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LOF: ONDERWIJSINNOVATIE  
VOOR EN DOOR LERAREN
LOF (LerarenOntwikkelFonds) is van, voor en door leraren. Het biedt leraren budget  
en begeleiding om effectief en gestructureerd te werken aan onderwijsvernieuwing. 
Dat is niet alleen goed voor henzelf en de school, maar uiteindelijk ook voor de 
kwaliteit van het onderwijs.

INSPIREREN EN MEEDENKEN
In dit magazine lees je meer over de LOF-aanpak en wat die oplevert voor leraren,  
voor teams, voor scholen en schoolbesturen. Zo wordt zichtbaar hoe deze aanpak  
kan bijdragen aan onderwijsvernieuwing nu en in de toekomst.

De LOF-aanpak is breed toepasbaar en we hopen je hiermee te inspireren voor 
onderwijsvernieuwing in je eigen omgeving. We vinden het ook fijn als je na het 
lezen van dit magazine met ons mee wilt denken. Hoe kunnen we de aanpak  
verder brengen? Hoe maken we LOF als concept nog sterker? En hoe brengen  
we onderzoek, onderwijs en onderwijspraktijk nog dichter bij elkaar? Laat het  
ons weten via lof@caop.nl. Zo kunnen we samen werken aan ruimte voor 
onderwijsvernieuwing en krachtig leraarschap.

Onderwijsvernieuwing van binnenuit door  
krachtige leraren die trots zijn op hun vak.  
Het klinkt misschien als toekomstmuziek.
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HOE WERKT HET?

LOF is een innovatiefonds dat wordt gefinancierd door  
het ministerie van OCW. Leraren kunnen bij LOF een  
subsidieaanvraag doen door een plan op te stellen en  
dat in te dienen. Een jury bestaande uit leraren beoordeelt 
het plan aan de hand van enkele criteria. Na goedkeuring 
ontvangt de leraar LOF-subsidie, coaching door een  
LOF-coach en hulp en begeleiding van andere leraren.  
Ook kan hij of zij deelnemen aan themabijeenkomsten. 
Binnen het LOF-netwerk wisselen leraren ervaringen uit, 
werken ze aan opdrachten en kunnen ze workshops  
volgen over onderwijsthema’s.
 
Een LOF-traject duurt twee jaar. Met de subsidie kan de 
leraar in die periode vrijgeroosterd worden om aan zijn  
of haar plan te werken. Elke LOF-deelnemer maakt deel  
uit van een expeditiegroep die drie keer bij elkaar komt  
tijdens een LOF-lab. Hier wisselen pionierende leraren 
ervaringen uit en helpen zij elkaar verder. Ook krijgt hij  
of zij begeleiding op maat bij de uitwerking van het  
projectplan. Aan het einde van het traject deelt de 
leraar zelf de projectresultaten.
 

Veel leraren lopen rond met goede ideeën 
om de onderwijspraktijk te verbeteren. 
Maar de mogelijkheid om daarmee te 
experimenteren, is vaak beperkt. Andere 
leraren zijn op zoek naar verdieping 
in hun werk. LOF daagt leraren uit om 
zelf, of samen met collega’s, een goed 
en innovatief plan voor het onderwijs 
te ontwikkelen. Leraren uit het po, vo, 
so en mbo kunnen zo hun ideeën in 
de praktijk brengen en bijdragen aan 
onderwijsvernieuwing van binnenuit. 
Ze krijgen de tijd en ruimte om te 
experimenteren en dat draagt bij aan  
hun professionalisering, leiderschap 
en beroepstrots.

Ingrid Gerrmann, LOF-leraar
Toen Ingrid binnen haar stichting een leerlijn 

‘Onderzoekend en ontwerpend programmeren’  
wilde ontwikkelen, viel haar oog op LOF.  Met 
subsidie voor materialen en voornamelijk het 

vrijkopen van lesuren om zich verder te verdiepen 
in het programmeren, zou het veel gemakkelijker 

worden de leerlijn succesvol uit te rollen:  
‘Ik dacht: This is my chance!’

1.  
LOF IN  
HET KORT

‘THIS IS MY  
CHANCE!’

INGRID GERRMANN LOF-LERAAR

http://www.lerarenontwikkelfonds.nl/this-is-my-chance/
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BUDGET
Met de LOF-subsidie kunnen leraren zichzelf vrij  
roosteren om onder schooltijd aan een innovatief plan  
te werken. Leraren krijgen zo ontwikkelruimte om zelf  
te ontdekken wat wel of niet werkt op hun school. 

BEGELEIDING
LOF-leraren krijgen van een LOF-coach begeleiding  
op maat bij het in de praktijk brengen van hun plan. Dit 
gebeurt in groepjes tijdens drie bijeenkomsten. In deze 
drie LOF-labs leren deelnemers hoe je kunt leidinggeven 
aan een veranderproces. Daarnaast leren de deelnemers 
ook van elkaar.

NETWERKFUNCTIE EN VERBINDING
LOF brengt ambitieuze en pionierende leraren bij elkaar. 
Bijvoorbeeld op het LOF-festival en in LOF-labs. LOF-
leraren organiseren ook (online) themabijeenkomsten. 
Deze bijeenkomsten zijn niet alleen toegankelijk voor  
LOF-deelnemers, maar voor alle leraren die het onderwijs 
willen verbeteren. Zo ontstaat een netwerk van 
gelijkgestemde leraren die elkaar enthousiasmeren  
en van elkaar leren.

VOOR EN DOOR LERAREN
Bijzonder bij LOF is dat alles door leraren gebeurt. Leraren 
vormen de jury die de LOF-aanvragen beoordelen, ze zijn 
de coaches van de deelnemers, de organisatoren van 
(online) themabijeenkomsten en de onderzoekers die  
LOF monitoren en evalueren. Deze aanpak past helemaal 
bij de LOF-gedachte van innovatie van binnenuit.

SCHOOLOVERSTIJGEND
LOF-leraren werken niet alleen voor hun eigen 
omgeving. Zij bouwen aan een breed netwerk en gaan 
samenwerkingen aan buiten de bestaande structuren  
van hun school en bestuur.

BETER ONDERWIJS
LOF-leraren zijn de initiatiefnemers van 
onderwijsvernieuwing. Door hun expertise, motivatie 
en het opbouwen van een netwerk buiten de muren 
van de eigen school komt de innovatie tot stand. Ze 
betrekken collega’s en leidinggevenden bij de uitvoering 
van hun plan. Op die manier dragen ze gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor vernieuwing.

KRACHTIG LERAARSCHAP
De betrokkenheid en steun van de leidinggevende is 
een belangrijke, stimulerende factor en zorgt voor 
de ontwikkeling van krachtig leraarschap. Krachtig 
leraarschap staat voor leraren die werken aan hun 
ontwikkeling en professioneel hun werk uitvoeren. 
LOF geeft leraren de kans zich te ontwikkelen en 
professionaliseren door ze te laten reflecteren op  
hun eigen idee voor onderwijsverbetering, het idee  
verder te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.

ONDERZOEK EN DE ONDERWIJSPRAKTIJK
Onderwijs en onderzoek lijken soms wel twee gescheiden 
werelden. Terwijl leraren juist in de onderwijspraktijk 
tegen zoveel dingen aanlopen die ze kunnen onderzoeken. 
Onderzoek vanuit de praktijk draagt bij aan de 
professionalisering van leraren, maar ook aan beter 
onderwijs.

ONTWIKKELPRINCIPES 
‘Groot denken, klein beginnen’ is een van de ontwikkel-
principes van LOF. De ontwikkelprincipes vormen de basis 
voor de LOF-aanpak. Ze maken leraren duidelijk hoe je 
pioniert en dragen bij aan het slagen van een innovatief 
plan. 

Pionierende leraren die vanuit LOF worden 
ondersteund, maken het verschil in het 
onderwijs. De LOF-aanpak bestaat uit 
verschillende ingrediënten die samen 
zorgen voor een succesvol concept.

2.  
SUCCESVOLLE  
INGREDIËNTEN

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/activiteiten/regiolabs/
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/wp-content/uploads/Flyer-ontwikkelprincipes.png


‘IK MAAK MIJN  
AMBITIE WAAR’
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LINDA VAESSEN LOF-LERAAR

LOF-leraar Linda Vaessen
‘LOF kwam precies op het goede moment op mijn pad.  
Ik was me juist aan het bezinnen op mijn toekomst,  
had diverse opleidingen gevolgd voor coaching en  
leesonderwijs. Ik wilde die kennis natuurlijk ook graag  
in de praktijk brengen. Dankzij de LOF-subsidie is dat  
gelukt en maak ik mijn ambitie waar.’

http://www.lerarenontwikkelfonds.nl/nieuws/lerares-linda-vaessen-lezen-zo-verrijkend-en-leuk-ook-leraren/
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VOOR DE LERAAR

·  Verdere ontwikkeling en professionalisering
· Ruimte om te leren, onderzoeken, ondernemen 
 en verbeteren
·   Meer werkplezier
·  Krachtig leraarschap
·   Regie op onderwijsontwikkeling
·   Een netwerk van, voor en door leraren
·    Feedback en leren van andere leraren
·   Bijdragen aan de coaching en begeleiding  
 van andere leraren 

VOOR HET SCHOOLTEAM 

·  LOF draagt bij aan verbetering en vernieuwing 
 van het onderwijs op de school.
·  LOF draagt bij aan een motiverende, ontwikkelings - 
 gerichte cultuur binnen de school. Leraren vertellen  
 over hun project en beïnvloeden ook hun collega’s  
 met hun enthousiasme.
·  Binnen het team komt er kennis over innovatie en  
 over het inhoudelijke thema waar de innovatie  
 over gaat.

De LOF-aanpak is een doordachte aanpak 
met opbrengsten voor leraren en voor de 
school, op lokaal, regionaal en op landelijk 
niveau. 

3.  
WAT LEVERT  
LOF OP?

Anne, teamleider van LOF-leraar Huib
‘Het leuke met LOF is dat we klein beginnen op een 
afdeling. Dan kunnen we zeggen: Hé, dit werkt, kijk 
maar. En dat kunnen we gebruiken als draagvlak 
om het in de rest van de school uit te breiden.’

Schooldirecteur Gerjo Stegeman
‘Ik heb gezien dat je niet alleen kennis deelt met 
scholen uit het basisonderwijs, maar ook uit het 
mbo en het voortgezet onderwijs. Daardoor kom 
je tot nieuwe inzichten.’
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https://youtu.be/Yi5G9V102mA
https://youtu.be/SOsftAwD0bE


‘LERAREN ZIJN 
DE SPIL IN  
ONDERWIJS- 
INNOVATIE.

ANTOINETTE DONKERS LERAAR EN LOF-COACH
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VOOR SCHOOLLEIDERS EN SCHOOLBESTUUR

·   LOF overbrugt sectoren door te werken met leraren  
uit het po, vo en mbo.

·   LOF betrekt de schoolleiders actief bij het project  
en verbindt zo verschillende lagen binnen de 
schoolorganisatie.

·   Schoolleiders ontwikkelen zichzelf ook door LOF. 
Ze begeleiden de pionierende leraren door ze te 
ondersteunen, te inspireren, te faciliteren en netwerken 
buiten de school te laten onderhouden. Ook leren 
schoolleiders van elkaar. Hoe ga je om met pionierende 
leraren in je school? Hoe geef je hun de ruimte?  
En hoe borg je de cultuur van vernieuwen?

·   LOF draagt bij aan R&D (research and development, 
ofwel onderzoek en ontwikkeling) in de school. De 
R&D-poot ontbreekt meestal in scholen om financiële 
redenen. Met LOF kunnen besturen toch de ruimte 
bieden voor ontwikkeling en innovatie.

VOOR DE BEROEPSGROEP

·  LOF vergroot het eigenaarschap in het onderwijs  
door de regie van onderwijsontwikkeling bij de  
beroepsgroep zelf te leggen.

·  LOF zorgt voor krachtige en trotse leraren die meer 
betrokken zijn en meer werkplezier ervaren.  
Dit vergroot de aantrekkelijkheid van het beroep.

·  LOF zorgt voor onderwijsvernieuwingen van binnenuit, 
doordat leraren elkaar inspireren en enthousiasmeren. 
Zo ontstaat breed gedragen onderwijsinnovatie. 

Antoinette Donkers, leraar en LOF-coach
‘Ik ben ervan overtuigd dat leraren de spil 

in onderwijsinnovatie zijn. Zij hebben vaak 
geweldige ideeën. Als ze het vertrouwen 

krijgen, met een goede mix van tijd, ruimte,  
goede begeleiding en financiële middelen, dan 
ontstaan er krachtige onderwijsvernieuwingen. 
Dat maakt dat je met plezier kunt werken in het 

onderwijs. En dat moet ook, want kinderen  
leren het meest van een gelukkige leraar.’

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/nieuws/lof-coach-antoinette-donkers-leraren-spil-onderwijsinnovatie/


‘INNOVATOR  
OP MIJN SCHOOL’
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Lars Goertzen, leraar op basisschool  
de Droomboom in Heerlen:
‘Sinds ik ben gaan pionieren is mijn rol binnen de school 
veranderd. Ik was jarenlang gewoon groepsleerkracht. Dat 
ben ik nog steeds, maar ik heb nu ook de rol van innovator 
op mijn school gekregen. Omdat ik nu op een veel breder 
niveau met onderwijskwaliteit bezig ben, sta ik met meer 
plezier dan ooit voor de klas!’

LARS GOERTZEN LOF-LERAAR

http://www.lerarenontwikkelfonds.nl/innovator-op-mijn-school/


‘LOF DOET DE LERAAR GOED’
Eind 2019 verscheen het verslag van een onafhankelijk on-
derzoek naar de waarde van LOF, uitgevoerd voor het mi-
nisterie van OCW. De titel van het onderzoek laat meteen 
de belangrijkste uitkomst zien: LOF doet de leraar goed.
 
Veel LOF-leraren geven in het onderzoek aan dat het 
onderwijs op hun school is vernieuwd en verbeterd en dat 
LOF daar voor een groot deel aan heeft bijgedragen. Daar-
naast is de professionalisering van LOF-leraren (krachtig 
leraarschap) versterkt, en daarmee ook de beroepsgroep. 
LOF-leraren zijn tevreden tot zeer tevreden over de on-
dersteuning die wordt geboden door LOF. De overgrote 
meerderheid van de leraren geeft aan dat zij zich zonder 
een LOF-subsidie minder hadden ontwikkeld. Een groot 
deel denkt ook dat ze een kleiner netwerk zouden hebben 
opgebouwd of dat hun project niet van de grond zou zijn 
gekomen.

LERAREN ALS ONDERWIJSONTWIKKELAARS
Leraar-onderzoekers van LOF monitoren ieder schooljaar 
weer hoe LOF bijdraagt aan de ontwikkeling van leraren 
en krachtig leraarschap. Hun onderzoek laat zien dat LOF 
de betrokkenheid van leraren bij onderwijsontwikkeling 
bevordert. En die betrokkenheid zorgt voor meer eigenaar-
schap bij leraren. LOF zorgt er dus voor dat leraren zelf 
regie hebben op de ontwikkeling van het onderwijs. Dit 
heeft een positief effect op hun werkplezier en versterkt de 
beroepsgroep. Het draagt ook bij aan het behoud van deze 
leraren voor de sector en de onderwijspraktijk.
 
Benieuwd naar de  
resultaten van de  
onderzoeken in de 
schooljaren 2016-2017,  
2017-2018 en  
2018-2019?

Dat LOF bijdraagt aan krachtig leraarschap, 
blijkt ook uit onderzoek. In opdracht 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap is in 2018 en 2019 de 
waarde van LOF onderzocht. Daarnaast 
monitort een groep leraar-onderzoekers  
elk schooljaar de opbrengsten van LOF.

4.  
EEN BEWEZEN 
AANPAK
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https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/wp-content/uploads/Lof-doet-de-leraar-goed.pdf
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/wp-content/uploads/monitor.pdf
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/wp-content/uploads/Infographic_krachtig_leraarschap.pdf
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Robert-Jan Gruijthuijzen
“Ik ben LOF-onderzoeker geworden omdat ik het als 
een uitdaging zag om mijn kennis te verbreden en 
nieuwe onderzoekstools toe te passen. Als filosoof 
ben ik geïnteresseerd in het wezen van het onderwijs: 
hoe werkt het leren? Persoonlijke vrijheid is daarin een 
belangrijk en complex thema. LOF biedt leraren vrijheid en 
onafhankelijkheid, om te ondernemen en te creëren. Dus 
het doet mij plezier te onderzoeken hoe dat werkt en wat 
het oplevert. “

‘SAMEN LEREN EN  
ONTWIKKELEN LEVERT  
ZO VEEL RIJKDOM  
EN KWALITEIT OP!’ 

ROBERT-JAN GRUIJTHUIJZEN LERAAR EN LOF-ONDERZOEKER

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/lof-onderzoeker-robert-jan-gruijthuijzen/


HANDVATTEN VOOR ONDERWIJSVERNIEUWING
Op basis van de ervaringen van LOF-deelnemers heeft LOF 
zes stappen geformuleerd die leraren kunnen volgen om 
hun ideeën te realiseren:

TOEKOMST VOOR HET ONDERWIJS
In ons toekomstbeeld is de leraar de trotse architect van 
het onderwijs die weet hoe hij of zij leiding moet geven 
aan vernieuwingsprocessen. Uiteraard in cocreatie met 
collega’s van binnen en buiten de school, de schoolleider 
en leerlingen. De aanpak die LOF voorstaat, is dan 
gemeengoed binnen het onderwijs. Scholen worden 
steeds meer lerende netwerkorganisaties die het pionieren 
als vanzelfsprekend ondersteunen. In zulke scholen 
hebben leraren een aantrekkelijk en prikkelend beroep dat 
uitdagend is en perspectief biedt. Dat maakt ze trots op 
hun vak.

De LOF-regeling is nu nog een tijdelijke 
subsidieregeling van het ministerie van 
OCW, die loopt tot en met 2021. Om 
de positieve effecten van de aanpak 
te kunnen behouden, is een duurzame 
investering nodig. Dat zou een structureel 
innovatiefonds kunnen zijn waarin de LOF-
aanpak wordt geborgd en uitgedragen. De 
LOF-aanpak zorgt immers voor concrete 
vernieuwingen en ervaringen die zowel 
leraren, hun leidinggevenden maar ook 
teams en scholen tijdens hun loopbaan 
meenemen en uitdragen. 

5.  
EEN  
DUURZAME  
AANPAK VOOR  
DE TOEKOMST

De zes stappen bieden handvatten om op 
een effectieve en gestructureerde manier een 
onderwijsinnovatie uit te werken. Ook aan 
leraren die geen subsidie ontvangen. Dat maakt 
deze aanpak breed bruikbaar en een duurzame 
aanpak voor de toekomst.
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http://
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-lof/pioniersgids/pioniersfase-verkennen/
http://
http://
http://
http://


‘OOK DE  
SCHOOL HEEFT  
GEÏNVESTEERD 
DOOR LESUREN  
BESCHIKBAAR  
TE STELLEN’ 
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Rob Adriaens
‘Het grootste obstakel bij mijn project was tijd, omdat er 
nieuwe lesmodules ontwikkeld moesten worden naast ons 
reguliere werk als docent. Daarin is LOF een geweldige 
opening geweest, omdat er budget kwam. Toen dacht 
ik: yes, we hebben erkenning én geld. Daardoor kon ik 
docenten vragen om mee te schrijven aan de lesmodules 
en ik kon ze er iets voor teruggeven. Dat heeft het project 
een boost gegeven. Ook de school heeft geïnvesteerd door 
lesuren beschikbaar te stellen. We zijn met de brugklassen 
begonnen, maar het spreidt zich nu langzaam uit naar 
hogere klassen.’

ROB ADRIAENS LOF-LERAAR

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/nieuws/lof-leraar-rob-adriaens-wilde-leerlingen-laten-nadenken-wereld-waarin-willen-leven/


LERARENONTWIKKELFONDS.NL

2629
Meer dan 2629 

leraren hebben een  
LOF-aanvraag  

gedaan.

1000+
LOF heeft geleid  
tot in totaal meer 
dan 1000+ LOF-

innovatieprojecten 
op scholen.

Dit is inclusief de 
Onderwijspioniers 

(voorloper van LOF).

LOF ondersteunt 
evenveel mannelijke  

als vrouwelijke  
leraren.

41
De gemiddelde  
leeftijd van een  

LOF-aanvrager is 
41 jaar.

4
Een LOF-leraar doet 

gemiddeld 4 duurzame 
blijvende contacten 

op via LOF.

LOF-leraren zijn vaak 
betrokken (geweest) bij 

andere programma’s 
voor vernieuwing 
of verbetering van 

het onderwijs, zoals 
Onderwijspioniers, 

Leerlabs en het 
doorbraakproject ICT.

WEETJES OVER LOF

CONTACT
Kijk voor meer informatie over LOF en de LOF-aanpak op 
www.lerarenontwikkelfonds.nl. Wil je op de hoogte blijven van  
alle ontwikkelingen rondom LOF? Meld je dan aan voor de  
LOF-update en volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Heb je nog vragen over de inhoud van dit magazine of wil  
je reageren? Je kunt contact met ons opnemen via lof@caop.nl.

Lucelle Comvalius, leraar van het jaar 2018-2019 
“Een innovatie is geen one-manshow. Zorg 
ervoor dat het project na jouw vertrek kan blijven 
voortbestaan en verder kan groeien. Wees bereid 
de credits met anderen te delen.” 

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/
https://leraren-ontwikkel-fonds.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=oontamkaff&l=co0kurw9tn
https://www.facebook.com/LerarenOntwikkelFonds
https://www.linkedin.com/company/2677141/
https://twitter.com/LOFvoordeleraar
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/lucelle-comvalius-probeer-graag-nieuwe-dingen/
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