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LEIDING GEVEN AAN
ONDERWIJS IN DE
DIGITALE WERELD
Michel van de Ven

“To get anywhere... you have to do something.”
– Michael Fullan

Hoofdstuk 7 - Leiding geven aan onderwijs in de digitale wereld

nleiding
De wereld en onze maatschappij veranderen in een razendsnel tempo. Veranderingen qua
inhoud, processen en cultuur. Zo ook het onderwijs, het dagelijkse werkterrein van de schoolleider.
Het Nederlandse onderwijs heeft aanzienlijk moeite om het veranderingstempo van technologie,
media en online informatie in de wereld te volgen. Stichting Kennisnet maakt in het onderzoek Vier
in balans monitor 2013 inzichtelijk dat Nederlandse schoolleiders en leraren van mening zijn dat
ICT een positieve invloed heeft op leren en het onderwijs. Zij zien als opbrengsten dat leerlingen
waarneembaar gemotiveerder zijn en beter presteren, dat de leraar onderwijstijd bespaart en dat
de schoolleider meer inzicht in prestaties en onderwijsbehoeften van leerlingen heeft. Desondanks
blijkt uit de Vier in balans monitor 2013 dat een effectieve en efficiënte inzet van technologie, ICT en
online media in de praktijk achterblijft bij de ambities van leraren, schoolleiders en bestuurders.
Onderbenutting van de educatieve reikwijdte, de diversiteit aan mogelijkheden van ICT, technologie
en online media in het onderwijs. En dat terwijl vanuit Nederlands onderzoek door Kennisnet de
bewijskracht groeit dat bij goed, gericht en gedoseerd gebruik de motivatie van leerlingen voor leren
toeneemt en hun prestaties verbeteren.
Leiding geven aan een digitale en online (onderwijs)wereld impliceert leiding geven aan een complex
innovatieproces in de school. Een vernieuwing en innovatie met de grootte van een doorbraak. Een
doorbraak waarmee we de aansluiting hervinden op de online leef-, denk- en werkwereld van de
leerlingen van nu en de nabije toekomst.
Schoolleiders en bestuurders spelen hierin een belangrijke rol, een wellicht nog grotere rol dan
zij op dit moment beseffen. Dit hoofdstuk beoogt dit innovatieproces inzichtelijk te maken en de
schoolleider concrete handreikingen te bieden om hieraan professioneel sturing te kunnen geven.

Op weg naar een netwerksamenleving
De Nederlandse maatschappij heeft zich de laatste decennia min of meer geheel vernieuwd. Vanuit
een productiemaatschappij in het midden van de 20e eeuw is onze maatschappij getransformeerd tot
een kennissamenleving, de maatschappij van de eerste decennia van de 21e eeuw.
Futurologen tekenen als volgende ontwikkelingsfase van onze wereld een online netwerkmaatschappij uit. Een samenleving van online netwerken die meer samenwerking, flexibiliteit en
dus oplossingen produceert. Maar ook een samenleving waarin het risico van uitsluiting aanwezig
is: mensen die erbij horen, maar ook mensen die aan de zijlijn blijven staan. Want alleen mensen die
waarde aan het netwerk toevoegen, worden toegelaten.
Deze ontwikkelingen hebben een forse impact op het onderwijs in Nederland. Dit vraagt van alle
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actoren in het onderwijs een veranderende focus op innovatie, vernieuwing en de wijze hoe hier
leiding aan moet worden gegeven. Dat leiding geven is het best te typeren als flexibel en sterk
omgevingssensitief.

Flexibiliteit als constante
We nemen dagelijks waar dat vernieuwingen in een digitale wereld zich steeds sneller aandienen.
Dat betekent dat je je als schoolleider dagelijks moet afvragen wat er verandert in de omgeving van
je school en wat dat betekent voor jouw leiderschap. Een voortdurende sensitiviteit, gericht op een
turbulente wereld, de maatschappelijke omgeving van leren en onderwijs.
Plannen – denk aan beleids- en projectplannen ICT en de Nederlandse schoolplannen – zijn eigenlijk
niet meer valide en betrouwbaar voor de huidige planperiodes van vier jaar. Ook dit geeft een nieuwe
dimensie aan leiding geven: flexibiliteit als een nieuwe grondhouding voor elke schoolleider en
bestuurder.
Deze basisattitude vraagt van leiders dat ze zich bij elke visie en bij elk plan af vragen: welke inhoud
en welke processen ga ik regelmatig herijken en met welke frequentie? Het gaat dus om een nieuwe
basishouding in leiding geven, waarbij elke visie of elk beleid continu wordt afgestemd op de
veranderende wereld en het onderwijs.

Een veranderende onderwijswereld
Wat zijn dé kritische factoren die bepalend zijn voor de transformatie naar de 21e-eeuwse
kennismaatschappij van nu en naar een toekomstige online netwerkmaatschappij? Wat zijn de
innovaties in onze veranderende wereld die nieuwe en veranderende eisen aan de schoolleiders
stellen?
Michael Fullan (2013) stelt dat in de laatste decennia het ontwikkelingstempo van technologie
véél hoger is dan de ontwikkeling van pedagogie en onderwijsvernieuwing. Het effect hiervan
is dat het leerproces en het onderwijs onvoldoende profiteren van de rijke mogelijkheden van
technologie en media. Het dagelijkse leer- en onderwijsproces sluit onvoldoende aan op de leef- en
denkontwikkeling van leerlingen van nu. Leerlingen profiteren onvoldoende van de kracht en impact
die ICT, technologie en online media kunnen bieden, nu en in de toekomst.
Het groeiende aantal Nederlandse Steve Jobsscholen is een duidelijk signaal. O4NT maakt met de
Steve Jobsscholen als pionier de groeiende kloof tussen digitale maatschappij en onderwijs duidelijk
zichtbaar. Maurice de Hond en O4NT geven een helder signaal af en een inhoudelijk rolmodel:
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scholen met een nieuw curriculum, ondersteund door technologie en online media op basis van iPadonderwijs.
Het forse verschil in het tempo van ontwikkeling is volgens Michael Fullan dé kritische factor voor
de situatie waarin het onderwijs nu verkeert. Het is een krampachtige situatie die schuurt en waarin
scholen, vooral de leraren, het enorme tempo waarin technologie zich ontwikkelt, niet kunnen
volgen. In de klas zien we dat leerlingen niet meer geboeid worden in de lessen, de leraar evenmin
overigens.
Een tweede factor vormt het tempo waarin informatie wordt geproduceerd en online beschikbaar
komt. Mede aangejaagd door technologie en mondialisering is kennis niet meer voorbehouden aan
de leraar. De beschikbaarheid van informatie en kennis neemt toe, maar ook de effectieve levensduur
van informatie en kennis.
Ook in Nederland hebben schoolleiders hiermee te dealen. Als voorbeeld nemen we de gemiddelde
gebruiksduur van Nederlandse onderwijsleerpakketten. Een onderwijsmethode gaat in 2015 heel wat
jaren korter mee dan zo’n tien tot vijftien jaar geleden. Dit bevestigt de twee trends: het versnellende
tempo van beschikbaarheid van informatie en de verkorte levensduur van beschikbare informatie.

Is er houvast?
De gesignaleerde trends, veranderingen en ontwikkelingen in technologie vragen van jou als
schoolleider een sterk ontwikkeld inschattings- en beoordelingsvermogen. Je moet telkens een
gefundeerde inschatting kunnen maken van de relevantie voor je eigen onderwijsorganisatie.
Een voorbeeld hiervan is de tablet in het onderwijs. De invoering van tablets in het primair onderwijs
verloopt stroef en langzaam; in het voortgezet onderwijs zien we al een aanzienlijk snellere invoering.
Meerdere factoren zijn hier debet aan. Een belangrijke belemmerende factor lijkt de beschikbaarheid
van kwalitatieve en adaptieve digitale content. In het primair onderwijs ontbreken de financiën om
één-op-één tabletonderwijs te kunnen realiseren.
Een ander voorbeeld is de 3D-printer in het onderwijs. Nederland heeft in een enorm snel tempo deze
technologische innovatie omarmd; in scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt meer en
meer een 3D-printer ingezet. Leraren herkennen snel de educatieve mogelijkheden van een 3D-printer
in de lessituatie, mede onder invloed van de maker movement (maak-onderwijs) en de aandacht voor
de context: wetenschap en technologie.
Toch zal elke schoolleider telkens opnieuw een gefundeerde inschatting moeten maken van de
kansen en mogelijkheden van elke technologische innovatie voor de eigen onderwijsorganisatie. Het
is niet moeilijk om te verdwalen in alle nieuwe technologieën. Niet alleen verlopen de ontwikkelingen
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snel, de hoeveelheid is ook overweldigend. Hoe weet je als school in welke technologie je
probleemloos kunt investeren? Wat heeft zich bewezen en wat niet? Welke technologieën staan in
hun kinderschoenen en welke zijn volop geëvolueerd?
Houvast in dit proces biedt de hype cycle voor onderwijs van Kennisnet.

Figuur 7.1 De hype cycle voor onderwijs (Kennisnet, 2014).

In samenwerking met Gartner heeft Kennisnet deze hype cycle voor onderwijs gerealiseerd en
aangepast aan de Nederlandse onderwijssituatie. Op de hype cycle zijn 21 nieuwe, opkomende
onderwijstechnologieën gepositioneerd. De positie op de hype cycle geeft een reële inschatting van
de mate en het tempo van adoptie in Nederland.
Deze informatie kan schoolleiders en bestuurders helpen om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen
op het gebied van onderwijs en technologie. Bovendien is hiermee een betere inschatting te maken
van de snelheid waarmee een technologie zich ontwikkelt en de mate van impact die deze zal hebben
op het onderwijs.
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Kansrijke initiatieven: leermateriaal digitaal
Per brief aan de Tweede Kamer heeft Sander Dekker in mei 2014 zijn toekomstbeeld van technologie
in het onderwijs geschetst. Hierin duidt hij digitaal leermateriaal aan als de cruciale change agent,
sleutel en katalysator om ICT en technologie in het Nederlandse onderwijs te kunnen implementeren.
Adaptief digitaal leermateriaal is een voorwaarde om onderwijsdoelen als gepersonaliseerd leren te
kunnen verwezenlijken.
Er is digitaal leermateriaal nodig dat van hoge kwaliteit is qua inhoud, adaptiviteit en structuur;
online leermateriaal waarmee de leraar makkelijk kan differentiëren én rekening kan houden met
de verschillende talenten en talentontwikkeling van de leerlingen. In deze context ondersteunt ICT
maximaal het leerproces waarin alle leerlingen op hun niveau worden uitgedaagd.
Hier kan in de toekomst nog een belangrijke stap in genomen worden. Digitaal leermateriaal waarin
de leraar of liever nog de leerling een eigen leerroute ontwerpt en volgt: een leerroute op maat
die past bij de eigen talenten, ontwikkelbehoeften en leerstrategieën. Door toetsen meer en meer
digitaal en op adaptieve wijze af te nemen, kan ICT zorgdragen voor meer differentiatie en effectieve
onderwijstijd.
In de ontwikkeling naar een nieuwe markt van digitaal leermateriaal nemen de huidige marktleiders,
de commerciële traditionele uitgevers van methodes en toetsen, andere en nieuwe posities in met
veelal onbekende toekomstperspectieven.
In het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is er spanning ontstaan tussen de educatieve
uitgevers en de besturenorganisatie (PO-Raad en VO-raad). Besturen en scholen geven expliciet aan
behoefte te hebben aan andere, nieuwe verschijningsvormen van leermateriaal. Er is behoefte aan
digitale leermiddelen, gericht op differentiatie en gepersonaliseerd leren, waarin een grote mate
van digitale adaptiviteit is geïntegreerd. Met deze digitale leermiddelen kan de leraar effectieve
onderwijstijd vrijmaken voor andere en nieuwe onderwijsdomeinen, zoals de vaardigheden voor
de 21e eeuw. Zowel de PO-Raad als de VO-raad heeft zijn visie en wensen inmiddels gepubliceerd
(Sectorale Vraagsturing Leermiddelen – Programma van Eisen PO/VO, 2014).
Het is nog een vraag hoe de educatieve uitgevers hierop zullen reageren. Het Nederlandse
curriculummodel van kerndoelen en eindexameneisen heeft er mede toe bijgedragen dat uitgevers
een hoge mate van autonomie in het productaanbod van leermiddelen hebben gekend.
Deze autonomie brokkelt meer en meer af. Met name in het Nederlandse voortgezet onderwijs zien
we nieuwe, succesvolle innovatieprojecten rond digitaal leermateriaal, waarin het veld zelf de regie
en ontwikkeling van leermateriaal ter hand neemt. Recente projecten rond digitaal leermateriaal als
‘VO-Content’ en ‘Wikiwijs’ (VO) bieden begin 2015 een aantal realistische alternatieven voor het van
oudsher bekende educatieve leermiddelenaanbod van de bekende uitgevers.
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Deze nieuwe digitale leermaterialen brengen bijzondere innovatieve processen op gang.
Het voortgezet onderwijs stelt zich nu op als een kritische klant met een klare vraagstelling
in de leermiddelenmarkt. Ook de leraar neemt nu weer meer en meer de rol en taak als
onderwijsontwikkelaar op zich. Zelf digitaal leermateriaal ontwikkelen, lessen ontwerpen en
arrangeren wordt meer en meer een zeer aantrekkelijk en realistisch perspectief voor scholen en
teams. Dit geldt zeker als de innovatie en de nieuwe leeromgeving worden ondersteund door ICT,
technologie en online media.
Een prima praktijkvoorbeeld hiervan zijn de één-op-één iPad-klassen in het voortgezet onderwijs. Op
steeds meer scholen wordt, meestal gestart vanuit de brugklassen, gewerkt met een infrastructuur
van één-op-één devices voor alle leerlingen.
In het primair onderwijs lijken deze innovaties in digitale leermiddelen langzamer op gang te komen.
Dit is ten dele te verklaren uit het gegeven dat leraren in het primair onderwijs als onderwijsgeneralist
opgeleid en werkzaam zijn, terwijl in het voortgezet onderwijs veelal vakspecialisten werken.
Vakspecialisten zijn beter toegerust, opgeleid en gemotiveerd om eigen leermateriaal te ontwikkelen
of aan te passen aan de eigen lessituatie.
Behalve enkele kleinere initiatieven als ‘Snappet’ en ‘Jelo’ zien we nog geen substantiële
omwenteling in de ontwikkeling en de markt van digitaal leermateriaal. Is het primair onderwijs
afhankelijker van de educatieve uitgevers en leveranciers van toetsen en assessments of is het toch
een kwestie van tijd en ontwikkeling?

Kansrijke initiatieven: nieuw curriculum
De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in 2014 de opdracht gekregen om een verkennend
onderzoek uit te voeren naar de ‘vaardigheden van de 21e eeuw’. Doel van dit onderzoek is advies
uitbrengen over de vraag in hoeverre 21e-eeuwse vaardigheden opgenomen dienen te worden in het
Nederlandse curriculum van het funderend onderwijs.
In oktober 2014 publiceerde SLO de eerste onderzoeksresultaten en adviezen. Hierin adviseert SLO
de overheid om het concept van de 21e-eeuwse vaardigheden structureel en integraal op te nemen
in het Nederlandse curriculum voor het funderend onderwijs. Voor de vaardigheden van de 21e eeuw
kunnen ICT en technologie een sterk ondersteunende rol vervullen.
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Figuur 7.2 Competenties voor de 21e eeuw ([bron]).

Het oorspronkelijke startmodel voor 21e-eeuwse vaardigheden is ontwikkeld door Voogt/Roblin. Het
is samengesteld op basis van een internationale meta-analyse van competentiesets van de 21e eeuw,
zoals Partnership for 21st Century Skills (P21), Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATCS)
en National Assessment for Educational Progress (NAEP).
SLO voegt in 2014 ‘zelfregulering’ toe als de achtste vaardigheid voor de 21e eeuw. Verder identificeert
SLO de vaardigheid ICT-geletterdheid als een cluster van drie (deel)vaardigheden. Zelfregulering
is een nieuwe vaardigheid, een begrip dat nadere invulling en aanvulling behoeft. SLO definieert
zelfregulering als het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag. Daarmee wordt bedoeld:
•

het stellen van realistische doelen en prioriteiten;

•

doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de uitvoering
van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning, timemanagement);

•

reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag en
handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;

•

inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;

•

verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van
het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.
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ICT geletterdheid valt volgens SLO uiteen in drie deelvaardigheden: ICT-basiskennis,
informatievaardigheden en sociale media. Deze definitie heeft als effect dat ICT als leerdoel
geïntegreerd wordt in het Nederlandse curriculum en wel in een aanzienlijk grotere mate dan nu het
geval is.
De vaardigheden van de 21e eeuw, als deel van het ‘vernieuwend curriculum’, vormen een kansrijke
en sterke katalysator voor het Nederlandse onderwijs om de aansluiting te hervinden op een
maatschappij met een hoog gehalte ICT, technologie en media. De 21e-eeuwse vaardigheden mogen
zich verheugen op een brede belangstelling van scholen voor primair en voortgezet onderwijs.
Behalve een brede inhoudelijke oriëntatie op de vaardigheden starten er al scholen met de concrete
en praktische onderwijskundige invoering. Die invoering wordt frequent verenigd met een meer
thematische benadering van de leerstof, ondersteund door ICT, technologie en media.

Kaders
In de vorige twee paragrafen zijn twee kansrijke factoren geïdentificeerd die het innovatieproces
van invoering van ICT en technologie in het onderwijs (opnieuw) op gang kunnen brengen: digitaal
leermateriaal (inclusief sectorbrede vraagbundeling) en een nieuw curriculum (21e-eeuwse
vaardigheden of 21st century skills).
Behalve deze factoren vinden schoolleiders en bestuurders houvast in de sectorakkoorden.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft samen met de
besturenorganisaties voor primair en voortgezet onderwijs een gezamenlijke koersrichting en een
gezamenlijk beleidskader ontwikkeld: het ‘Bestuursakkoord PO 2020’ en het ‘Sectorakkoord VO 2017’.
Beide koersdocumenten bieden het primair en voortgezet onderwijs richting en kaders om
noodzakelijke innovaties in de school in gang te zetten. Hiermee kan het onderwijs beter aansluiten
op een technologische wereld, een mondiale maatschappij en op het leren in de toekomstige
maatschappij. De sectorakkoorden bieden de inhoudelijke kaders, maar ook een aanzet tot financiële
onderbouwing.
In beide sectorakkoorden is een aantal kansrijke factoren benoemd die het innovatieproces in de
school voor wat betreft technologie en ICT verder op gang kunnen brengen en daarmee houvast
bieden aan schoolleiders en bestuurders. Een geforceerde impuls en aanpak wordt noodzakelijk
geacht om technologie en ICT verder te laten ‘doorbreken’ in het leren en in het onderwijs van
de Nederlandse scholen. De versterking van didactische vaardigheden van leraren wordt als een
belangrijke voorwaarde gezien.
Zowel in het Bestuursakkoord primair onderwijs als in het Sectorakkoord voor het voorgezet
onderwijs neemt ‘talentontwikkeling’ een prominente plaats in. Een eerste uitgangspunt bij
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talentontwikkeling is dat het voor scholen een primaire taak is om in de schoolloopbaan een
maximale toevoeging te realiseren aan de talenten van de leerlingen.
Professor Yong Zhao maakt dit proces duidelijk in World Class Learners (2014).

Diversiteit:
Individuele verschillen
Culturele verschillen

Onderwijs

Economische verschillen

Verbeterd en
uitgebreid talent

Figuur 7.3 Ondernemer-georiënteerd onderwijsparadigma.

Als we in ons onderwijs uitgaan van de unieke talenten van leerlingen, streven we in de gehele
schoolloopbaan voor elke leerling naar het verbeteren, uitbreiden en ontwikkelen van dit talent.
Daarmee herijken we gedeeltelijk het beroepenparadigma van nu. Niet alleen het genormeerde
eindresultaat, de eisen van de beroepen van nu, staat centraal in het onderwijs, maar de uniciteit van
elke leerling.
Een tweede relevante laag in talentontwikkeling is de gewenste mate van differentiatie in de
leersituatie. Door alle inspanningen als gevolg van passend onderwijs slagen leraren en scholen erin
om simultaan op twee of drie niveaus onderwijs te geven in een groep leerlingen.
Met talentontwikkeling wordt in beide sectorakkoorden gepersonaliseerd onderwijs geduid. Dat
houdt in: maatwerk in leren en talentontwikkeling voor elke leerling, uitgaande van zijn eigen en
unieke talenten, ontwikkelingsbehoefte en ontwikkelingsmogelijkheden. Gepersonaliseerd leren
moet een basisattitude voor elke leraar worden.
Van technologie en ICT wordt verwacht dat zij gepersonaliseerd leren ondersteunen en
mogelijk maken, bijvoorbeeld door de inzet van personal devices, door automatisering van de
differentiatieprocessen en niveauaanpassingen (adaptief digitaal leermateriaal) en door de
beschikbaarheid van digitaal leermateriaal in alle verschijningsvormen. In het voortgezet onderwijs
zien we al ‘koplopers’ waarin ICT de drager is voor gepersonaliseerd leren, zoals in het platform
‘PulseOn’ en het project ‘Zo leer ik’.
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In het ‘Sectorakkoord VO 2017’ wordt – anders dan in het Bestuursakkoord primair onderwijs –
de beschikbaarheid van kwalitatief digitaal leermateriaal, adequaat gepersonaliseerd digitaal
leermateriaal en digitale adaptieve toetsen als cruciale succesfactor gezien voor het realiseren van
gepersonaliseerd leren.
In het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is er overeenkomstige aandacht voor het ‘zachte’
en ‘vernieuwende’ curriculum. Dat zien we terug als ‘een toekomstgericht onderwijsaanbod’ (PO) en
‘aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden’ (VO). Het toekomstige ‘Plusdocument’ voor leerlingen
in het voortgezet onderwijs bevat mogelijkerwijs informatie over talenten van een leerling, de
talentgroei en de 21e-eeuwse vaardigheden.

Stuurmanskunst
Toch is er meer nodig om het innovatieproces van invoering en implementatie van technologie in
het onderwijs duurzaam en toekomstbestendig op gang te brengen. Het stelt veranderende eisen
aan de wijze en mate van leiding geven in de school. Leiding geven betekent vooral leiding geven op
alle niveaus van de school: van de werkplek van de leraar tot aan het niveau van bestuurders en de
ketenpartners.
Bruikbare sleutels om leiding te geven aan deze innovatie liggen volgens Fullan in het bereiken van
synergie van het leerproces (de pedagogie), technologie en veranderkunde. Als we constructief bezig
willen zijn, dan moet alles draaien om het leerproces (de pedagogie), moeten we technologie laten
doordringen en het hele (onderwijs)systeem erbij betrekken (veranderkunde).
Deze drie elementen hebben zich nu ontwikkeld tot een punt waarop een krachtige synergie binnen
bereik komt. Ze zoeken elkaar niet actief op, maar het is volgens Fullan onvermijdelijk dat zij met
elkaar in contact komen.
Michael Fullan pleit in Stratosphere dan ook voor een integratiedoorbraak van pedagogische
vooruitgang (hoe we leren), technologie (betrokkenheid) en veranderkennis (het vereenvoudigen van
veranderingen). Dit vraagt van schoolleiders en bestuurders de nodige stuurmanskunst en vooral
een flexibele basishouding. Stuurmanskunst om de betrokkenheid bij leraren te ontwikkelen, om een
flexibele, gedeelde visie op leren met ICT te realiseren en om de juiste ‘skinny’ interventies te kiezen.
De betrokkenheid van leraren bij technologie is zeker een vraagstuk. Er is nog wat werk te verzetten
voordat de Nederlandse leraar de schouders gaat zetten onder een ICT-doorbraak in de school.
Er is duidelijk sprake van onvoldoende urgentiebesef en daarmee van intrinsieke motivatie om
veranderingen in gang te zetten.
Motivatie is echter een voorwaarde voor duurzaam succes. Te veel innovaties zijn ‘opgelegd’, door
bestuurders en schoolleiders, zonder dat het gehele onderwijssysteem hierin werd betrokken.
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Michael Fullan geeft in Stratosphere elke leidinggevende het dringende advies om de gehele
schoolorganisatie te betrekken in het innovatieproces van technologie en ICT: alle leraren, teams,
sectoren, maar ook (keten)partnerorganisaties in de regio.

Naar een gedeelde visie
Een gedeelde visie op leren met technologie en ICT is een goed vertrekpunt om in de school het
innovatieproces te starten, zeker als de schoolleider in dezelfde fase – of zelfs daarvoor al – inzet op
een groeiende motivatie en een groeiend urgentiebesef van alle leraren.
‘Vier in Balans’ (Kennisnet, 2001-2014) is nog steeds een actueel en valide veranderingsmodel. Het is
een procesmodel om de vier basiselementen voor een succesvolle innovatie in beeld en vooral met
elkaar in balans te brengen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur. Aan
deze vier kernelementen zijn later twee dimensies toegevoegd: leiderschap en samenwerking.

Leiderschap

Samenwerking

Visie

Deskundigheid

Digitaal

ICT-

leermateriaal

infrastructuur

Didactisch gebruik van ICT voor leren

Kwaliteitsverbetering van onderwijs
Figuur 7.4 Vier in balans-model (Kennisnet).

Een onderwijsgedreven innovatieproces is het meest kansrijk en duurzaam, maar kost wel tijd. Een
innovatie die start vanuit een gedeelde visie van het team, is een uiterst krachtige motor voor het
innovatieproces. De gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs is in hoge mate afhankelijk van de
kwaliteit van de leraar.
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Onderwijsgedreven

Visie

Deskundigheid

Digitaal

ICT-

leermateriaal

infrastructuur

Techniekgedreven

Figuur 7.5 Vier in balans-model (Kennisnet).

Skinny strategieën
Bij het modelleren van het innovatieproces vormen skinny oplossingen slimme strategieën om
concrete veranderingen in kleine stappen tot stand te brengen. Skinny oplossingen effectueren
op basis van kleine veranderingen een diep en breed resultaat. Een praktijkvoorbeeld van een
succesvolle innovatie op basis van een skinny oplossing is het volgende:
In een basisschool werd het digitale schoolbord met name als een ‘veredelde televisie’ ingezet.
Leerlingen bleken vervolgens een consumptief kijkgedrag te vertonen en een passieve leerhouding
te hebben naar het aangeboden videomateriaal. Alle leraren zijn vervolgens bekendgemaakt met
en vaardig geworden in de gerichte inzet van ‘kijkvragen’ bij online videomateriaal in de les. Elke
videoclip wordt structureel gecombineerd met een of meer kijkvragen. Deze kijkvragen worden
voorafgaand aan de videoclip, tijdens de clip of achteraf gesteld. Met deze eenvoudige interventie
heeft de school bereikt dat de educatieve inzet van online videofragmenten leidt tot actief en
betrokken leren en dat het leerrendement uit het videomateriaal en het digitale schoolbord
aanzienlijk hoger is geworden. Maar ze heeft vooral bereikt dat leraren een onderbouwd
leerstofaanbod ontwerpen.
Uit de praktijk weten we inmiddels dat innovaties en toepassingen die beter aansluiten bij de
reguliere onderwijspraktijk, eerder door leraren worden geaccepteerd dan de innovaties die nog ver
afstaan van het dagelijkse doen en denken.
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Een gebundelde reeks van kleinere, skinny veranderingen kan een duurzame en schoolbrede
transformatie realiseren. Met deze innovatiestrategie behouden leraren hun zelfvertrouwen en krijgen
ze de gelegenheid om niet alleen hun deskundigheid maar ook hun denken over onderwijs en ICT
stap voor stap te ontwikkelen.
Wat betekent dit voor het leiding geven en de concrete onderwijspraktijk? We sluiten dit hoofdstuk
af met vier criteria van Michael Fullan om boeiende leerervaringen voor alle leerlingen tot stand
te brengen. Deze criteria hebben betrekking op innovatieve lessen en eigentijds onderwijs dat
wordt ondersteund met ICT, technologie en media. Deze criteria helpen de leraar om opnieuw na te
denken over het onderwijs en de lessen, geven concrete handreikingen voor het herontwerpen van
leermateriaal en geven de schoolleider een gesprekskader en handelingsindicatoren.
Leerervaringen zijn:
•

onweerstaanbaar boeiend;

•

efficiënt en eenvoudig in gebruik op een elegante manier;

•

technologisch overal en altijd beschikbaar;

•

gebaseerd op het oplossen van levensechte problemen.

Tot slot
Leiding geven in een online onderwijswereld vormt een geweldige uitdaging voor elke Nederlandse
schoolleider en bestuurder. Er dienen zich vele vraagstukken aan die een beroep doen op veelsoortige
leidinggevende kwaliteiten. En dat in een wereld, maatschappij en onderwijssituatie die continu en
steeds sneller zal veranderen. De schoolleider van de toekomst zal flexibel en omgevingssensitief
moeten zijn om leiding te kunnen blijven geven aan verandering en ontwikkeling. Een mooie
uitdaging!

Drie vragen om leiding te geven aan onderwijs in de digitale
wereld
1.

In hoeverre is er in jouw school sprake van een gedeelde visie op leren en onderwijzen
die wordt ondersteund met ICT, technologie en media? Is deze visie verweven in het
schoolplan van de school en de strategische doelen van de scholengroep?

2.

Heb je een duidelijk beeld van en inzicht in de houding en betrokkenheid van je leraren
ten aanzien van ICT, technologie en media? Welke interventies passen bij de school, het
team en de visie op leren en onderwijs?

3.

Zijn er skinny interventies – kleinschalige interventies met een uitgekiend ontwerp en een
breed en diep innovatie-effect – die passen in het innovatieontwerp ICT van jouw school?
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