’s te laten zien waar ik mee bezig ben”. Hierop werd door het Onderwijs 

Pioniers projectteam de opdracht geformuleerd: “Maak een filmpje waarin je laat zien waar je mee 
bezig bent, maar ook wat jij nodig hebt”. Op de Onderwijs Pioniers bijeenkomsten werd de inhoud 
van de aangeleverde opdrachten gebruikt als input voor de intervisieopdrachten die in 

groepsverband plaatsvonden en waarbij reflectie en uitwisseling van praktijkkennis centraal 
stonden. 
 

 
5 https://openworkshop.nesta.org.uk/topics 
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Figuur 3. Gedetailleerde schematische weergave van het Onderwijs Pioniers programma 
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Bijlage 2. Achtergrondkenmerken van de Onderwijs Pi oniers 

Interesse voor het onderwijs 
Van de groep Onderwijs Pioniers was 55% direct vanuit de middelbare school gemotiveerd om een 
onderwijskundige opleiding te volgen en het onderwijs in te gaan. De overige 45% heeft een andere 

carrière gehad voor de carrière in het onderwijs. Zij waren werkzaam als kinderdagverblijf-
medewerker, bloemenwinkelmedewerker, kantooradministratie, projectleider bij een NGO, 
bankmedewerker, kinderfysiotherapeut, theatermaker of evenementenorganisator. 

 
 

Onderwijs 

Pionier 

Aanstelling 

in dagen 

Leeftijd Opleiding Jaren 

werkervaring 

1 3 49 kleuterleidster + extra opleiding 10 

2 3 34 Pabo, Post HBO ICT coördinator 13 

3 4 45 Pabo 6 

4 5 28 Pabo 4 

5 5 29 MA Orthopedagogiek 6 

6 2 35 SPH, Conservatorium, MA Kunsteducatie 7 

7 2 34 Pabo 12 

8 4 53 Pabo 32 

9 5 37 MEAO, Pabo 15 

10 3 51 KLOS, Fysiotherapie, herintrederscursus 11 

11 5 38 Pabo 3 

12 5 56 Pabo, taalcoördinator PO 34 

13 5 37 Pabo 14 

14 3 37 Commerciële economie, Pabo 11 

15 3 35 Pabo 12 

16 4 35 Pabo 13 

17 2,5 36 Pabo, opleiding schooladviesdienst 14 

18 4 50 Pabo 30 

19 2,5 43 Pabo 23 

20 4 30 Pabo 11 

 

Totaal 3,7 39,6  14,05 
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Bijlage 3. Interviewschema 

 

Deel 1 | terugkijken op pioniersperiode (±50 minute n) 

Instruct ies en aandachtspunten interviewer  Topics/interviewvragen  

1a. Kenmerken deelnemer   

 

 

• leeftijd 

• jaren ervaring als leerkracht 

• hiervoor nog andere werkzaamheden gehad? 

• (formele) opleidingen afgerond 

• taakomvang (fte) 

• neventaken 

1b. Kort algemeen beeld   

Opening van het interview, in dit deel een korte 

algemene eerste indruk van de pioniersperiode laten 

weergeven. 

• Kun je me in een notendop vertellen wat het 

innovatieve idee was waar jij het afgelopen jaar 

aan gewerkt hebt? 

• Welke kernwoorden zijn het meest typerend voor 

je pioniersperiode? � toelichten 

1c. Belangrijke gebeurtenissen (a.d.h.v. storyline)   

In dit deel ga je dieper in op een aantal specifieke 

gebeurtenissen. 

 

Bijv: Je hebt een storyline gemaakt van je 

ontwikkeling als Onderwijs Pionier en daarin heb je 

een aantal pieken en een aantal dalen getekend. We 

gaan om te beginnen een aantal van die 

gebeurtenissen eens onder de loep nemen. Met 

welke zullen we beginnen? 

 

• Maak gebruik van de storyline. 

• De leraar bepaalt wat voor hem/haar de 

pioniersperiode is (dus dat hoeft niet de formele 

periode van het Onderwijs Pioniers project of 

programma te zijn). 

• Laat de leraar zoveel mogelijk voorbeelden 

gebruiken bij zijn verhaal. 

Per gebeurtenis ingaan op onderwerpen als: 

• Inhoud gebeurtenis: wat is er gebeurd? 

• Waarom gebeurtenis belangrijk is 

• Rol Onderwijs Pionier zelf in gebeurtenis 

• Rol van anderen in gebeurtenis (wie zijn dit en 

wat is hun formele rol, bijv. mede-Pionier, collega, 

leidinggevende) 

• Bijdrage/belemmering gebeurtenis voor 

ontwikkeling als (pionierende) leraar 

• Invloed gebeurtenis op eigen rol/positie in school 

• Invloed gebeurtenis op anderen (bijv. hun 

reacties; hoe gingen zij ermee om) 

• Invloed gebeurtenis op school (bijv. iets 

kortdurend/structureel veranderd) 

• Wat heeft de gebeurtenis uiteindelijk opgeleverd? 

Hoe is dat gebeurd? (eigen inzet, inzet van 

anderen, welke strategieën, rol van delen van 

verhaal/verhalen vertellen?)  

Deel 1d. “Helikopter view”   

In dit deel laat je de leraar de gebeurtenissen weer 

meer plaatsen in het licht van de gehele periode. Ook 

ga je meer in op het pionieren als vorm van 

professionele ontwikkeling. 

 

Bijv: We hebben op een aantal gebeurtenissen flink 

ingezoomd. Dan gaan we nu weer even uitzoomen en 

wat meer naar het geheel kijken. 

 

 

• Is je positie/rol in school veranderd? Hoe? Waar 

blijkt dat uit? Hoe komt dat (eigen acties)? Hoe 

reageren anderen in je school hier op? 

• (Hoe) heeft jouw pionieren anderen beïnvloed? 

Hebben anderen in de school en de school als 

geheel wat gehad aan jouw pionierswerk? Waar 

blijkt dat uit? 

• Wat was de rol van anderen (op school, buiten 

school, maar ook in de onderwijspioniersgroep) 

en wat heb jij aan hen gehad tijdens het 
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• Houd de storyline erbij als geheugensteuntje. 

• Laat de leraar zoveel mogelijk voorbeelden 

gebruiken bij zijn verhaal. 

• Veel doorvragen! 

pionieren?  

• Heeft jouw pionieren geleid tot nieuwe relevante 

contacten? Wat brengen deze contacten jou?  

• Heeft jouw pionieren tot andere, nieuwe 

ontwikkelingen geleid op/buiten jouw school? 

(bijv. Doordat ik/wij x gedaan hebben, is y ook 

gebeurd). Dit kan ook een ontwikkeling zijn die is 

georganiseerd door anderen, en waarin jij in meer 

of mindere mate betrokken bent) 

• Wat betekent deze pioniersperiode voor jouw 

leraarschap? (Sta je nu anders in je rol als 

leraar? Werk je vanuit een ander doel? Wat 

merken anderen daarvan?) 

• Is je beeld van het leraarschap in het algemeen 

veranderd? Hoe? 

• Zo ja, merk je daar in bredere zin op school ook 

iets van? Merk je bij bijv. collega’s of 

leidinggevende ook andere beelden van het 

leraarschap?  

• Als je Het Onderwijs Pioniers vergelijkt met 

andere vormen van professionele ontwikkeling, 

op welke punten is pionieren dan anders? 

Deel 2 | blik naar de toekomst (±30 minuten)  

Instructies en aandachtspunten interviewer  Topics/ interviewvragen  

Toekomstplannen   

In dit deel ga je in op de toekomstplannen van de 

pionier en koppel je daaraan ook de waardering voor 

het Onderwijs Pioniers programma. 

 

• Niet alleen laten ingaan op eigen specifieke 

project, maar ook doorvragen op het ‘besmetten’ 

van anderen om te gaan pionieren. 

• Goed doorvragen in hoeverre het om de opzet 

en uitvoering van het project Onderwijspioniers 

gaat of om zaken die op de eigen school / 

specifiek binnen eigen project speelden 

 

• Waar ben je op dit moment mee bezig? Hoe ben 

je van plan dat verder aan te gaan pakken? Wat 

en wie heb je daarvoor nodig? 

• Wat zijn je plannen voor volgend schooljaar? 

• Hoe ga je de impact van jouw verandering 

handhaven: 

o voor jezelf/je eigen manier van werken?  

o op je school (en evt. buiten je school)?  

• Wat neem je mee vanuit het Onderwijs Pioniers 

project dat je gaat helpen bij het “zelfstandig” 

verder pionieren?  

• Wat zou je veranderen in het supportmodel van 

de toekomstige Onderwijs Pionier programma? 

(invulling terugkomdagen, financieel budget, 

individuele support, collectief support, wijze van 

communiceren ed.)  

• Wat zou je toekomstige pioniers willen 

meegeven? Of wat is de belangrijkste les die je 

geleerd hebt het afgelopen jaar? 

Afronding   

 • Ik heb alle vragen gesteld die ik je wilde vragen. 

Heb jij nog iets toe te voegen? 

• Dankjewel ☺  
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Bijlage 4. Codeboek 

 

Demografische gegevens 

Beschrijving Code 

Geslacht van de pionier Geslacht 

Leeftijd in jaren Leeftijd 

Vooropleiding Opleiding 

Aanstellingsomvang in fte/dagen Aanstelling 

Jaren werkervaring in het onderwijs Jaren werkervaring 

Vorige werkervaring Vorige werkervaring 

Overige werkzaamheden op school Overige werkzaamheden 

Waarom gekozen voor onderwijs carrière Aanleiding Onderwijs Carrière 

Neven activiteiten buiten school Neven activiteiten 

Switch takenpakket Tijdelijke aanpassing takenpakket 

Het Onderwijs Pioniers project 

Beschrijving Code 

Voor wie is het project bedoeld (alle leerlingen, 

de leerlingen van groep 3 etc.) 

Stakeholders 

Wat was de aanleiding voor het inschrijven voor 

het Onderwijs Pioniers programma? Wat was 
het probleem op school? 

Aanleiding 

Hoe heeft de pionier kennisgemaakt met het 
Onderwijs Pioniers programma? Hoe in 
aanraking gekomen met? 

Kennismaking 

Het doel dat de pionier wilt bereiken. Projectdoel 

Het oorspronkelijk doel wordt bijgesteld. Er is 

straks dus een ander resultaat zichtbaar. 

Bijstelling doel 

Beschrijving van het proces (en toen dit… en 

toen dat.). Er wordt nog geen onderscheid 
gemaakt naar acties. 

Proces  

Beschrijving van een aanpassing in het proces 
(om de kans op slagen te vergroten; door 
veranderingen in de omgeving etc.). 

Bijstelling proces 

Project Proces: Reflectie Reflectie 

Project proces: Feedback vragen Feedback vragen 

Wat heeft het project opgeleverd. Tastbaar, 
zichtbaar resultaat en ook minder tastbare 

opbrengsten. 

Opbrengst 
 

Uitspraken over hoe en of het idee nog verder 

wordt voortgezet na de pionierstijd, of er nog 
een verfijning/uitbreiding plaatsvindt e.d. 
 

Idee vervolg 
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Codeboek (vervolg) 
 

Impact / opbrengsten 

Beschrijving Code 

Resultaten van het project die een duurzame impact 
hebben voor de OP (ook na het project) 

Duurzame Impact Individu  

Resultaten van het project die een duurzame impact 
hebben voor de klas van de OP (ook na het project) 

Duurzame Impact Klas 

Resultaten van het project die een duurzame impact 
hebben voor de hele school (ook na het project) 

Duurzame Impact School  

Condities: Rollen van betrokkenen / Samenwerking 

Beschrijving Code 

Handelingen/houdingen e.d. van collega’s die 
bijdragen aan het project, of die het project juist 
tegenwerken.  

Rol collega’s 

Handelingen/houdingen e.d. van leidinggevende die 
bijdragen aan het project, of die het project juist 

tegenwerken.  

Rol leidinggevende 

Handelingen/houdingen e.d. van mede-Pioniers die 

bijdragen aan het project, of die het project juist 
tegenwerken.  

Rol mede-Pioniers 

Handelingen/houdingen e.d. van externe partijen die 

bijdragen aan het project, of die het project juist 
tegenwerken.  

Rol externe partijen 

Handelingen/houdingen e.d. van leerlingen die 
bijdragen aan het project, of die het project juist 
tegenwerken.  

Rol leerlingen 

Handelingen/houdingen e.d. van ouders die bijdragen 
aan het project, of die het project juist tegenwerken.  

Rol ouders 

Handelingen/houdingen e.d. van OP 
projectteamleden die bijdragen aan het project, of die 

het project juist tegenwerken.  

Rol OP projectteam 

Condities: kenmerken van onderwijs pionier 

Beschrijving Code 

OP kan autonoom handelen, durft autonoom te 

handelen. 

Vaardig autonoom handelen 

OP geeft aan intrinsieke gemotiveerd te zijn / dat de 

intrinsieke motivatie geschaad is e.d. 

Int. motivatie 

OP heeft een gevoel van autonomie of dit gevoel 
wordt juist weggenomen.  

Aut. beleving 

OP voelt zich (niet) competent/vaardig in hetgeen dat 
hij/zij doet. 

Competentie 
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Codeboek (vervolg) 
 

Condities op school 
 

Beschrijving Code 

OP ervaart autonomie in het primaire 
proces. 

Aut. Prim. Proces 

OP ervaart autonomie in curriculum 
implementatie. 

Aut. Curriculum 

OP ervaart autonomie in professionele 

ontwikkeling. 

Aut. Profess. ontwikkeling 

OP participeert in besluitvorming op school. Participatie Besluitv. 

School – accountability 
Interne accountability leraren versus control  

School empow 
School contr 

Decentralisatie  Decentralisatie 

Hulp in curriculum voorziening. Hulp curriculum 

OP krijgt hulp/ondersteuning bij 
professionele ontwikkeling. 

Hulp profess. ontwik. 

OP heeft tijd voor het OP project  Tijd 

OP ervaart wel/niet belemmering door 
papierwerk en bureaucratie 

bureaucratie 

Op school heerst een cultuur waarin tijd 

wordt gemaakt voor reflectie 

Reflectieve cultuur school 

Condities Onderwijs Pioniers programma 

Beschrijving Code 

Er heerst een ondersteunende, reflectieve 
cultuur in het OP programma  

Reflectieve cultuur OP programma 

Rol van financiële middelen Financiële middelen 

Locatie OP programma activiteiten Locatie 

Kernwaarden van het project de OP Kernwaarden  

Condities algemeen 

Beschrijving Code 

Imago van het beroep Imago beroep  

Het beleid werkt bevorderend voor de leraar 
(empowerment) 

Beleid empow. 
 

Het beleid werd controlerend voor de leraar  Beleid contr. 
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Bijlage 5. Overzicht van frequenties per code 

 
CodeCodeCodeCode    Aantal interviewers Aantal interviewers Aantal interviewers Aantal interviewers 

waarin code voorkomtwaarin code voorkomtwaarin code voorkomtwaarin code voorkomt    
Aantal keren dat Aantal keren dat Aantal keren dat Aantal keren dat 
code gebruikt is in code gebruikt is in code gebruikt is in code gebruikt is in 
alle interviewsalle interviewsalle interviewsalle interviews    

Geslacht 2 2 

Leeftijd 17 21 

Opleiding 17 25 

Aanstelling 17 24 

Jaren werkervaring 15 20 

Vorige werkervaring 14 18 

Overige werkzaamheden 5 6 

Aanleiding onderwijs carrière 4 6 

Neven activiteiten 10 15 

Takenpakket 9 11 

Tijdelijke aanpassing takenpakket 2 2 

Looptijd project 0 0 

Stakeholder 6 13 

Kennismaking 12 18 

Aanleiding 14 48 

Projectdoel 13 40 

Bijstelling projectdoel 5 11 

Proces 17 205 

Bijstelling proces 6 8 

Opbrengst 13 62 

Reflectie 16 219 

Feedback vragen 2 2 

Duurzame impact individu 18 132 

duurzame impact klas 4 8 

Duurzame impact school 17 109 

Vervolg idee 17 77 

Rol collega's 17 170 

Rol leidinggevende 18 101 

Rol leerlingen 8 22 

Rol ouders 5 13 

Rol mede-Pioniers 15 62 

Rol externe partijen 11 94 

Rol OP projectteam 16 79 

Autonomie prim. proces 4 4 

Aut. curriculum 2 4 

Participatie besluitvorming 5 11 

School empow. 4 6 

School contr. 4 6 
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Overzicht van frequenties per code (vervolg) 
 
CodeCodeCodeCode    Aantal interviewers Aantal interviewers Aantal interviewers Aantal interviewers 

waarin code voorkomtwaarin code voorkomtwaarin code voorkomtwaarin code voorkomt    
Aantal keren dat Aantal keren dat Aantal keren dat Aantal keren dat 
code gebruikt is in code gebruikt is in code gebruikt is in code gebruikt is in 
alle interviewsalle interviewsalle interviewsalle interviews    

Decentralisatie 0 0 

Hulp curriculum 1 1 

Hulp profes. ontwik 3 4 

Tijd 17 65 

Bureaucratie 4 4 

Reflectieve cultuur school 2 2 

Reflectieve cultuur OP 10 35 

Financiële middelen 15 62 

Locatie 4 7 

Kernwaarden 10 30 

Vaardig in autonoom handelen 3 4 

Intrinsieke motivatie 14 58 

Autonomie beleving 11 30 

Competentie 10 38 

Quote 9 41 

Imago beroep 6 11 

Beleid empow. 1 1 

Beleid contr. 8 12 

Persoonlijke kenmerken pionier 3 16 

Stakeholders 4 4 

Rol directe mede-Pionier 4 20 

Procesbijstelling 3 4 

Project Inhoud 4 10 

Ruimte 2 3 

Duurzame Impact Bovenschools 1 2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

Open Universiteit 
Professionele ruimte in het Onderwijs Pioniers programma 

 47 

Colofon 

Uitgave 
Welten-instituut, Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie 
Open Universiteit 
April 2014 
 
Bezoekadres 
Valkenburgerweg 177 
6419 AT Heerlen 
telefoon 045- 576 22 22 
 
Postadres 
Postbus 2960 
6401 DL Heerlen 
 
In opdracht van 
De Onderwijscoöperatie 
 
Tekst 
Wendy Kicken (Welten-instituut) 
Bieke Schreurs (Welten-instituut) 
Marlieke Kieboom (Kennisland) 
Femke Lemmens (Kennisland) 
Evelien Ketelaar (ESoE) 
 
Redactie 
Wendy Kicken (Welten-instituut) 
 
Oplage 
50 exemplaren 
 
Vormgeving en omslag 

Team Visuele communicatie, Open Universiteit 


