
Onderwijs Pioniers is een initiatief van 
Stichting Nederland Kennisland en het  
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) 
en is mede mogelijk gemaakt door de  
sociale partners primair onderwijs. Het is 
een programma voor docenten die vinden 
dat werken in het onderwijs anders kan 
en anders moet. Onderwijs Pioniers stelt  
docenten in staat om hun eigen werkom-
geving te vernieuwen. Geen langslepende 
debatten of wachten op beleid van ‘boven-
af’, maar directe actie om het dagelijkse 
werkproces beter en leuker te maken. 

Onderwijs Pioniers ondersteunt docenten 
met goede ideeën, zowel financieel als intel-
lectueel. In een Pionierstraject van enkele 
maanden wordt getracht een goed idee om 
te zetten in een levensvatbaar project, waar 
in de eerste plaats de docent zelf, maar ook 
de school als geheel van profiteert. Daar-
bij worden alle pioniers ondersteund door 
een coach. De coaches zijn medewerkers, 
meestal directeuren, werkzaam bij de deel-
nemende schoolbesturen. Doordat de coaches 
projecten begeleiden afkomstig uit een ander 
bestuur, zorgt Onderwijs Pioniers voor kruis- 
bestuiving. De ICT-projecten hebben dankzij  
de betrokkenheid en inzet van Kennisnet, een 
gespecialiseerde ICT-expert als coach.

Het pilotproject loopt van januari t/m juni 
2009. Op het moment van het ter perse 
gaan van dit Parool zijn vijftien enthousiaste 
pioniers hard aan het werk om hun ideeën  
te realiseren. Zij werden geselecteerd uit 
de veertig plannen die na de brainstorms 
op vijf schoolbesturen door heel Nederland 
werden ingezonden. De onderwerpen van 
de plannen lopen uiteen van beter werken 
met het slimbord tot het stimuleren van de 
motivatie van oudere docenten, van nieuwe 
spelmethoden op het schoolplein tot een 
heel nieuw ‘open’ organisatiemodel voor 
de school. Kijk voor samenvattingen van de  
plannen op www.onderwijspioniers.nl.

Pioniers 
Parool

Jaargang 1 - Editie 1 - Mei 2009

Het Pioniers Parool, een uitgave voor enthousiaste pioniers in het onderwijs, geeft een impressie in woord en beeld 
van het programma Onderwijs Pioniers. Wij wensen je veel leesplezier!  -  de redactie

Op 17 juni vindt in Den Haag de feestelijke slotconferentie van Onderwijs Pioniers 

plaats! Deelnemers zullen hun plannen presenteren en de jury zal bepalen welke  

pionier nog eens extra in het zonnetje wordt gezet. 

17 juni 2009 

14.00 - 17.30 uur 

Aansluitend borrel

SBO 

Lange Voorhout 11, Den Haag

Wat is Onderwijs Pioniers? -- Pioniers aan het woord -- OP onderzoek
Interview met initiators -- 8 vernieuwingstips -- 3 vragen aan 

juryvoorzitter Jozef Kok -- OP logboek -- atelier actiefoto’s -- en meer... 

Wat is Onderwijs Pioniers?

Slotconferentie 17 juni



Waarom zijn jullie begonnen met 
Onderwijs Pioniers?
Als er een ding de laatste jaren steeds 
duidelijker werd, is het wel dat vernieuwing 
in het onderwijs een ingewikkeld fenomeen 
is. In rapporten als LeerKracht! van Rinnooy 
Kan of Tijd voor Onderwijs van Dijsselbloem 
is onder andere kritiek gegeven op de rol 
die de professionals, de leraren, toebedeeld  
kregen in vernieuwingsprocessen. Zij werden 
te weinig betrokken. Daar staat tegenover dat 
docenten, hoewel ze het niet altijd eens zijn 
met de gang van zaken, ook niet altijd hun 
eigen potentie zien om dingen te veranderen. 
Ondertussen gaat er het een en ander mis ter-
wijl er juist heel veel verbeterd zou kunnen 
worden. Wat ook een belangrijk punt is; wij 
vinden dat er meer aandacht mag komen voor 
de randvoorwaarden en de organisatie van het 
onderwijs. De aandacht gaat vaak automa-
tisch naar de onderwijsinhoud terwijl juist de  
professionals, de docenten, een goed geor-
ganiseerde werkomgeving verdienen. Zeker 
nu, zou het groeiende lerarentekort ons aan 
het denken moeten zetten over de aantrek-

kelijkheid van de school als werkomgeving.  
Dat zijn de belangrijkste redenen dat Onder-
wijs Pioniers er moest komen.

Wat maakt Onderwijs Pioniers dan 
zo’n goede oplossing voor deze 
problemen?
Eigenlijk is Onderwijs Pioniers gebaseerd 
op een heel helder, bijna simpel, uitgangs-
punt: docenten die hun werkomgeving willen  
verbeteren, in staat stellen dat te doen. Met 
geld en begeleiding. Wij geloven namelijk dat 
professionals zelf met hele goede, relevante 
ideeën rondlopen om het onderwijs te verbe-
teren. Te beginnen bij hun eigen school. Wij 
willen de pioniers de kans geven te pionieren. 
En dat hoeft helemaal niet altijd om wereld-
schokkende revolutionaire veranderingen te 
gaan. Plezier en kwaliteit in het werk kan om 
hele kleine dingen gaan en dat is nu juist wat 
management en overheid makkelijk over het 
hoofd zien. Die denken vaak meteen heel 
groot. Terwijl grote veranderingen niet zelden 
klein moeten beginnen.
 

Maar docenten hebben het toch 
vaak ontzettend druk, hebben 
ze wel tijd om zich ook nog eens 
met het verbeteren van hun werk- 
omgeving bezig te houden?
Toen we bezig waren met het ontwikkelen van 
het programma kregen we die vraag uiteraard 
vaak te horen. Sterker nog, dergelijke argu-
menten vormen de kern van het probleem. 
Natuurlijk zijn er altijd redenen om niet te 
veranderen. Maar eigenlijk is het een cirkel-
redenering: er is te weinig tijd om na te  
denken over een betere organisatie. Dus dan 
verandert er niets, zodat er te weinig tijd blijft. 
Er zullen toch mensen moeten zijn, pioniers, 
die door die cirkel heen breken. 
Onderwijs Pioniers richt zich nu precies op 
die mensen die dat pionieren op zich willen 
nemen. En daarbij zijn het niet alleen de  
docenten die investeren, maar natuurlijk ook 
het bestuur en de directie van de school die 
ruimte bieden.

 

Hoe zien jullie de toekomst van 
Onderwijs Pioniers?
We hopen met het pilotprogramma dat nu 
loopt te bewijzen dat de uitgangspunten van 
Onderwijs Pioniers kloppen. We zijn goed op 
weg en de eerste tekenen zijn erg positief. 
Vooral het brainstormen op de scholen met 
docenten was erg leuk en de deelnemers die 
nu in het pionierstraject zitten zijn enorm en-
thousiast. Ook van schooldirecteuren krijgen 
we goede reacties. Zeker omdat onze aanpak 
daadwerkelijk iets teweeg lijkt te brengen, 
willen we voorlopig door met het programma. 
We zijn ervan overtuigd dat Onderwijs Pioniers 
een bijdrage kan leveren aan het functioneren 
van scholen en de arbeidstevredenheid van 
docenten. Uiteindelijk hopen we natuurlijk 
dat Onderwijs Pioniers niet meer nodig is 
en dat scholen lerende organisaties worden  
waar vernieuwing van binnenuit een vanzelf-
sprekend onderdeel is van de organisatie. 

Chris Sigaloff is vice-voorzitter van Kennisland. 
Kimon Moerbeek is adviseur Slimme Scholen 
bij Kennisland.

Wat is precies slimmer werken in het 
onderwijs? 
Slimmer werken in het onderwijs, een van de 
hoofdthema’s waar het sectorbestuur onder-
wijsarbeidsmarkt zich op richt, betekent goed 
onderwijs voor leerlingen, terwijl duurzame 
opbrengsten voor de schoolorganisatie én 
het onderwijspersoneel worden gerealiseerd. 
Door ‘slimme’ vernieuwingen in het werk-
proces kan de efficiëntie toenemen, terwijl 
de werkdruk afneemt en het werkplezier van 
leraren stijgt. Bij slimmer werken gaat het 
om de balans tussen enerzijds management- 
en organisatiebelangen en anderzijds om 
medewerkerbelangen.

Daarom hebben wij onderzoek laten doen naar 
praktijkvoorbeelden van slimmer werken in 
het po en vo. Hieruit blijkt dat leraren de toe-

name van werkplezier het grootste voordeel 
van slimmer werken vinden. Vooral de voor-
beelden van slimmer werken die van onderaf 
zijn geïnitieerd, gaan gepaard met een grote 
tevredenheid onder het personeel. Dat is een 
van de redenen voor het SBO om samen met 
Stichting Nederland Kennisland het project 
Onderwijs Pioniers op te zetten. Een ander 
voordeel van slimmer werken is een vermin-
dering van de  werkdruk. 
Leraren krijgen meer ruimte in hun curri- 
culum of hebben hun handen vrijer. Ook 
taakdifferentiatie wordt door docenten regel-
matig genoemd als voordeel van slimmer 
werken. Doordat werk wordt overgenomen 
door assistenten of de computer, krijgt de  
docent de mogelijkheid zich ook op andere 
terreinen te ontwikkelen.

Voor de schoolorganisatie ligt de grootste op-
brengst van slimmer werken in een verwachte 
verbetering in de kwaliteit en het aanbod van 
onderwijs. Daarnaast wordt efficiëntie behaald 
door slim om te gaan met de inzet van het  
beschikbare personeel. 

Wat kan slimmer werken betekenen 
voor het onderwijs?
Slimmer werken in het onderwijs kan mogelijk 
bijdragen aan het vinden van oplossingen voor 
problemen waar het onderwijs mee kampt. 
Een voorbeeld van een veelgenoemde klacht 
van leraren is de hoge werkdruk die veel van 

hen in het onderwijs ervaren. Mogelijk zijn er 
slimme manieren van werken te vinden in de 
praktijk die deze werkdruk kunnen verlagen. 
Schoolorganisaties hebben te maken met de 
verwachting dat het onderwijs binnen afzien-
bare tijd zal kampen met een groot kwantitatief 
tekort aan kwalitatief goede leraren. Het wordt 
dus steeds belangrijker om zo slim mogelijk 
met beschikbare kennis en ervaring van leraren 
om te gaan door hun competenties optimaal te 
benutten. Het bevorderen van plezier in het 
werk kan bijdragen aan het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van het beroep van leraar.

Marieke Huber is themacoördinator Slimmer 
Werken bij het SBO. Voor meer informatie 
over het onderzoek ‘Slimmer werken, over de 
betekenis van slimmer werken in het primair 
en voortgezet onderwijs’ zie:
www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/publica-
ties/2008/slimmer-werken

In het kader van ‘practice wat you preach’ 
vindt er parallel aan het programma 
Onderwijs Pioniers een onderzoek plaats 
naar de werking van het programma zelf. 
Ook de organisatoren willen namelijk 
blijven leren, en erachter komen hoe je 
een omgeving het beste kan veranderen. 
Het onderzoek wordt ondersteund door 
de Nederlandse Stichting voor Psycho-
techniek (NSvP) en geleid door Iselien 
Nabben van de Hoge School Arnhem-
Nijmegen (HAN). Het moet aantonen 
welke elementen van Onderwijs Pioniers 
succesvol zijn, en welke nog verbeterd 
kunnen worden.  
De hoofdvraag van het onderzoek draait 
er om of Onderwijs Pioniers werkt als 
programma om leraren een stem te geven 
in het vormgeven van de school. Deze 
vraag zal beantwoord worden aan de hand 
van interviews met de betrokkenen: deel-
nemers, collega’s en directie. In het najaar 
van 2009 zal er een publicatie verschijnen. 
www.nsvp.nl 

Iselien Nabben

“Zeker nu zou het groeiende lerarentekort ons 
aan het denken moeten zetten over de aantrek-
kelijkheid van de school als werkomgeving”

“Door ‘slimme’ vernieuwingen in het werkproces kan 
de efficiëntie toenemen, terwijl de werkdruk afneemt 
en het werkplezier van leraren stijgt.”

Een onderzoek 
naar de impact 
van Onderwijs 
Pioniers

Interview met de 
drie oprichters

Het enige middel om 
nooit van gedachten 
te veranderen, is 
niet te denken.  

E. Renan, Frans historicus 1823-1892



Wat betekent Onderwijs Pioniers 
voor jou? Pioniers aan het woord

Wat vindt u ervan dat docenten de 
kans krijgen om op deze manier 
bij te dragen aan de ontwikkeling 
van hun school?
Het is goed als leraren in hun rolopvatting en 
in het taakbeleid de ruimte krijgen en benut-
ten om niet alleen uitvoerder van onderwijs 
te zijn, maar ook ontwerper en ontwikkelaar. 
Dat is bij uitstek iets wat ze samen met collega’s 
moeten doen en dat haalt hen daarmee uit 
het isolement dat als regel gekoppeld is aan 
het uitvoeren van onderwijs. Bovendien is er  
meestal geen implementatieprobleem als leraren 
zelf actief een rol spelen bij het ontwikkelen van 
hun onderwijs en hun school.

Wat vond u van de ingeleverde 
plannen? 
Deze waren van wisselende kwaliteit. Het was 
goed te merken dat er nog weinig traditie is 
in het maken van plannen door leraren voor 
het onder de aandacht brengen bij derden 
van hun vaak wel heel originele ideeën. De  
plannen gaven wel een goed beeld van waar 

leraren kennelijk de meeste behoefte aan 
hebben als je hen vraagt om met ideeën voor 
schoolontwikkeling te komen. En soms was 
het navrant om daarbij te moeten constateren 
dat leraren (nota bene als hoog opgeleide pro-
fessionals) soms nog om de meest basale voor-
zieningen moeten vragen. Een fatsoenlijke 
werkplek of koffiehoek bijvoorbeeld.

Zou het bijdragen aan de kwaliteit 
van het onderwijs als docenten 
vaker een grotere rol krijgen in het 
verbeteren van hun werkomgeving?
Dat is zeker zo. Ze moeten die rol ook pakken 
en verantwoordelijkheid willen nemen voor 
meer dan alleen de kwaliteit van hun eigen 
lessen en onderwijs. Het zou goed zijn als er 
op alle scholen gebruik gemaakt wordt van 
de ideeën van leraren om hun eigen werkom- 
geving te optimaliseren in directe relatie tot 
het doel van hun werk: het ontwikkelen van 
een rijke leeromgeving waarin alle kinderen 
kansen krijgen om zich maximaal te ontplooien.

Jozef Kok was o.a. directeur van de KPC-groep, lector aan de Pabo’s van Fontys Hoge  
Scholen en is momenteel ambassadeur van de PO-raad. Samen met de andere juryleden 
Frans Schouwenburg (Kennisnet), Annet Kil-Angbersen (SBL), Dick Middelhoek (Over leren) 
en Ad Hazen (AOB) boog hij zich over de ingezonden plannen om er vijftien te selecteren voor 
het pionierstraject. 

“Er is meestal geen implementatie-
probleem als leraren zelf actief een 
rol hebben bij het ontwikkelen van 
hun onderwijs en hun school”.

3 vragen aan de 
juryvoorzitter

Niets is sterker dan 
een idee waarvoor 
de tijd gekomen is. 

Victor Hugo, Frans schrijver en staatsman 
(1802-1885)

Naam: Peter Prinse
School: De Buut (Conexus) 
Project: Open leercentrum

“Geweldig dat nog niet uitgefilterde ideeën 
vanuit passie voor het onderwijs bottom up een 
kans krijgen.”

Naam: Jos Rommens
School: Jeroen Bosch (KPO)
Project: Hulp oudere docent

“Onderwijs Pioniers werkt vernieuwend. Daarbij 
geeft het programma ons als gemotiveerde docenten 
erkenning en door elkaar te ontmoeten komen we er 
ook achter dat op veel plekken dezelfde problemen 
spelen. Het contact met anderen en de aandacht 
voor ons ontwikkelingsproces, in plaats van alleen 
de nadruk op het eindproduct, is erg fijn!” 

Naam: Nicolette Hoogendijk
School: De Duiventil (Penta)   
Project: Alert

“De aanmoediging om mijn plannen rond te 
gaan vertellen en niet voor mezelf te houden was 
heel goed. Dan gaat het balletje echt rollen. Mijn  
collega’s zijn hartstikke lief en doen meteen 
mee. Terwijl ze bij vergaderingen soms niet al te  
gemotiveerd zijn, waren ze over de bijeenkom-
sten die ik organiseerde rond mijn project heel 
enthousiast en kwamen ze allemaal!”

Naam: Joris de Langen
School: De Aldenhove (Conexus) 
Project: Slimmer werken met het slimbord

“Geweldig initiatief, eindelijk even wat ruimte 
om na te denken en te reflecteren op je eigen 
werkproces. En meteen geld erbij om het uit 
te voeren, terwijl we normaal alles in onze vrije 
tijd moeten doen”.

Naam: Marjolein Eijssens
School: De Pontonnier (Penta)
Project: Helpende handen

“Onderwijs Pioniers geeft me enorm veel energie! 
Ik vind het heel bijzonder dat er zo naar me  
geluisterd wordt en dat ik alle vrijheid heb om 
te bedenken wat ik wil!”



Citaten uit 
het Onderwijs 
Pioniers Log-
boek

Hoe verander ik mijn 
(werk)omgeving? 8 tips

‘Het idee voor dit programma ontstond op een moment dat er een golf van berichten uit 
het onderwijsveld kwam met de boodschap dat een van de belangrijkste redenen van de  
problematische invoering van onderwijsvernieuwingen lag in het feit dat het voornamelijk 
een top-down proces was.’ 
(maandag 27 oktober, 2008)

‘Omdat we nadrukkelijk niet zomaar een ‘ideeën-
wedstrijd’ wilden organiseren waarbij je hier en 
daar wat postertjes hangt en klaar is kees, moest 
aan de campagne extra aandacht worden besteed.’ 
(donderdag 13 november, 2008)

‘We begonnen met een voorstelronde waarin de 
deelnemers zichzelf en hun project voorstelden 
aan de hand van een voorwerp. Niemand was dit 
vergeten, sterker nog, de verhalen van inspiratie 
waren voorbereid en uitgediept.‘ 
(woensdag 25 maart, 2009)

‘Het was leuk om te zien hoe de 
deelnemers elkaar begeleidden bij 
het uitstippelen van de routes, 
het maakte verschillende ziens-
wijzen op het vormgeven van de 
projecten zichtbaar.’ 
(woensdag 25 maart, 2009)

‘Van idee naar praktijk vergt een denkomslag 
van docent naar ware ambitieuze veranderaar.’  
(woensdag 22 april, 2009)

‘Een spannend moment: de eerste pioniersessies. Onze idealen 
die allemaal op ‘papier’ bedacht zijn komen nu voor het 
eerst echt onder de ogen van potentiële deelnemers. Hoe valt 
het plan? Zijn docenten sceptisch of heel afwachtend? Of  
gewoon ongeïnteresseerd? Of laaiend enthousiast?’ 
(maandag 5 januari, 2009)

‘Na een voorzichtig begin, worden docenten tijdens de 
brainstormsessies daadwerkelijk enthousiast en ontstaat 
er een leuke constructieve discussie over welke goede ideeën 
er ingeleverd zouden kunnen worden. Natuurlijk zitten er  
altijd mensen tussen die wat minder overlopen van ideeën, 
maar er zijn er ook die vier post-its volkrabbelen.’ 
(dinsdag 3 februari, 2009)

‘In de week van de deadline maken we 
tevreden de balans op: 40 plannen zijn 
er uiteindelijk ingeleverd. Dat voelt 
als een succes.’ 
(vrijdag 27 februari, 2009)

‘Wat ook opviel, was dat de 
jury duidelijk meer dan wij 
aanvankelijk bedacht hadden,  
open stond voor nieuwe leer-
concepten door docenten be-
dacht. Wat hen betreft was het 
feit dat docenten zelf met dit 
soort vernieuwingen komen toe 
te juichen, ook al was het iets 
minder in directe zin gericht op 
de schoolorganisatie.’ 
(donderdag 5 maart, 2009)

Voorbereiding 
en campagne

De Pionier 
Ateliers

De Pioniersessies  
op de scholen 
en de selectie  

van de plannen

Ga op zoek naar een klein begin, de vonk voor vernieuwing. 

Werk van klein naar groot, creëer een sneeuwbaleffect.  

Betrek verschillende actoren en zoek naar nieuwe verbindingen. Ga op zoek naar de 
grensvlakken en knooppunten. Leer, werk en onderzoek samen met anderen.

Verleid in plaats van op te leggen. Je kan de ander beïnvloeden zonder macht uit te oefenen. 
Communiceren doe je op een emotioneel intelligente wijze.

Breng nieuwe taal in, benoem dingen op een nieuwe manier. Er zijn altijd minimaal twee 
manieren om iets te bekijken en om iets aan te pakken.

Laat leren centraal staan. Stuur niet alleen op inhoud, maar ook op proces. De kunst van 
feedback geven en ontvangen!

Zorg zo nu en dan voor een versnelling, een quick win, een tussentijds succes. 

Probeer van A naar B te gaan door het al op een B manier te doen. Je bent je bewust van 
het verschil tussen wat je zegt en wat je doet en je maakt het verschil zo klein mogelijk.
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Onderwijs Pioniers stelt docenten in staat hun eigen werkomgeving te verbeteren. 

Hieronder een aantal tips voor iedereen (docent of niet) die dat ook wil!

Colofon

Deze uitgave is een onderdeel van het pro-
gramma Onderwijs Pioniers, een initiatief van 
het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) 
en Stichting Nederland Kennisland.  

Deelnemende besturen:
Stichting Penta
Stichting Klasse
Stichting KPO Roosendaal
Stichting Conexus
Stichting De Noordwijkse School

Websites:
www.onderwijspioniers.nl
www.kennisland.nl  
www.onderwijsarbeidsmarkt.nl 
www.scholenaanzet.nl
www.desterrenschool.nl 
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De school mag geen 
voorbereiding op het 
leven zijn, ze is het 
leven zelf.

John Dewey, Amerikaanse Onderwijsher-
vormer (1859-1952)


