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Innovaties in het algemeen en in het bijzonder in het onderwijs zijn lastig om te reali-
seren. In het bedrijfsleven zijn goed opgeleide professionals hier full time mee bezig. 
Deze verandermanagers kenden we tot voor kort niet in het onderwijs, dat een eigen 
cultuur en een eigen dynamiek heeft als het gaat om het duurzaam doorvoeren van 

innovaties. 
Veel veranderingen in het onderwijs worden (nog steeds!) geïnitieerd op basis van 
externe factoren, zoals een beleidsmaatregel van de overheid, een mogelijkheid om een 
subsidie binnen te slepen of de ideeën van een bestuur. Het duurzaam borgen van een 
verandering komt dan vanzelf wel…
Op initiatief van het Ministerie van Onderwijs kregen acht hogescholen in 2006 de 
mogelijkheid een master Leren en Innoveren (MLI) te ontwikkelen om docenten uit 
het onderwijs te scholen tot teacher leader en op die manier innovaties in het onderwijs 
professioneel vorm te geven en duurzaam te implementeren. 
De Marnix Academie heeft samen met andere hogescholen van het toenmalige samen-
werkingsverband Interactum een MLI ontwikkeld die in 2007 geaccrediteerd is door de 
NVAO. Deze MLI onderscheidt zich van de andere MLI’s in Nederland door in te zetten 
op een collectief praktijkonderzoek door de aankomend teacher leader. Dit betekent in 
de praktijk, dat de MLI student samen met een deel van het team een innovatie in de 
school realiseert, die gebaseerd is op een collectieve ambitie en die door meerdere team-
leden wordt uitgevoerd. 
Daarnaast onderscheidt de MLI in Utrecht zich door veel aandacht te besteden aan de 
persoonlijk-professionele ontwikkeling van de student tot teacher leader. Deze studen-
ten komen uit alle sectoren van het onderwijs; van primair onderwijs tot hoger beroeps 
onderwijs. 
In de afgelopen tien jaar zijn er honderden teacher leaders opgeleid door een zeer gemo-
tiveerd en bekwaam docententeam vanuit de verschillende participerende hogescholen 
onder leiding van de Academic Director Bas van den Berg. In september van dit jaar is 
het 10e cohort gestart in Utrecht.     
Onderzoek naar de rol van alumni van de MLI in de scholen wijst uit, dat de positie van 
de teacher leader in de scholen versterkt moet worden. In de scholen waar de teacher 
leader zijn rol kan nemen doet hij er wel degelijk toe !
Het curriculum van de MLI is kort geleden grondig herzien en we kunnen met veel ver-
trouwen de toekomst tegemoet zien met de MLI 2.0.
Het festival Leren en Innoveren met Lef, dat ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan 
wordt georganiseerd door docenten en alumni, biedt een heel mooi overzicht van de 
activiteiten van de afgelopen tien jaar. 
In deze bundel komen alumni en (oud) docenten en tutoren aan het woord. Zij vertellen 
hun deel van het verhaal van Tien jaar MLI. 

Peter Dijkxhoorn
Opleidingsmanager Master Leren en Innoveren.
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Wie jarig is, viert feest. Zeker wanneer er iets te vieren valt. En dat is met 
tien jaar Master Leren en Innoveren beslist het geval. De jarige opleiding 
kenmerkt zich namelijk door passie, inspiratie, goede herinneringen en 
heel veel innovatiekracht. Het is echt een opleiding met een hart dat klopt 

voor leren en vernieuwen (LeV).

Waar menig master opleiding zich focust op de masterstudent die zich verder wil ont-
wikkelen (leren), raakt bij de Master Leren en Innoveren ook de werkplek van de mas-
terstudent in beweging (vernieuwen) doordat het leren van de masterstudent zich zowel 
binnen de opleiding als binnen een vernieuwingstraject op de eigen werkplek afspeelt. 
Een student aan de Master Leren en Innoveren staat dus nooit alleen!

Rond de vernieuwing op de werkplek leert de masterstudent ook veel binnen de eigen 
leerkring op de opleiding. Een leerkring is een vaste groep masterstudenten en een tutor 
die elkaar als kritische vrienden bevragen, ondersteunen en verder helpen. Met name de 
diversiteit aan werkplekken en schooltypen (po, vo, mbo, hbo) draagt er aan bij dat de 
leerkring als het hart van de Master Leren en Innoveren ervaren wordt.

Om die reden hebben we de bijdragen aan deze feestelijke bundel waarin alumni en 
opleiders aan het woord komen, gegroepeerd als leerkringen. In iedere leerkring-sectie 
tref je een variëteit aan bijdragen aan: vignetten waarin alumni terugblikken op hun tijd 
aan de Master Leren en Innoveren, dialogen tussen opleiders van de Master Leren en In-
noveren en essays waarin opleiders bepaalde aspecten die betrekking hebben op leren en 
innoveren verder verkennen. En omdat de Master Leren en Innoveren zelf ook leert en 
zich ontwikkelt, sluit iedere leerkring af met een verhaal over kernen uit de geschiedenis 
en ontwikkeling van de opleiding tot op vandaag.

Als redacteuren van deze feestbundel willen we graag iedereen heel hartelijk bedan-
ken voor zijn of haar bijdrage. Het was voor ons een groot plezier deze bundel samen 
te stellen. Waar het maken van een selfie een ongekende populariteit kent, biedt deze 
bundel een palet aan portretten die samen een levendig beeld geven van een opleiding in 
beweging. 

Bas van den Berg, Bob Koster & Monique Leijgraaf 
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Ashwin Hartman
Cohort 2012-2014

Na mijn afstuderen in 2014 heb ik nog twee jaar op Wereldwijs in Houten 
gewerkt. Vanuit de rol van senior leerkracht heb ik samen met collega’s 
onderzoek gedaan naar het voeren van kindgesprekken. Na een traject van 
twee jaar is het systematisch voeren van kindgesprekken door de hele school 

ingevoerd. Sindsdien heeft men het één en ander bijgesteld, maar worden de gesprekken 
nog steeds gevoerd. Helaas heb ik dit niet mee mogen maken in de praktijk, omdat er 
een nieuwe uitdaging op mijn pad kwam. In 2016 ben ik adjunct-directeur geworden op 
De Pijler. Vanuit die rol geef ik mede vorm aan de onderwijskanteling die kort na mijn 
aanstelling in gang is gezet.

De kanteling 
Op De Pijler kwamen wij (Marjan en Ashwin) elkaar, na samen de MLI-opleiding 
gevolgd te hebben, weer tegen. Samen met het team hebben wij vanuit een nieuwe visie 
een onderwijskanteling in gang gezet. De kanteling is erop gericht om van klassikaal 
onderwijs, waarbij de leerkracht veel aan het woord is, te veranderen richting eigentijds 
onderwijs, waarbij het eigenaarschap van kinderen een steeds grotere rol krijgt en het 
onderwijs steeds meer groepsdoorbrekende vormen aanneemt. Eigenlijk is er sprake van 
één groot ontwerponderzoek, dat allerlei kleinere ontwikkelingen tot gevolg heeft. Eén 
van deze ontwikkelingen is het ontwerpen van de leestuin. Het doel van de leestuin is om 
de leesresultaten te verbeteren, samenwerkingsvaardigheden van kinderen te vergroten 
en ruimte te bieden om eigenaarschap van kinderen (verder) te ontwikkelen. Dit geven 
we vorm door (los van een methode) een aantrekkelijk, veelzijdig leesaanbod te bieden, 
waarbij kinderen zelf plannen welke activiteiten ze wanneer uitvoeren. Daarbij wordt er 
op niveau, groepsdoorbrekend instructie gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Dit 
alles wordt per bouw (door)ontwikkelt. Eigenlijk fungeert iedere bouw als een soort leer-
team. De afgelopen twee jaar hebben wij daarin een voortrekkersrol mogen vervullen.

Een ander voorbeeld is het thematisch, groepsdoorbrekend werken aan geïntegreerd 
zaakvakonderwijs. Hierin kunnen we dankzij subsidie vanuit het Leraren Ontwikkel 
Fonds met elkaar  werken aan een professionele lerende cultuur waarin openheid, eerlijk-
heid en veiligheid de basis is.

Filmpje pilot leestuin
https://www.youtube.com/watch?v=hNeB1GPPZeE
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Marjan Klein
Cohort 2012-2014

Wat heeft de MLI mij persoonlijk en professioneel gezien gebracht? 
Dit is niet in een paar zinnen onder woorden te krijgen. 
Het zelfonderzoek heeft mij veel inzicht gegeven in wie ik als mens en als 
professional ben. Het heeft inzicht gegeven in hoe ik verder kon en kan 

ontwikkelen.  Het heeft mijn visie op leren en op hoe ik onderwijs wil vormgeven weer 
wakker geschud en aangescherpt!
Ik ben blij dat ik nu kan werken op school met kinderen met hernieuwde “flow” en 
“drive”, maar ook dat ik met mijn teamleden verder kan werken naar een professionele 
leergemeenschap (waar ik literatuurstudie naar heb gedaan in de eerste periode van de 
MLI).
Het heeft mij een onderzoekende houding opgeleverd en heeft mij geleerd kansen te 
zoeken en te benutten (b.v. subsidie vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds).
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Over de verhouding tussen  
innoveren en onderzoeken
_Bert van Velthooven & Marian van Popta

Bert: Goed, we gaan de dialoog aan vanuit onze twee rollen in de MLI, jij als 
praktijkonderzoeker en ik als innovator…
Marian: Ja, maar als je dat zo zegt, ik voel me ook wel innovator.
Bert: Eigenlijk vervullen we die rollen beide tegelijkertijd.
Marian: Laten we beginnen met het vinden van woorden om de twee verschillen-
de perspectieven inhoud te geven. 
Bert: Laat ik eens beginnen, innovatie als loslaten, uitproberen…
Marian: …onderzoek juist als kaders stellen, verantwoorden en onderbouwen, 
monitoren.
Bert: Onderzoekend innoveren is dan interventies doen en daarbij gegevens 
verzamelen. Gegevens verzamelen in de meest brede zin van het woord.  
Marian: Ja, en die dan weer goed analyseren, door te observeren, te lezen, de 
goede vragen te stellen
Bert: Mag of moet je dan onderzoek doen?
Marian: De innovator mag onderzoek doen, dan wordt de innovatie beter. 
Bert:Dus een goede innovator moet onderzoek doen!
Marian: Ja, maar niet omdat het moet, maar omdat een goede innovator vragen 
blijft stellen, oprecht nieuwsgierig is en blijft zoeken naar een manier om het zo 
goed mogelijk te doen.
Bert: Vanuit innovatie zijn middelen om onderzoek te doen je PLG, maar ook 
“mislukte” interventies, “vier je mislukkingen en leer er van”, waarderen van wat 
er al is, de dialoog met de PLG, het uitvoeren van de interventie.
Marian: Ja, en het onderzoeksmatige eraan is dan dat je voortdurend logisch en 
kritisch nadenkt over wat je doet en monitort hoe je het doet. Dat je bewust op 
bepaalde momenten gaat ‘meten’ met een gericht instrument zoals een logboek, 
interview, observatielijst. Het gaat om de weg waarlangs, dus het proces.
Bert: Op een gegeven moment zullen er in het proces van loslaten en uitpro-
beren keuzes gemaakt worden, de focus wordt duidelijk. De kaders worden dan 
verantwoord. Tegelijkertijd zullen de kaders flexibel genoeg moeten zijn om 
bijvoorbeeld serendipiteit toe te staan.
Marian: Mooi, in de wetenschap is het principe van Ockham’s razor bekend; het 
wegscheren van alle onnodige ingewikkeldheden om bij de eenvoudigste verkla-
ring uit te komen. Dit principe helpt om woorden te vinden voor onderzoekend 
innoveren. Maak het niet onnodig ingewikkeld, kijk vooral naar wat er weg kan.
Bert: Ja, een goede innovatie is onderzoeksmatig opgezet, dus we hoeven het 
niet meer apart te benoemen, want dat maakt het onnodig ingewikkeld. Het is 
dan wel zaak om te definiëren wat een goede innovatie is. 
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Marian: En daar kunnen kwaliteitscriteria van praktijkgericht onderzoek helpend 
zijn. Onderzoek in de MLI is methodologisch onderbouwd innoveren, dat kan 
zonder jargon. 
Bert: Precies, het gaat om de mindset, haal het onderzoeksjargon weg, focus op 
kwaliteit van de weg waarlangs, de veranderstrategie.
Marian: Ja, daar zit je methodologie, het gaat dan om methodologische grondig-
heid en praktische relevantie. 
Bert: Daarbij is het meest leerzame voor de student het proces, meer nog dan de 
uitkomst.
Marian: Het lijkt mij belangrijk om de oogst vanuit de innovatielijn mee te nemen 
naar de onderzoekslijn en er dan logisch en kritisch over na te denken vanuit de 
kwaliteitskenmerken van onderzoek.
Bert: Dus wij vinden dat een goede innovator oprecht nieuwsgierig is en kritisch 
naar zichzelf en naar de praktijk kijkt.
Marian: Precies, en daar hoeven we dan verder geen onderzoekswoorden aan 
vuil te maken.
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Leren doe je nooit alleen,  
leren is een proces van samen!
_Bob Koster & Jos Castelijns

Inleiding
De Master Leren en Innoveren (MLI) leidt studenten op tot teacher leader1. Een teacher 
leader is een onderwijsprofessional, meestal een leraar die in haar eigen school, fungeert 
als kartrekker en vormgever van innovaties. Het Nederlandse onderwijs kent een lange 
innovatiegeschiedenis. Ondanks de geïnvesteerde tijd en moeite zijn de resultaten over 
het algemeen bescheiden en nauwelijks duurzaam.  De vraag is daarom, wat kan een te-
acher leader, wat al die anderen vóór haar niet lukte. Als we op deze vraag geen overtui-
gend antwoord hebben, heeft het weinig zin om teacher leaders op te leiden.
Onze stelling is dat een school die investeert in het opleiden van een teacher leader 
investeert in duurzame schoolontwikkeling en in de professionalisering van het team. 
Daarbij is een teacher leader een leraar die het innoveren op systematische wijze aanpakt 
en daarbij van meet af aan alle belanghebbenden in het proces meeneemt.  
Dat laatste is nodig omdat innovatie zich nu eenmaal niet laat afdwingen. Het is belang-
rijk dat mensen het willen, er de zin van inzien, de aantrekkelijkheid of de urgentie ervan 
ervaren. En dat ze gemotiveerd zijn om de innovatie vol te houden, ook als het tegenzit 
of als er zich in de school andere prioriteiten aandienen (wat altijd gebeurt). Het is van 
belang dat ze de drive hebben om, ongeacht of zij daartoe gestuurd worden door hun 
leidinggevende, het onderwijs en hun eigen professionaliteit verder te ontwikkelen. Dat 
zij zich mede-eigenaar voelen van de innovatie.
Duurzame innovatie doet een sterk beroep op zelfregulatie van belanghebbenden. Onder 
belanghebbenden verstaan we diegenen die bedoeld of onbedoeld de gevolgen van de 
innovatie aan den lijve ondergaan zoals collega’s, leidinggevenden, ouders en last but not 
least, leerlingen. Een leraar kan een briljante innovatie ontwerpen, maar als zij dit doet 
zonder collega’s, leidinggevende, ouders en leerlingen hierin mee te nemen, dan is deze 
gedoemd om te mislukken. Jammer van alle tijd en energie. 
Een teacher leader is dus een leraar die begrijpt dat innovatie geen soloproject is, maar 
een gezamenlijke onderneming. Innoveren doe je samen. 
Bovendien vraagt duurzaam innoveren om systematiek, om een doordachte onder-
zoekende aanpak. De reden hiervoor is deze: je kan als school wel een ambitie hebben 
(bijvoorbeeld dat alle leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn) maar dat betekent nog niet 
dat je weet hoe je die ambitie kan realiseren. Een ambitie roept vragen op. Onderzoek 
in de eigen school is nodig om die vragen te beantwoorden. Dat doe je door gericht 
informatie (data) te verzamelen, deze te interpreteren en te bedenken welke acties je op 
grond hiervan zou kunnen uitvoeren. Het betekent ook dat je, wanneer de acties zijn 
uitgevoerd, je jezelf afvraagt wat ze hebben opgeleverd en of ze hebben geholpen om de 
ambitie te realiseren. 

1  In dit essay gaan we ervan uit dat dat een vrouw is, het kan natuurlijk ook om een man gaan.
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Duurzaam innoveren vraagt om samen onderzoeken. We spreken ook wel van kennis 
creëren. Door samen te onderzoeken, leer je, ontstaan nieuwe inzichten, nieuwe han-
delwijzen, nieuwe instrumenten en aanpakken. Je leert samen en creëert samen nieuwe 
kennis waarmee je de praktijk in je eigen school verder ontwikkelt. Samen innoveren = 
samen onderzoeken = samen professionaliseren = samen leren.

Samen leren
Om de teacher leader te ondersteunen in dit proces van samen innoveren, hebben we de 
cyclus voor collectief leren ontworpen (zie Castelijns, Koster & Vermeulen, 2009). Deze 
cyclus bevat een procesbeschrijving en bestaat uit zes stappen (zie Figuur 1). De laatste 
stap vormt het begin voor een nieuwe cyclus. De ervaring (ook in de MLI) is dat de 
cyclus kan helpen om in scholen het proces van samen leren vorm te geven.
Het is echter een misverstand te denken dat het doorlopen van de cyclus automatisch 
betekent dat je collectief leert. De cyclus zou je namelijk ook gewoon individueel kunnen 
doorlopen. Wat maakt de cyclus dan collectief? Dat zijn vier kenmerken: er is sprake 
van variëteit in perspectieven, gezamenlijke invloed, een collectieve opbrengst en een 
gemeenschappelijk belang. De eerste twee kenmerken zijn proceskenmerken: deelne-
mers brengen verschillende perspectieven in door hun stem te laten horen, hun mening 
te geven, hun opvattingen en ideeën naar voren te brengen én ze oefenen invloed uit 
op het verloop van het proces en de resultaten daarvan. De twee laatste kenmerken zijn 
productkenmerken: de deelnemers aan het proces brengen een gezamenlijke opbrengst 
tot stand en iedereen is bereid om ook daadwerkelijk iets met die opbrengst te gaan doen 
omdat iedereen voelt en vindt dat zij daar belang bij heeft. 
Pas als deze vier aspecten gerealiseerd worden is er sprake van collectief leren.
Wanneer je samen invloed uitoefent op een proces en de opbrengst en deze opbrengst 
gaat elk van de deelnemers aan, gezamenlijk belang dus, dan is er sprake van gedeeld 
eigenaarschap. 
Wanneer een schoolteam erin slaagt verschillende perspectieven te verbinden tot een 
collectieve opbrengst, ontstaat er (nieuwe) kennis. Je weet iets dat je hiervoor nog niet 
wist, bijvoorbeeld hoe je de motivatie van de leerlingen in jouw school kan bevorderen. 
Je hebt samen kennis gecreëerd, er is sprake van co-creatie.
En met het realiseren van co-creatie en gedeeld eigenaarschap heb je de basis gelegd voor 
een duurzame innovatie.

Kennis creëren niet vanzelfsprekend
Onze stelling dat een school die investeert in het opleiden van een teacher leader inves-
teert in duurzame schoolontwikkeling en in de professionalisering van zichzelf en haar 
collega’s, berust natuurlijk op (theoretische) aannames. We hebben die hierboven uiteen-
gezet. Maar werkt dit ook zo in de praktijk? 
Op grond van onze betrokkenheid bij de MLI als docent en als beoordelaar is onze 
stellige indruk dat veel studenten erin slagen in hun eigen praktijk gedeeld eigenaarschap 
op één of andere wijze vorm te geven. Met name in het collectieve praktijkonderzoek 
zien we indrukwekkende voorbeelden van hoe collega’s en leerlingen op een actieve wijze 
worden betrokken bij de innovatie. 
Maar het gezamenlijk creëren van kennis blijkt toch minder vanzelfsprekend te zijn. Bij 
veel studenten zien we dat het creëren van variëteit in perspectieven en het verbinden 
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van die perspectieven tot een nieuw gemeenschappelijk perspectief een hele puzzel is
Omdat dit co-creëren in de praktijk weerbarstig blijkt te zijn, werken we de twee aspec-
ten daarvan hieronder verder uit. 
In de eerste plaats het creëren van verschillende perspectieven. Dit kan plaatsvinden 
door op zoek te gaan naar tegenstrijdige bronnen of naar het tegengeluid. Met name in 
de wetenschappelijke literatuur kun je dergelijke tegenstrijdige bronnen vinden. Ook 
belanghebbenden kunnen verschillende perspectieven hebben: wat zijn de behoeften van 
leerlingen, wat is de kijk van ouders, welke collega’s hebben een frisse blik, wat brengt de 
schoolleiding naar voren? Waar zit weerstand, waar komt die vandaan, en hoe serieus 
wordt die genomen? 
Het waarderen van verschillende perspectieven vindt plaats in een dialoog. Een dialoog 
verschilt wezenlijk van een discussie. In een discussie komen perspectieven tegenover 
elkaar te staan, probeert men elkaar te overtuigen door steeds sterker aan het eigen 
standpunt vast te houden, ontstaat afstand. Het voeren van een dialoog is veel lastiger. 
Het betekent onder andere: verplaats je in de blik van de ander, waardeer daadwerkelijk 
de verschillende perspectieven, wees flexibel, neem elk perspectief serieus, zoek naar het 
gemeenschappelijke en benoem de verschillen. 
In de tweede plaats de  gemeenschappelijke opbrengsten. Hierbij kan het gaan om een 
gezamenlijk inzicht wat op basis van de dialoog kan ontstaan bijvoorbeeld gemeenschap-
pelijke taal over wat een team belangrijk vindt of wat onder een bepaald begrip zoals 
‘intrinsieke motivatie’ wordt verstaan. Het kan ook gaan om een gemeenschappelijke 
actie die wordt afgesproken en waar iedereen bereid is om die ook te gaan ondernemen 
zoals het uitproberen van manieren om reflecteren onder leerlingen te bevorderen. 

Conclusie
Leren is een proces van samen onderzoeken. Teacher leaders geven sturing aan dat 
proces en alle belanghebbenden in de scholen worden daar beter van. Voor samen leren 
zijn twee zaken van belang: het realiseren van gedeeld eigenaarschap en het realiseren 
van co-creatie. In de weerbarstige praktijk lijkt co-creatie nog niet altijd van de grond te 
komen. Naast aandacht voor gedeeld eigenaarschap zouden teacher leaders meer focus 
kunnen leggen op het bewust op zoek gaan naar en koesteren van variëteit in perspectie-
ven, het voeren van een intensieve dialoog over die perspectieven en het realiseren van 
gezamenlijke opbrengsten. 
Co-creatie is ingewikkeld maar is juist daarom een uitdaging voor de op master niveau 
opgeleide teacher leader die ten aanzien van leren in staat is te ‘spelen’ met theoretische 
concepten, die concepten betekenisvol kan maken voor de dagelijkse onderwijspraktijk 
etc. Het betekent ook dat die teacher leader ervoor kan zorgen dat in het leren, bijvoor-
beeld bij het tot stand brengen van gezamenlijke opbrengsten,  gebruik gemaakt wordt 
van hogere denkvaardigheden zoals analyseren, problemen oplossen, creatief denken, 
etc. Het betekent ook dat bewust gezocht wordt naar leren samen met professionals uit 
andere disciplines, uit andere contexten zowel nationaal als internationaal. Een kolfje 
naar de hand voor de masteropgeleide teacher leaders naar ons idee.  
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Hoe leraren samen hun  
onderwijs leren vernieuwen
Verhaal over tien jaar MLI Utrecht, deel 1    

_Bas van den Berg

1 De voorbereiding en de aanloop 2007-2009
In de jaren 2006-2007 is verkennend onderzoek gedaan naar een mogelijke plek voor een 
professionele master Leren en Innoveren in Nederland, waarbij een onderzoekmatige 
aanpak voorop stond.2  Twee hogescholen hebben dat onderzoek geïnitieerd en uitge-
voerd: Edith Stein voor Oost Nederland en De Marnix Academie voor Midden-West 
Nederland. De verkennende besprekingen werden gevoerd door Marjan Vermeulen, 
destijds lector bij het Interactum lectoraat Kantelende Kennis, samen met Bob Koster, Jos 
Castelijns en Jeannette Geldens en door Ellen van den Berg, lector bij Edith Stein. De 
beide hogescholen verschilden in deze verkennende fase over de wijze van praktijkon-
derzoek die het beste zou passen bij het opzetten van een MLI. Oost koos voor ontwer-
ponderzoek en West voor collectief actie onderzoek. Uiteindelijk is besloten een dubbele 
aanvraag te doen bij het ministerie.  Beide aanvragen zijn na het indienen van uitgebrei-
de dossiers met verantwoording gehonoreerd in 2007. Daardoor konden de eerste twee 
geaccrediteerde MLI-opleidingen in Nederland van start.  
Beide varianten hadden een gemeenschappelijke doelstelling geformuleerd: Leraren 
stimuleren en begeleiden vanuit persoonlijke zingeving hun eigen onderwijspraktijk op een 
systematische en transparantie wijze te ontwikkelen daarbij gebruik makend van relevante 
wetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied van leren, innoveren, onderzoeken en 
professionele identiteitsontwikkeling. (Castelijns e.a., 2007). Deze leraren zouden onder-
zoek gebruiken als een leer- en innovatiestrategie.  De rollen die de masterstudent op 
zich zou nemen werden in het document van oktober 2007 benoemd als: a. zelfstan-
dig onderzoeker van de eigen context. b. lid van een groep die de eigen onderwijscontext 
onderzoekt en c. coach en begeleider van collega’s hun eigen context onderzoeken.3. Bij de 
ontwikkeling en ontvouwing van het gehele tweejarige programma’s van de West variant 
met als lesplaats de Marnix Academie waren zeven lectoren betrokken:  Jos Castelijns, 
Bob Koster, Marjan Vermeulen en Jeannette Geldens van het Interactum Lectoraat Kan-
telende Kennis, Winfried Roelofs, lector academische basisscholen Monique Leijgraaf, 
lector Kritisch Burgerschap (iPABO) en Bas van den Berg, lector Dynamische Identiteit-
sontwikkeling (Marnix Academie). Projectleider voor West was Rikus Renting (Marnix 
Academie) en academic director werd na democratisch beraad van de lectoren Bas van 
den Berg. Om te kunnen begrijpen wat het kenmerkende en vernieuwende was aan deze 
masteropleiding en ook om de latere hervorming van de MLI in de jaren 2015-2018 naar 

2  Renting, R. & M. Vermeulen (2007). Samenvatting en analyse van de opbrengsten van  
de gehouden veldraadpleging. Versie Midden-West. Utrecht: Interactum. 
3  Castelijns, J., Koster, B.,  Vermeulen, M., Roelofs W. & Van den Berg, B. (2007).  
Curriculumontwerp. Utrecht: Interactum.
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waarde te kunnen schatten is het van belang stil te staan bij een aantal uitgangspunten 
van de MLI zoals geformuleerd in 2007. Daarmee wordt ook direct duidelijk wat de uni-
que selling points van MLI-Utrecht van meet af aan zijn geweest: de nadruk op de ontwik-
keling van het professioneel zelfverstaan (Kelchtermans, 2007) van leraren als voorwaarde 
voor het realiseren van duurzame innovaties van hun onderwijspraktijk en het samen als 
collega’s vorm geven van het leer- en innovatieproces in de context van de eigen school met 
behulp van praktijkonderzoek.4 

2 Het eigen gezicht van de MLI

A Omslag naar een kenniseconomie5

Er ontwikkelt zich vanaf de jaren ’90 van de 20e eeuw in hoog tempo een nieuwe maat-
schappelijke realiteit die zich kenmerkt door globalisering, liberalisering, en individuali-
sering en die begeleid wordt door een golf van nieuwe vormen van informatietechnolo-
gie. Gevolg hiervan is dat steeds meer informatie voor steeds meer mensen beschikbaar 
komt, maar dat die informatie in organisaties niet collectief wordt toegeëigend. De 
beschikbaarheid van meer gedifferentieerde en gevarieerde kennis voorziet in een 
behoefte aan bruikbare kennis en voedt deze behoefte ook. Tegelijkertijd verandert de 
politiek-economische basis van onze samenleving zich in rap tempo van een (industriële 
) productie-economie verbonden met veel sociale voorzieningen naar een diensten- en 
kenniseconomie, verbonden met een ieder voor zich cultuur (zelfredzaamheid). Een 
kenniseconomie is gericht op duurzaam en creatief leren en innoveren, en veronderstelt 
veel ruimte voor samenwerking en voor samen leren en innoveren omdat zodoende 
vanuit nieuwe kennis ook nieuwe praktijken kunnen ontstaan, gedragen door teams van 
professionals, ook in het onderwijs. Nieuwe kennis ontwikkelen vraagt ook om nieuwe 
mentale en sociale kwaliteiten en rollen van professionals om zo collectief duurzame en 
grondige verbeteringen van werkprocessen te realiseren. Scholen in 2007 hebben behoef-
te aan leraren die op een systematische en transparante wijze nieuwe onderwijspraktijken 
kunnen ontwikkelen, en die samen met collega’s nieuwe kennis kunnen creëren over die 
praktijk en tegelijkertijd over de professionele ontwikkeling van leraren die de dragers 
zijn van een dergelijk vernieuwingsproces. 

B Behoefte aan persoonlijke en collectieve zingeving6 
Tegen deze achtergrond neemt de kritiek in onderwijs, zorg en dienstverlening op een 
technische, instrumentele en rationalistische benadering van leren en innoveren toe en 
groeit de behoefte aan persoonlijke en gezamenlijke zingeving en betekenisverlening aan 
werkprocessen in relatie tot praktische vragen en dilemma’s  die zich dagelijks voordoen 
in de professionele context. Deze dominante benadering in onderwijs, zorg en dienstver-
lening heeft ook direct gevolgen voor het onderwijs dat graag aan wil sluiten op de  
nieuwe eisen die de kenniseconomie en de golf informatie via de digitale snelweg haar 
stelt. Daar worden immers kinderen en jongeren voorbereid op hun functioneren in 

4  Castelijns, J., Koster, B. & Vermeulen, M. (2007). Grondslagen MLI. Utrecht: Interactum.
5 Kessels, J.W.M.(2005). Opleiden en leren in een kennissamenleving. Een essay ten behoeve van het 
NIVOZ. Driebergen: Nivoz. 
6 Kunneman, H.(2005). Het belang van modus-drie leerprocessen in het onderwijs. Paper. Driebergen: 
Nivoz. Later opgenomen in: Stevens, L. (2008)(red.). Leraar, wie ben je? Leuven: Garant. 
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de kennissamenleving van morgen. Scholen in alle schooltypen, basisonderwijs, beroeps-
onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs, zijn volop in beweging om 
aansluiting te zoeken. De houdbaarheidsdatum van bestaande kennis wordt steeds kor-
ter. Nieuwe wetenschappelijke inzichten op allerlei terrein vragen om een vertaling  naar 
de dagelijkse onderwijspraktijk. En de traditionele benaderingen van onderwijsonder-
zoek blijken niet geschikt in deze beweging in scholen en opleidingen.7 Leraren en do-
centen kunnen de steeds maar groeiende body of knowledge maar mondjesmaat hanteren 
omdat deze kennis veel te algemeen is en maar zeer beperkt relevant voor het handelen, 
spreken en denken van leraren die middenin concrete veranderingsvraagstukken staan 
en wijs moeten handelen daarin. Bovendien is het louter rationele en objectieve karkater 
van deze kennis ook een sta in de weg in hun behoefte zin te geven aan concrete erva-
ringen en dilemma’s waar zij tegenaan lopen. Zij hebben zich ook niet de instrumenten 
eigen gemaakt om over deze dilemma’s zo te kunnen spreken en na te denken dat ze 
vandaaruit tot nieuwe ontwerpen van hun onderwijspraktijk kunnen komen.8

C Nieuwe kennis creëren ten behoeve van inspirerende en motiverende 
leeromgevingen.  
In 2007, toen het grondslagendocument voor MLI Utrecht geconcipieerd werd, werd al 
snel  duidelijk dat leraren zelf, met elkaar in hun eigen beroepscontext nieuwe kennis 
dienden te creëren  ten behoeve van een duurzame vernieuwing van een onderwijsprak-
tijk. Daarbij kan relevante theoretische kennis als extern referentiekader dienen.9 Kennis, 
ook kennis op basis waar van leraren hun handelen richten, hun denken scherpen, hun 
communicatie meer focus geven, en hun ervaringen interpreteren, bestaat in verschillende 
gedaanten (modi). Zij bevat naast mentale representaties van de natuurlijke,culturele en 
geestelijke werkelijkheid (concepten, ideeën, beelden) ook representaties van de innerlijke 
wereld van de professionals ( motieven, waarden, overtuigingen, idealen en de hunkering 
van de mens naar zingeving (mens als ‘meaning making animal’) als ook van het publieke, 
professionele handelen, denken en communiceren van de leraar in een netwerk van collega’s 
die samen een levende schoolcultuur dragen en vormgeven, iedere dag opnieuw. 
Kennis opgevat als adequate representatie van de natuurlijke, culturele en geestelijke we-
reld wordt doorgaans als objectief aangemerkt. Zij is overdraagbaar en vrij gemakkelijk te 
generaliseren. Wetenschappelijke kennis is daar een voorbeeld van evenals vaste waarde- 
systemen ontleend aan in de culturele wereld diep ingesleten culturele en godsdienstige 
tradities.  Naar dergelijke kennis wordt verwezen met de term modus-één kennis.10 Dat is 
conceptuele kennis met generieke, of universele pretenties. 

7 Berg, R. van den & R. Vandenberghe (1995). Wegen van betrokkenheid. Reflecties op onderwijs-
vernieuwing. Tilburg: Zwijsen; Broekkamp, H. & B. Van Hout-Wolters (2006) De kloof tussen onder-
wijsonderzoek en onderwijspraktijk. Een overzichtsstudie van problemen, oorzaken en oplossingen. 
Amsterdam: Vossiuspers UvA.  
8 Stevens, L.(2005). Leraar wie ben je? Een benadering van de basis van het handelen van leraren. 
Paper. Driebergen: Nivoz. Later opgenomen in: Stevens, L. (2008)(red.). Leraar, wie ben je? Leuven: 
Garant.
9 Castelijns, J., Koster, B. & Vermeulen, M.(2004) Kantelende kennis. Integrale ontwikkeling van scholen 
en opleidingen. Utrecht: Interactum. 
10 Gibbons, M.C. et al.(1999) The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Rese-
arch in Contemporary Societies. London/New Delhi: Thousand Oaks/Sage Publications.; De Vijlder, F. 
de (2002). Leren organiseren. Een essay. In: Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, 
Schoolagenda 2010. Deel 2-Essays. Den Haag: AWT. 
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Veelal is deze kennis op schrift gesteld. Deze vorm van kennis functioneert als een extern 
referentieader voor leraren in de MLI waaraan meer context specifieke (modus-twee) 
en persoonsgebonden kennis (modus-drie) gecreëerd en gedeeld kan worden. Kennis 
die gerelateerd wordt aan de context van het handelen, spreken en denken van professi-
onals, in ons geval aan de leer- en innovatieprocessen in een school of opleiding wordt 
door Gibbons e.a. met de term modus-twee kennis aangeduid. Kenmerkend is het lokale 
karakter ervan evenals het gegeven dat belanghebbenden zelf eigenaar zijn van zowel het 
proces van de kenniscreatie als ook van de geproduceerde en gedeelde kennis.  Mo-
dus-twee kennis is handelingsgericht, gemotiveerd vanuit een behoefte om een ambitie 
te realiseren of een probleem duurzaam op te lossen. Deze vorm van kenniscreatie vraagt 
systematiek, methodische grondigheid en transparantie.11 Hiermee is ook een legitime-
ring gegeven voor diverse vormen van praktijkonderzoek die leraren kunnen helpen 
een gewenste vernieuwing van een onderwijspraktijk grondig aan te pakken en te laten 
uitmonden in een kwalitatieve verbetering van een onderwijspraktijk. 

D Professioneel zelfverstaan en professionele zelfkennis 
Kelchtermans, Kunneman, Kessels, Korthagen en Van den Berg hebben in publicaties 
uit de eerste acht jaar van het nieuwe millennium laten zien dat er dringend behoefte is 
aan nieuwe vormen van  kennis waardoor leraren taal, begrippen  en concepten leren 
hanteren waardoor ze onder woorden kunnen brengen en met elkaar bespreken wat hen 
beweegt in hun vak, tegen welke dilemma’s ze aanlopen, hoe ze daar op een zinvolle wijze 
over kunnen nadenken en wat begaanbare wegen zijn om met elkaar toe te groeien in het 
ontwerpen van een meer inspirerende onderwijspraktijk, zowel in de ogen van leerlin-
gen en studenten, als in die van  leraren en opleiders.12 Deze persoonsgebonden kennis, 
modus-drie kennis genoemd, heeft betrekking op de interne processen van betrokkenen 
en is per definitie subjectief. Iedere professional kijkt naar verschijnselen met behulp van 
een persoonlijk interpretatiekader, stelt Kelchtermans. Deze bril die feitelijk het gegroeide 
professionele zelfverstaan van de leraar is, bestaat uit een geheel aan opgebouwde erva-
ringen, intuïties, emoties, waarden, overtuigingen, idealen, motiveringen, oordelen en 
keuzes. Deze bril kleurt bewust/onbewust de waarneming en geeft de ervaring betekenis

11  Wierdsma, A.(1999). Co-creatie van verandering, Delft: Eburon.
12  Kelchtermans, G.(2008). Narratief weten, zelfverstaan en kwetsbaarheid, in: Stevens, L.M.(red.) 
Leraar, wie ben je? Antwerpen: Garant. Later aangevuld met: Kelchtermans, G.(2012). De leraar als (on)
eigentijdse professional. Reflecties over de ‘moderne professionalisering’ van leerkrachten. Leuven: 
Centrum voor onderwijsbeleid, -vernieuwing en lerarenopleiding: KU Leuven.
Kessels, J. Boers, E. Mostert, P. (2002). Vrije ruimte-filosoferen in organisaties, Amsterdam: Boom; 
Kessels, J. (2006). Het poëtisch argument. Socratische gesprekken over het goede leven, Amsterdam: 
Boom. Kunneman, H. (2005). Voorbij het dikke-ik: Bouwstenen voor een kritisch humanisme, Amster-
dam: Humanistics University Press; Korthagen, F.A.J.(2001). Waar doen we het voor: Op zoek naar de 
essentie van goed leraarschap. Utrecht: WCC.  
Bakker, C. & I. ter Avest (2008). Opnieuw denken: de visie van Marcia op identiteitsontwikkeling. In: 
Meijlink, K., C. Bakker, I. ter Avest, I. Abram & B. van den Berg (2008). Stel je voor. De kunst van het 
beleven en ontmoeten. Identiteitsontwikkeling in de basisschool. Reflecties op multiculturele Identiteit. 
Utrecht: Marnix Academie & Utrechts Centrum voor de Kunsten.  
Berg, B. van den, B. de Kort &  S. van der Wal (2009). Bekwaam, betrokken, bevlogen. Beelden van een 
beroep in beweging in de 21e eeuw. Utrecht: Marnix Academie, MOOS-3;  Rigg, E. & B. van den Berg 
(2008). Identiteit ontwikkel je samen. Zelfonderzoek van leraren en scholen naar hun identiteit, Utrecht: 
Marnix Academie; Berg, B. van den (2008). De roep om een nieuw verhaal. Een pleidooi voor een vitale 
en veerkrachtige organisatieontwikkeling in de kennissamenleving van de 21e eeuw. Utrecht: Marnix  
Academie. 
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en zin. Deze modus-drie kennis wordt geactiveerd in de worsteling van de professional 
met existentiële en morele thema’s in het professioneel handelen in relatie tot praktische 
vragen in het spanningsveld van de eisen vanuit de systeemwereld (strategie, beleid, op-
brengsten, targets) en de idealen, bekwaamheden en waarden van de professionals in de 
uitoefening van hun beroep (leefwereld). Deze kennisbasis ontwikkelt zich grotendeels 
onbewust, wordt spontaan en intuïtief aangewend en wordt zichtbaar waar de professio-
nal laat zien (self-efficacy) op basis van intuïtie en wijsheid in gegeven situaties de goede 
dingen te doen.13 Varela spreekt in dit verband van de ‘ethical know how’ van de pro-
fessional gebaseerd op zijn of haar tacit knowledge.14 Zowel in de empirisch analytische 
literatuur (Atkinson & Claxton 2003) als in de fenomenologische traditie (Van Manen, 
1995) wordt benadrukt dat leraren direct, spontaan en intuïtief handelen. De complexi-
teit van het werk staat vaak niet toe tijdens de uitvoering te reflecteren en in dialoog en 
debat te gaan met elkaar.15  

E Waardevol handelen
Toch blijken leraren in de dagelijkse praktijk vaak heel goed te weten wat ze doen en 
waarom ze handelen zoals ze dat in dat in dat moment doen. Ze handelen daar in 
met tact en sensitiviteit (Van Maanen, 1995; Stevens 2005) Stevens stelt dat onderwijs 
dagelijks gemaakt wordt of beter gezegd in een gegeven context ontstaat door wat leraren 
denken, geloven, communiceren en doen in hun directe interactie met leerlingen en met 
de stof waar ze op betrokken zijn. Hun werk is interactief (dialogisch), context gebonden, 
waarden gedreven, met passie voor inhoud en integraal. 
De wijze waarop leraren leren deze kennis expliciteren, uitbreiden, er over conceptuali-
seren, nadenken en dialogeren noemt Varela de ‘ethical know what’. Veugelers omschrijft 
dit zelfbewustwordingsproces van de professional als de ‘waardeontwikkeling’ van de 
leraar.16  Een situatie kan een leraar dwingen zijn impliciete kennis expliciet te maken, 
bijvoorbeeld als er een dilemma wordt ervaren of als er zich een uitdaging aandient in 
het spanningsveld van systeemwereld in de school met haar eisen en de leefwereld waar-
in een ideaal of persoonlijke waarde van een professional van belang is. Door op concrete 
ervaringen in de beroepspraktijk diepgaand te reflecteren, kunnen leraren oog krijgen 
voor de morele en existentiële aspecten ervan. Want vaak raakt dat aan het persoonlijk 
mens- en wereldbeeld als ook aan het beeld van wat leren en onderwijzen is. Reflecteren 
is bewust en doelgericht het eigen handelen en communiceren tot voorwerp van grondig 
nadenken maken en leidt tot het herstructureren van kennis.17 Bij reflectie gaat het 
eigenlijk om de interne dialoog van de professional met zijn of haar persoonlijk inter-
pretatiekader waarmee de onderwijswerkelijkheid van iedere dag wordt waargenomen 
en beoordeeld en waarin op basis daarvan wordt gehandeld. De ‘reflective practitioner’ 
wordt uitgedaagd niet pas achteraf (reflection on action) maar ook tijdens het handelen  

13 Varela, F. (1999). Ethical Know-How. Stanfort California: Stanfort University Press. 
14 Polanyi, M. (1967). The Tacit Dimension, New York: Anchor Books.
15 Atkinson, T.& G. Claxton, red.(2003). The intuitive practitioner. On the value of not always knowing 
what one is doing. Buckingham/Philadelphia: Open University Press; Manen, M. van (1995). On the 
Epistemology of Reflective Practice. Teachers and Teaching, 1, 33-51.
16 Veugelers, W.M.M.H. (2003). Waarden en Normen in het onderwijs. Zingeving en humanisering: 
autonomie en sociale betrokkenheid. Oratie. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek. 
17 Korthagen, F.A.J. & Vasalos, A.(2002). Niveaus in reflectie: naar maatwerk in begeleiding. VELON 
Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 23, 29-39.
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(reflection in action) te beoefenen om zich zo sterker bewust te worden van de eigen bril 
waarmee situaties worden beoordeeld. 
Zicht krijgen op de wijze waarop een leraar of opleider de eigen bril onder de loep neemt 
op een onderzoekmatige wijze wordt ‘zelfonderzoek’ of self study research genoemd.18 
Van professionals wordt een verantwoording van de verdere ontwikkeling van het eigen 
professional handelen gevraagd. Het expliciteren van de impliciete kennis vraagt eer-
der een narratieve dan een beschrijvende uitwerking, omdat verhalen dragers zijn van 
met emotie en waarden geladen ervaringen. Dat noopt leraren om zich te bekwamen in 
verhalend en verbeeldend zich uiten over ervaringen die zij in het professioneel hande-
len opdoen.19 Door kennis te expliceren in professionele verhalen maken leraren de weg 
vrij voor een professionele dialoog over deze kennis met collega’s. Dialoog voeren is een 
interactieproces dat leraren aangaan met collega’s in een professionele leergemeenschap 
om samen betekenis te verlenen of zin te geven aan hun ervaringen. Een waarachtige 
dialoog kan veranderingen teweeg brengen in betekenisverlening aan een situatie bij alle 
betrokken gesprekspartners en kan daardoor ook een stimulans zijn voor een collectieve 
innovatie van een onderwijspraktijk.20 Dialoog veronderstelt onderlinge verbonden-
heid, wederkerigheid in de gesprekken (ieder blijft subject in de interactie), variëteit in 
perspectieven die ingenomen worden. Er wordt gestreefd naar gemeenschappelijkheid 
in betekenisverlening en naar het creëren van een coherent verhaal over de innovatie 
van de onderwijspraktijk en van de verandering van de professionals die een doorgaand 
innovatieproces met zich mee brengt. 

3 Collectief leren  
Leren, innoveren en onderzoeken vormen de drie sleutelwoorden voor de MLI opleiding. 
Leren is te omschrijven als het ontwikkelen van kennis en inzicht om tot goed of beter 
handelen te komen. Dat geldt zowel voor de leerling als voor de leraar. Iedere leraar of 
docent blijft in de kern altijd een leerling, een leven lang. Leren begint bij zich verwonde-
ren, nieuwsgierigheid, passie, vragen stellen en interesse tonen.21 Leren en motiveren zijn 
nauw met elkaar verbonden, dat geldt voor lerende mensen individueel maar ook voor 
het leren als groep.  

18 Kallenberg, T., Koster, B. & Onstenk, J. (2007). Ontwikkeling door onderzoek. Een handreiking voor 
leraren. Utrecht / Zutphen: Thieme Meulenhoff. 
19 Gersie, A. & King, N. (1992). Storymaking in education and therapy, London: Education Press. Berg, 
B. van den, Harst, A. van der & Fortuin-van der Spek, C.(2007). Verhalen verbinden mensen. Ruimte 
voor vertellen op school, Amersfoort: CPS. Berg, B. van den,  Treep, R. & Veenbaas, W.  (red.)(2007). 
Ithaka. Inspiratiebronnen voor ethiek, Phoenix opleidingen: Utrecht. Egan, K. (1986). Teaching as story-
telling. An alternative approach to teaching and curriculum in the elementary school, Chicago: Chicago 
University Press; Kearney, R. (2002). On Stories, Abingdon: Routledge; Ricoeur, P. (1983-1985). Temps et 
Récit T.1-3, Paris: Éditions du Seuil, L’Ordre Philosophique; Ricoeur, P. (1984-1988). Time and Narrative, 
Chicago: University of Chicago Press.
20 Dixon, N.M. (2000). Dialoog op het werk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; Bohm, D. (1996). On 
Dialogue, Abingdon: Routledge; Isaacs, W. (1999), Dialogue and the art of thinking together. New York: 
Currenc;  Buber, M. (1954). Die Schriften über das dialogische Prinzip, Heidelberg: L. Schneider.
21 Stevens, L. (2002) Zin in leren. Antwerpen/Apeldoorn: Garant; Kessels, 2006; Kessels, Boers & Mos-
tert, 2002.
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De master MLI besteedt veel aandacht aan individuele maar meer nog aan collectieve 
leerprocessen, waarbij een team van professionals collectieve kennis ontwikkelt door mid-
del van een, narratief,  dialogisch en reflexief leer- en ontwikkelproces.22 Leerprocessen 
worden zichtbaar in het waarnemen van het handelen van een groep, maar ook manifest 
in de wijze waarop de groep veranderingen in het eigen handelen ervaart, erover speekt 
en erover nadenkt. Onderzoeken is eigenlijk een bijzondere vorm van leren. Door onder-
zoekend te leren produceren leraren nieuw kennis en herordenen zij  bestaande kennis. 
Zij doen dit op een systematische en transparante wijze. Hiermee maken zij hun leerpro-
ces en de opbrengsten daarvan zichtbaar en bespreekbaar voor anderen. 

22 Simons, R. J. & & Rijters, M.C.P. (2001) Work-related learning: elaborate, expand and externalise. In: 
W.J. Nijhof & L.F.M. Nieuwenhuis (Eds.), The dynamics of VET and HRD systems (101-114). Enschede: 
Twente University Press; Ruijters, M. (2006). Liefde voor leren. Over diversiteit van leren en ontwikke-
len in en van organisaties, Deventer: Kluwer. Verbiest, E. (2002). Collectief leren in schoolorganisaties. 
Tilburg: Fontys hogescholen.
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Maegen Officer
Cohort 2015-2017 

Praktijkonderzoek doen was voor mij een flinke ‘learning curve’ waarbij ik mezelf 
regelmatig uit een dal heb moeten trekken. Ik was steeds met mezelf in gesprek: 
“hoe moet ik dit nu weer aanvliegen zodat iedereen meedoet?” Daarbij heb ik 
veel steun gehad aan mijn mentor, critical friend, leerkringleden en docenten. Ik 

heb geleerd om moeilijke onderwerpen ‘’in de ogen te kijken’’ en niet zo bang te zijn voor 
weerstand.  
Het Collectief Praktijk Onderzoek (CPO) heeft voor mij de waarde van professionele 
integriteit benadrukt en mij uiteindelijk inhoudelijk gezag opgeleverd. Ik voel me ver-
anderexpert en word ook als zodanig gevraagd. Zo heb ik afgelopen jaar een visietraject 
geleid en word ik volgend jaar intern begeleider. Ik heb geleerd dat ik een leven lang mag 
leren en dat ik daar ook anderen in mee kan nemen. 

Tijdens moeilijke fasen was de leerkring voor mij een verademing. Alleen al omdat het 
een gemêleerd gezelschap betrof: onze leerkring uit een mooie mix tussen PO en VO, 
maar ook man en vrouw. Mijn team op school bestaat alleen maar uit vrouwen. Tijdens 
moeilijke periodes in mijn CPO had ik juist heel veel aan die mannelijke nuchterheid!  
Ik heb ontdekt dat collega’s in het VO wat van het PO kunnen leren, bijvoorbeeld op 
het gebied van differentiatie. Collega’s uit de leerkring stonden erg open en hadden veel 
waardering voor de collega’s uit het PO. Ik voel nu geen drempel meer in de gesprekken 
met de collega’s uit het VO.
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Peter Michielsenn
Cohort 2012-2014

Vol overtuiging begon ik aan de Master Leren en Innoveren. Ik werkte al gerui-
me tijd in het onderwijs en had me binnen school bezig gehouden met het op-
zetten van een onderwijs ontwikkelproject voor de tweede fase. Ik heb samen 
met collega’s (eerst in de exacte vakken en later schoolbreed) een persoonlijk 

ondersteuningsprogramma voor leerlingen opgezet. Een speciale functie of taak als on-
derwijsontwikkelaar was in die tijd nog bijna nergens aan de orde zodat ik uiteindelijk in 
het management van de school terecht kwam. 
Als afdelingsleider merkte ik dat het lastig was om aan onderwijsvernieuwing te blijven 
doen. Veel aandacht werd opgeslokt door dagelijkse perikelen, waardoor zelfs mijn eigen 
lessen weinig innovatief meer waren. Toen ik de kans kreeg om ‘een stapje terug’ te doen 
en me meer met onderwijsvernieuwing bezig te gaan houden zag ik mijn kans schoon. 
Tegelijkertijd wilde ik me meer verdiepen in een systematische aanpak van onderwijs-
vernieuwing. Uiteindelijk heb ik een bewuste keuze gemaakt voor de opleiding van de 
Marnix Academie: het was een praktische opleiding met veel eigen inbreng en verant-
woordelijkheid, met als idee dat deze verantwoordelijkheid ook belangrijk is voor de 
motivatie van leerlingen en collega’s.
Ik heb genoten van de opleiding: het was een luxe om me één dag in de twee weken 
te mogen onderdompelen in nieuwe inzichten in onderwijsinnovatie en me even te 
onttrekken aan de dagelijkse hectiek van het onderwijs. Door de opdrachten werd ik 
me nog meer bewust van het belang om onderwijsinnovatie samen met leerlingen en 
collega’s vorm te geven, waarbij het proces wellicht nog belangrijker is dan de uitkomst. 
Door te sturen op het proces is er meer ruimte voor eigen inbreng en daarmee meer 
eigenaarschap en betrokkenheid. Doordat er bij de opleiding ook werd gevraagd om  te 
reflecteren op eigen opvattingen en op sterke en zwakke punten kreeg ik een goed beeld 
van mijn eigen (on)mogelijkheden om zo effectief mogelijk (samen) te werken aan on-
derwijsinnovaties.
Het geleerde in de praktijk brengen bleek nog lastig. In mijn nieuwe positie kreeg ik 
de kans om met het personeel een mooie onderwijsvernieuwing in gang te zetten. We 
hadden al thematisch onderwijs, maar wilden dit verder uitbouwen: meer samenwerking 
tussen de vakken en opdrachten die dichter bij de praktijk lagen. Daarbij zou de nadruk 
vanuit de docenten meer op het coachen komen liggen, en de vak inhouden wat minder 
voorop staan (maar welk belangrijk blijven). Het plan kreeg groen licht van de directie en 
een groot deel van het personeel wilde deze verandering ook graag. Plotseling verdween 
echter de medewerking van de schoolleiding. Ik veranderde van school.



24

Op mijn huidige school voel ik me als een vis in het water. De schoolorganisatie is plat 
(kernteams met daarboven een schoolleider die zich niet vaak direct met het onderwijs 
bemoeit) en er is heel veel ruimte om van onderaf aan onderwijsontwikkeling te werken. 
Daar heb ik dan ook al ruimschoots gebruik van gemaakt. 
Samenvattend kan ik zeggen dat de MLI me veel heeft gebracht. Ik weet veel beter dan 
voorheen hoe ik over onderwijs denk en hoe ik een vernieuwing systematisch in de 
school kan brengen. 
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‘Het vraagt nogal wat!’

_Loek Schoenmakers & Monique van der Heijden (Hogeschool de Kempel) 

Monique: Studenten van de Master Leren en innoveren voeren een Collectief Prak-
tijkonderzoek uit. Het vraagt van hen om te gaan met complexe vraagstukken. Hen 
wordt gevraagd om te balanceren tussen de opleidingswerkelijkheid en de praktijk-
werkelijkheid. Dat vraagt nogal wat.
Loek: Je hebt helemaal gelijk, Monique. Best wel een uitdaging denk ik. Deze 
werkelijkheden lopen niet synchroon en de praktijkwerkelijkheid is voortdurend aan 
verandering onderhevig. De praktijk is weerbarstig en vraagt van de teacher leader 
in opleiding om voortdurend te improviseren en in te spelen op wat nodig is om 
het onderwijs te innoveren richting de collectieve ambitie binnen de school. 
Monique: Ja, het is een behoorlijke uitdaging! Een innovatie kost tijd, zeker als we 
spreken over een collectieve aanpak waarbij gestreefd wordt naar een optimale 
participatie van collega’s, zodat de innovatie uiteindelijk ook duurzaam gedragen 
wordt door velen. Het is ook een mooie uitdaging, vind ik.
Loek: Wat vraagt dit, denk je, van de teacher leader in opleiding? 
Monique: Het is belangrijk dat de studenten zich bewust worden van deze com-
plexiteit en dit weten de vertalen naar hun eigen schoolcontext. Ze ontdekken dat 
het een all-inclusive verhaal is. Daarmee wordt bedoeld dat ze altijd zelf ook deel 
uit maken van deze veranderwerkelijkheid. 
Loek: Dat denk ik ook. In relatie met anderen bouwen de teacher leaders voort-
durend samen aan die verandering. Communicatie in de vorm van betekenisvolle 
dialogen blijkt een cruciaal element te zijn binnen deze veranderprocessen. Ik zie 
daar in de praktijk mooie voorbeelden van.
Monique: Ik denk dat de teacher leader een goed inzicht nodig heeft in verander-
kunde, zodat hij/zij weet waar de kansrijke vertrekpunten liggen van de innovatie 
binnen hun eigen specifieke schoolcontext. De teacher leader moet heel bewust 
innovatiestrategieën kiezen, rekening houdend met de do’s en de don’ts vanuit 
veranderkundige inzichten. 
Loek: Inderdaad Monique. Ze ontdekken tijdens de opleiding, zoals ik dat ervaar, 
dat veranderen nogal complex is. Het vraagt om ontwikkelen van een mindset die 
zich baseert op het nieuwe paradigma dat weggaat van het hardnekkige paradig-
ma dat nog steeds een centrale plek inneemt binnen veranderingen, namelijk dat 
een innovatie planbaar, maakbaar en controleerbaar zou zijn. Dat zit zo diep verzon-
ken in ons schoolsystemen, dat we er ons nauwelijks bewust van zijn. Het nieuwe 
paradigma echter laat zien dat de werkelijkheid juist zeer dynamisch is, niet voor-
spelbaar en niet volledig controleerbaar. Ook onze MLI studenten lopen daar in de 
praktijk van alledag tegenaan. Ze worden zich ervan bewust.
Monique: Ik zie regelmatig dat de teacher leaders, enerzijds vanuit het oplei-
dingsperspief en anderzijds vanuit het feit dat zij opgegroeid zijn met het oude 
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leiderschapsidee, het liefst trucs en tools in handen willen hebben om het innova-
tieproces beheersbaar te houden. Tijdens de opleiding en hun praktijkonderzoek 
ontdekken zij in de weerbarstigheid van de praktijk dat het veranderproces voort-
durend bijgesteld moet worden. 
Loek: Dit vraagt nogal wat! De teacher leader komt zichzelf voortdurend tegen in 
de ontmoetingen met anderen. Er ontstaan voortdurend kritische beroepssituaties 
waarop antwoord gevonden moet worden. 
Monique: De uitdaging is om jezelf in de rol van teacher leader onder de loep te 
nemen, door te werken aan de innerlijke reflectie en open te staan voor reflectie 
samen met anderen. Langzaamaan gaat de teacher leader steeds meer zien dat 
de antwoorden op allerlei complexe vraagstukken het best gevonden kan worden 
binnen de dialogen met anderen.  
Loek: De teacher leader groeit tijdens de opleiding uit tot een waardevolle profes-
sional die daadwerkelijk iets betekent voor de ontwikkeling van het onderwijs op 
school. Dit moeten we koesteren, en dit professioneel kapitaal verdient verzilvering 
in de praktijk. Geef hen de ruimte geven om zich verder te kunnen ontwikkelen als 
teacher leader om blijvend een waardevolle bijdragen te kunnen leveren aan on-
derwijsontwikkeling. Het is zeker de investering waard, want het gaat tenslotte om 
de toekomst van onze leerlingen. 
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Waarom innoveren niet 
vanzelfsprekend is 
_Arienne van Staveren, Loek Schoenmakers & Bert van Velthooven

De samenleving verandert, mensen veranderen en de scholen, die kinderen voorbereiden 
om een plek te vinden in die veranderende samenleving, moeten mee. Al die veranderingen 
gaan gepaard met grote en kleine problemen en met vraagstukken die niet zomaar oplos-
baar zijn. Dat is van alle tijden. Veranderen is een continu proces waarin we voortdurend 
zoeken naar antwoorden en oplossingen. Het methodisch vormgeven van dat zoekproces, 
het inspelen op deze veranderingen en het aanjagen van vernieuwing noemen we innove-
ren. Maar innoveren blijkt niet vanzelfsprekend. Waarom vinden we het zo lastig? En waar 
begin je dan? Onderstaand een actuele blik op het werken aan vernieuwing in schoolorgani-
saties.
In dit essay gaan we in op de vraag waarom innoveren niet vanzelfsprekend is en wat er 
nodig is om dat goed te doen. We kijken daarin specifiek naar schoolorganisaties en de 
vragen die daar spelen. Dat is een wereld met eigen vragen en thema’s. Echter, de aard 
van die zoektocht, de methodische uitgangspunten en de handelingsprincipes die daarin 
helpend zijn, zijn toepasbaar in het hele sociale domein. De dynamieken in het samen-
spel tussen burger (leerling) – organisatie (school) – en samenleving ( buurt/ leefwereld) 
zien we overal terug. Defensieve routines, versterkende en verzwakkende relaties, het 
spel om macht en belangen, de verdeling van middelen en de roep om deskundigheid 
zijn aan de orde van de dag bij scholen, zorginstellingen, veiligheidsinstanties en wel-
zijnsclubs. Het zijn werelden die raken aan elkaar en deels in elkaar zijn geschoven. De 
recente kanteling van het sociale domein heeft daarin niet alleen bij gedragen maar ook 
voor grote vragen en hoofdpijndossiers gezorgd. Passend onderwijs is daar een voorbeeld 
van. Onderstaand gaan we eerst in op de lastigheid van innoveren. We laten zien dat het 
werken aan verandering en vernieuwing vraagt om deskundigheid en vlieguren. Daarna 
volgt een inleiding op wat nodig is en wat we wél kunnen doen. 

Waarom is innoveren zo lastig?
Het werken aan verandering vinden we lastig en niet vanzelfsprekend. We stuiten op 
weerstand bij anderen en betrappen onszelf ook op zorgen en ongemak. Maar hoe komt 
dat? Waarom is het niet een vanzelfsprekende en intrinsieke taak van (school) organisa-
ties geworden? En waarom is er altijd weer gedoe over?
• Ten eerste omdat we het niet overzien. Schoolorganisaties staan niet op zichzelf. Ze 

maken, net als bijvoorbeeld zorginstellingen, deel uit van de samenleving die in de 
afgelopen jaren steeds complexer is geworden. Daarin zien we tegenstrijdige belangen, 
onoplosbare problemen en dilemma’s waar we handelingsverlegen mee zijn. Het maak-
baarheidsideaal is ijdel gebleken. De vraagstukken in het onderwijs zijn hardnekkig en 
systemisch: dat wil zeggen dat ze de samenleving als geheel aangaan. De technologi-
sche ontwikkelingen gaan razendsnel. Binnen die context werken schoolorganisaties 

LE
ER

KR
IN

G
 2

 E
SS

AY



28

keihard om kinderen voor te bereiden om een plek te vinden in een toekomst die 
ongewis is. Het gaat daarbij niet alleen om inhoud (reken en taal etc.) maar ook om 
Bildung en burgerschap. En ook die zaken zijn blijvend in ontwikkeling om aan de tijd 
te blijven. Alles is dus in beweging; het is niet maakbaar en planbaar; het is ongewis 
waar we naar toe bewegen; we zijn daarin niet eensgezind over wat deugt en deugd 
doet en- last but not least – zijn we handelingsverlegen met de trage vragen omdat we 
het antwoord niet weten. 

• Ten tweede willen we niet innoveren. Werken aan verandering betekent jezelf op het 
spel zetten, andere meekrijgen en iets aangaan waarvan we de uitkomst niet weten. De 
mens is als soort niet gemaakt voor verandering. We willen het niet anders, maar we 
willen dat het goed is. Helaas staan die twee zaken vaak op gespannen voet met elkaar.

• Ten derde weten we vaak niet hoe we moeten innoveren. Het werken aan vernieuwing 
is een vak en vraagt om vlieguren. Binnen schoolorganisaties is veelal het denken over 
en werken aan vernieuwing niet intrinsiek een onderdeel van de schoolorganisatie. Er 
is geen of weinig eigen deskundigheid. Negatieve ervaringen hebben geleid tot veran-
dermoeheid en schrikken af.

• Tot slot vinden we verandering op voorhand bedreigend. Het vraagt altijd meer inzet, 
het kost altijd meer geld en we weten niet wat het voor onszelf betekent. Moet ik dan 
ook veranderen? Kan ik dat wel? En wat betekent dat dan voor mijn werk, mijn baan 
en mijn toekomst? 

Vier redenen om er niet aan te beginnen: we overzien het niet, we willen het niet, we 
weten niet hoe het moet en we weten niet wat het voor ons zelf betekent. Ga er maar aan 
staan. Maar wat kunnen we dan wel doen? Onderstaand gaan we in op wat er nodig is 
om goed aan het werken aan vernieuwing te kunnen beginnen.

Hoe te beginnen met innoveren?
Innoveren hebben we hierboven gedefinieerd als het werken aan verandering. Het wer-
ken aan verandering is een vak met een body of knowledge, met scholen en opvattingen, 
met instrumentarium en methoden. In het sociale domein is het werken aan verandering 
gebaseerd op samenspel tussen beleid, uitvoering en doelgroep. Onderstaand geven we 
een inzicht in zes lessen die op basis van eigen ervaring als de crux gezien wordt voor het 
werken aan vernieuwing. Het zijn de lessen  die helpen om de deur open zetten om met 
het werken aan vernieuwing aan de slag kunnen gaan. In deze lessen herkennen we een 
transdisciplinair denken dat teruggrijpt op onder meer organisatiekunde, psychologie, 
systeemdenken, bestuurskunde en ethiek. Bij elke les geven we een korte toelichting en 
een praktijkvoorbeeld.

Les 1 Leren omgaan met complexiteit 
Deze les gaat over de bredere verwevenheid van sociale systemen en activiteiten. Het 
werken aan vernieuwing staat niet op zichzelf. Mensen werken met elkaar samenwer-
ken in een bredere context die van invloed is. Het is als een spinnenweb. Als je ergens 
aan trekt verandert het hele web. In het werken aan vernieuwing in een school moeten 
we altijd kijken wat de bredere context is en wat daarin een positieve of juist negatieve 
invloed heeft. Neem bijvoorbeeld het vraagstuk van voortijdig schoolverlaten. Niet alleen 
de leerling of betreffende school maar ook de samenleving in bredere zin is daarin een 
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belangrijke (f) actor. Het gaat erom de complexiteit te leren begrijpen, er mee om te leren 
gaan door integraal samen te werken. We noemen dit de systemische dimensie van het 
werken aan vernieuwing.

Les 2 Methodisch werken aan vernieuwing
Deze les gaat over het werken aan vernieuwing door Onderzoeken én Leren én Innoveren 
op een integrale methodische wijze Hierin zien we de basisstructuur van de MLI terug.  
Het idee is dat het werken aan vernieuwing vraagt om een methodische verkenning van 
het vraagstuk  en de oplossingsrichting in de context van de schoolorganisatie. Dat is een 
onderzoekmatige aanpak . Daarbij willen we ook dat de vernieuwing gedragen wordt en 
toekomstbestendig is. Dat vraagt om leerprocessen: daarmee maken mensen een ver-
nieuwing eigen: ze nemen eigenaarschap en verantwoordelijkheid waarmee vernieuwing 
wordt geborgd. We noemen dit de methodische dimensie in het werken aan vernieu-
wing.

Les 3 Inzet van creativiteit, macht en vakmanschap
Het werken aan vernieuwing vraagt om creativiteit en vakmanschap. We moeten weten 
hoe we de vernieuwing inhoudelijk kunnen denken en vormgeven. Creativiteit is het 
meervoudig en ideematig kunnen doordenken en uitwerken van een vernieuwing. Om 
de vernieuwing handen te voeten te geven is vakmanschap nodig bestaande uit inhoude-
lijke kennis en deskundigheid. Maar met creativiteit en vakmanschap alleen komen we 
er niet, We hebben macht nodig om een vernieuwing te kunnen uitvoeren en te legiti-
meren. We noemen dit de kritische ambachtelijke dimensie van het werken aan vernieu-
wing. De term ‘ambachtelijk’ verwijst naar creativiteit en vakmanschap. Het adjectief kri-
tisch duidt op wat het omgaan en reflecteren op wat een vernieuwing in context betekent. 
Daarin is het inspelen op belangen en afhankelijkheden essentieel: omgaan met macht.  
Maar het adjectief verwijst ook naar het kritisch en waarden-georiënteerd kunnen kijken 
naar het eigen handelen: normatief vakmanschap.

Les 4 Sociaal interveniëren op gedrag en onderstroom en groepsdynamiek
De vierde les is de psychosociale dimensie van het werken aan vernieuwing. Voor 
vernieuwing is het nodig dat mensen anders gaan kijken, denken en werken. Dat vraagt 
om andere mentale modellen, ander gedrag en het afleren van defensieve routines.  Niet 
alleen is dat een leerproces wat iemand zelf moet aangaan maar het vraagt ook om veran-
dering van de dynamiek in de groep en het zicht krijgen op wat weerstand veroorzaakt. 
Daarvoor is het belangrijk ‘ de onderstroom’ te kunnen zien. In het werken aan vernieu-
wing betekent sociaal interveniëren: het entameren van leerprocessen, het ‘reframen’ van 
hoe mensen kijken en het zichtbaar maken van routines en vastgeroeste denkbeelden. 

Les 5 Aanjagend leiderschap en vitale cultuur
Leiderschap is cruciaal. Zonder leiderschap geen vernieuwing. Vitale cultuur en aanja-
gend leiderschap hangen nauw samen. Hier gaat het over het leiderschap van de teacher 
leader: die zorgt dat er beweging, enthousiasme, draagkracht en organiseervermogen is. 
Maar het gaat hier ook over formeel leiderschap, dat van schoolleider en bestuur waar-
mee het werken aan vernieuwing mogelijk wordt gemaakt en er condities komen die 
zorgen dat een vernieuwing in de toekomst door kan gaan op een structurele basis.  We 
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noemen dit de organisatie dynamische dimensie. Essentieel is dat het leiderschap en de 
organisatiecultuur , door zowel de teacher leader als de formele leider, in relatie tot elkaar 
worden beschouwd en opgepakt.

Les 6 Generatieve ondersteuning
Deze zesde les  betreft de structuurkant van de schoolorganisatie. Merk op dat ik spreek 
over de schoolorganisatie waar scholen deel vanuit maken. Het is belangrijk om niet 
alleen de school maar ook de bestuurlijke entiteit hierin voor ogen te nemen. We hebben 
het hier feitelijk over de bedrijfskundige dimensie. De titel generatieve ondersteuning 
verwijst naar datgene we nodig hebben van de bedrijfsvoering om vernieuwing mogelijk 
te maken: dat zijn activerende  en generatieve supportsystemen. Denk daarbij aan het 
kunnen beschikken over mensen en middelen (tijd en geld), infrastructuur en besluit-
vormingsprocessen die het werken aan het vernieuwing kunnen maken of breken. Soms 
is daar eerst iets te doen voordat daadwerkelijk het werken aan vernieuwing kan worden 
aangevangen.

Bovenstaande lessen lichten een tipje van de sluier op van het werken aan vernieuwing 
in schoolorganisaties. Het laat iets zien van de wereld waarin MLI studenten in meege-
nomen worden. In de MLI maken zij de basis eigen en ervaren zij hoe het is om in eigen 
schoolorganisaties aan de slag te gaan.
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Hoe leraren samen hun  
onderwijs leren vernieuwen
Verhaal over tien jaar MLI Utrecht, deel 2

_Bas van den Berg

De inrichting van de MLI in de eerste zeven jaar 2009-2015
Vier contexten

Na de twee voorbereidende jaren ging de MLI Utrecht in 2009 van start met een goed 
doordacht programma. In het tweejarig programma doet iedere student onderzoek in 
vier contexten waar hij of zij zelf deel van uitmaakt. 
Onderzoek ten behoeve van het primaire proces in de eigen groep (individueel actieon-
derzoek, modus-twee) gekoppeld aan onderzoek naar de eigen professionele identiteit 
(modus-drie) met gebruikmaking van relevante theoretische kennis. (1)
Onderzoek ten behoeve van de schoolontwikkeling. Het gaat daarbij om collectief 
onderzoek van de student en zijn of haar schoolteam met gebruikmaking van relevante 
theoretisch kennis (modus-één) en gericht op collectieve zingeving (modus-drie). In 
deze context leert de student andere leraren coachen en begeleiden. (2)
Onderzoek naar de eigen context van de school. Het betreft hier verkennend onderzoek 
naar kenmerken van die context, niet om die direct te gaan veranderen, maar om meer 
zicht te krijgen op de invloed van context factoren in relatie tot schoolontwikkeling. De 
student krijgt zicht op relevante modus-één kennis over onderzoek naar de context en 
wordt uitgedaagd tot persoonlijke positiebepaling en het formuleren van aanbevelingen 
(modus-drie). (3)
Onderzoek ten behoeve van de eigen beroepsgroep. Studenten nemen deel aan leerkrin-
gen waarin zij gezamenlijk literatuur bespreken, onderzoekvaardigheden oefenen, elkaar 
feedback geven als critical friends en via publicaties bijdragen aan de kennisontwikkeling 
van de beroepsgroep. Doel is het verbinden van een school ontwikkelvraag met relevante 
theoretische kennis over leren en innoveren als ook over modus-één, modus-twee en 
modus-drie onderzoek, en is praktisch gericht op het oefenen van onderzoeksvaardighe-
den en coachingsvaardigheden.(4)

Didactisch ontwerp
In het  didactisch ontwerp staan een aantal ontwerpprincipes centraal:
Onderzoekend leren en innoveren vormt de rode draad. De didactiek is gebaseerd op 
een sociaal-constructivistische definitie van leren en innoveren (Castelijns, Koster & Ver-
meulen, 2004). Essenties daarin zijn: leren is een sociaal proces waarin leerlingen door 
middel van dialoog, verhalen en reflectie samen kennis creëren; zij doen dit door aan 
concrete ervaringen betekenissen te verlenen of bestaande betekenissen te herstructure-
ren; Dit proces verloopt in toenemende mate zelfsturend.(1)
Bij alle opdrachten wordt de onderzoekcyclus van het lectoraat Kantelende Kennis ge-
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volgd : ambitie bepalen…onderzoeksvraag formuleren, informatie verzamelen, informa-
tie analyseren, conclusies trekken consequenties eraan verbinden  interventies ontwer-
pen uitvoeren en evalueren, reflectie, discussie en evaluatie product en proces. Relevante 
modellen en theorieën worden gezocht als extern referentiekader. Studenten gebruiken 
de onderzoekcyclus als leer- en innovatiestrategie. (2)
Modus-twee onderzoek staat centraal (praktijk gebonden onderzoek), maar de wissel-
werking tussen modus-één, modus-twee en modus-drie onderzoek vormt het belangrijk-
ste uitgangspunt van de didactiek van de master. In elke opdracht verzamelen studenten 
informatie  over en ten behoeve van de eigen context, expliciteren zij eigen betekenissen 
en zingeving (waarden en overtuigingen) op basis hiervan en hanteren daarbij relevante 
modellen en theorieën als extern referentiekader.(3) 
Een convenant tussen werkgever, student en opleiding bevat in ieder geval een 
schoolontwikkelingsplan en een persoonlijk ontwikkelplan van de student.(4)
Er worden veel afwisselende werkwijzen gehanteerd in het proces van samen leren die 
studenten uitnodigen tot actieve participatie, interactie en zelfsturing. (5)
Er wordt een leerlijn ontworpen waarin studenten in verschillende situaties, die oplopen 
qua complexiteit, onderzoekservaring opdoen.(6) 
De nadruk op het werken in leerkringen zowel voor het onderzoeksproces als voor het 
persoonlijk ontwikkelproces. In leerkringen vindt het collectief leren plaats. In de leer-
kring wordt de impliciete persoonsgebonden kennis onder de loep genomen door mid-
del van reflectie, dialoog en door het maken en delen van verhalen. In de tweede plaats 
maken studenten in de leerkring zich vaardigheden eigen om collega’s in een innovatie-
proces te begeleiden. En in de derde plaats vindt in de leerkring gezamenlijke kenniscrea-
tie plaats ten aanzien van de inhouden die in de leerkring aan de orde komen.(7)
De toetsing omvat  een presentatie/rapportage over de inhoudelijke opbrengsten van de 
periode (integratie van modus-één, modus-twee en modus-drie kennis), een reflectieve 
dialoog over  het onderzoeksproces en een beoordeling van de student als critical friend.(8)
De tweejarige master wordt vorm gegeven in vijf perioden, drie in het eerste jaar  en twee 
in het tweede jaar. In periode één van het eerste jaar ligt nadruk op modus-één kennis-
ontwikkeling, in periode twee op modus-drie en in periode drie op modus twee kennis 
ontwikkeling.(9)23 
Het beoogde programma, het didactisch concept, de variëteit in werkwijzen en werk-
vormen en de wijze van toetsen weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de 
opleiding.  Voor alle afzonderlijke onderdelen worden leerdoelen geformuleerd. De leer-
doelen van de afzonderlijke onderdelen weerspiegelen de zeven geformuleerde eindkwa-
lificaties in breedte en diepte. Het toets beleid en het toets plan waarborgen dat de zeven 
competenties in samenhang worden verworven. En het curriculum wordt getoetst aan de 
eindkwalificaties.(10)

Teacher leaders
Wat opvalt in het grondslagendocument voor het aanvraagdossier van de opleiding voor 
MLI Utrecht (West) is dat daar al een paragraaf (2.1) is gewijd aan een concept dat pas 
acht jaar later wordt uitgediept, het concept ‘teacher lader’. In 2006 / 2007 is er al een  
literatuurstudie gedaan naar dit centrale concept met als uitkomst dat het bij teacher 

23 De volgorde van  periode twee en drie in MLI 1 is al vrij snel na de start omgedraaid,  
om zo ruimte te hebben een andere aanpak uit te proberen en te evalueren.
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leaders om een vorm van leiding geven door professionals gaat, door leraren die ver-
nieuwingen initiëren, collega’s inspireren en het proces inventief begeleiden. Dit heeft 
consequenties voor de collegiale verhoudingen in een leergemeenschap en voor de 
verhouding tussen management (schoolleiding) en de informele teacher leaders. Uitste-
kende communicatieve en sociale vaardigheden en gedegen inhoudelijke kennis kenmer-
ken deze getrainde professionals. Vanaf het begin heeft dus het opleiden van leraren die 
op een inspirerende wijze leiding konden geven aan een gewenste verandering van een 
onderwijspraktijk de ontwikkelaars voor ogen gestaan.
In Nederland waren er in 2007 nog geen opleidingen op masterniveau die gericht waren 
op leraren die een initiërende, inspirerende en inventieve rol in onderwijsinnovaties kon-
den vervullen. In het Angelsaksisch taalgebied bestonden deze opleidingen al wel. In de 
programma’s van dergelijke opleidingen werden een aantal taken van de teacher leader 
beschreven die mogelijk relevant konden zijn voor een opleiding leren en innoveren. 
Onder die taken valt: 
• Het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsvernieuwingen.
• Het begeleiden, opleiden en adviseren van collega’s
• Het uitvoeren van praktijkonderzoek en de reflectie daarop

Als we deze programmabeschrijvingen goed analyseren, valt op dat er met name bij taak 
2 wordt gesproken over samenwerken, over teamontwikkeling en over het opbouwen van 
netwerken en van vertrouwensrelaties tussen betrokkenen. 

Zeven kerncompetenties
Het programma van MLI-West, ontworpen op basis van beschikbare inzichten met 
betrekking tot leren, innoveren, onderzoeken en professionele identiteitsontwikkeling en 
op basis van gestelde doelen, uitgewerkt in een didactisch doordacht curriculum, en on-
dersteund door vormen van toetsen heeft zeven jaar lang (2009-2015) prima gefunctio-
neerd. Studenten konden in twee jaar laten zien dat zij de zeven geformuleerde eindkwa-
lificaties ook beheersten als zij de opleiding afsloten met  het verkrijgen van een diploma 
‘ master of education‘. De zeven kerncompetenties van de opleiding waren:
De teacher leader… 
1. initieert onderwijsontwikkeling en innovatie op basis van inhoudelijk gezag24, zowel in 

het eigen primaire proces als bij collega’s en op schoolniveau. Hij/zij inspireert en bege-
leidt collega’s daarbij [Dublin descriptoren [= DD] DD toepassen van kennis en inzicht]. 

2. betrekt in zijn innoverend handelen de aan de professionaliteit (van hemzelf, collega’s 
en andere stakeholders) ten grondslag liggende waarden en overtuigingen [DD oor-
deelsvorming & communicatie].

3. werkt met anderen op een transparante en systematische wijze aan onderwijsontwik-
kelingen en innovaties [DD toepassen van kennis en inzicht]. 

4. ontwikkelt zijn referentiekader op blijvende wijze onder andere door het onderhouden 
en zoeken van professionele (inter)nationale netwerken, het bijwonen van (inter)natio-
nale hoogwaardige conferenties en het bestuderen van (inter)nationale wetenschappe-
lijke literatuur [DD kennis & inzicht].

5. is in staat om oordelen te formuleren, ook op grond van beperkte of onvolledige infor-

24 Onder ‘inhoudelijk gezag’ wordt verstaan dat de omgeving erkent dat de teacher leader beschikt 
over relevante competenties met betrekking tot leren en innoveren. 
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matie en daarbij rekening te houden met consequenties van dit oordeel voor betrokke-
nen en voor de onderwijsorganisatie [DD oordeelsvorming]. 

6. heeft een onderzoekende houding, waarin het ontwikkelen van kennis binnen speci-
fieke contexten tot nieuwe vragen leidt; deze onderzoekende houding stelt hem/haar 
in staat zelfstandig en met anderen nieuwe vragen te formuleren om van daaruit tot 
nieuw handelen te komen [DD toepassen kennis en inzicht & leervaardigheden].

7. verwoordt zijn/haar innoverend handelen (zowel methodisch, inhoudelijk als proces-
matig) en communiceert daarover met relevante doelgroepen van binnen en buiten de 
eigen onderwijsorganisatie (bijvoorbeeld door middel van publicaties en presentaties) 
[DD communicatie].

Veranderingen in team en programma
Er  zijn in die jaren in Utrecht z’n 150 masters of education opgeleid die goed onderzoek 
hebben leren doen, grondig hebben nagedacht over hun eigen waarden en overtuigingen 
in relatie tot hun professioneel handelen en die last but not least samen met collega’s een 
vernieuwing van een onderwijspraktijk op gang hebben gebracht. De alumni van deze 
zeven jaar waren na afloop over het algemeen lovend over de opleiding. Dat laten de 
vignetten in deze bundel en ook de uitspraken in het artikel ‘Teacher leaders als strijders 
voor zichtbaarheid’ ook duidelijk zien.25 
Het onderwijs in deze zeven jaar werd verzorgd door een gedreven team van lectoren, 
docenten en tutoren.26 In dat team speelden lectoren van het lectoraat Kantelende Kennis 
een centrale rol  naast de lectoren Monique Leijgraaf, Winfried Roelofs en Bas van den 
Berg. De idee van een MLI was geboren in de kring van lectoren van Kantelende Kennis. 
Die hebben in samenspraak met Rikus Renting de overige lectoren erbij gevraagd.
Er zijn een aantal factoren van buitenaf en van binnenuit die bepaald hebben dat er 
veranderingen in het team optraden. In de loop van de jaren werden ook tekorten en 
gebreken zichtbaar werden in het bestaande programma. Die werden voornamelijk door 
de studenten benoemd. Hun feedback, positief en kritisch heeft het gehele team al die 
jaren scherp gehouden. 
In 2012 werd de opleiding voor de eerste keer geaccrediteerd. Door deze accreditatie 
kwamen enkele zaken scherp voor het voetlicht. De volgende vragen werden aan ons 
voorgelegd:
1. Waren we in feite niet eerder een onderzoekmaster in plaats van een master gericht op 

innovatie? ( door de curriculum inrichting) 
2. Maakten we de doelstelling van het op gang brengen van een verandering in de onder-

wijspraktijk samen met collega’s wel echt waar?
3. Was het leer- en beoordelingsproces niet teveel gericht op het toetsen zelf  in plaats dat 

de toets vormen dienstbaar waren aan een verdiepend leer- en innovatieproces?
4. Wanneer zou de opleiding werk gaan maken van de  internationalisering van het leer- en 

innovatieproces?

25 Zie het artikel van Marjolijn Peltenburg e.a. in Leerkring 6. 
26 In het team van de MLI hebben in de jaren 2009-2015 de volgende docenten korter of langer onderwijs 
verzorgd : Jos Castelijns, Bob Koster, Marjan Vermeulen (lectoren Kantelende Kennis), Jeannette Geldens  
en Quinta Kools; Monique Leijgraaf, Kees Meijlink, Mariska Jansen, Arienne van Staveren en Bas van den 
Berg ( lector en academic director). Gastdocenten: Eric Verbiest, Geert Kelchtermans, Luc Stevens, Ton 
Bruining, Robert Jan Simons. Tutoren: Helga van der Ven, Daphne Duijvestijn, Joke Kiewiet, Janneke Wae-
len, Elizabeth Rigg, Meike Broecheler, Tamar Kopmels, Jolijn van der Hoef en Suzanne Niemeijer.       
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Evaluaties van studenten, tutoren en docenten gaven het team  regelmatig signalen om 
inhouden en de inrichting van het tweejarig programma te veranderen: 
Door de programmering in jaar 1 met drie perioden en jaar 2 met twee perioden, kwa-
men noch het individuele actieonderzoek  in jaar 1 (IAO) noch het collectief praktijk-
onderzoek in jaar 2 (CPO) voldoende uit de verf. In beide gevallen werd er een groot 
gebrek aan tijd ervaren om interventies goed uit te voeren en te evalueren. Zodoende 
kregen studenten te weinig zicht  op de vraag of een kleine onderwijsverandering ook 
werkelijk effect had op het leren van leerlingen of het onderwijzen van leraren.  De inge-
zette interventies konden nauwelijks herhaald worden om tot meer betrouwbare resul-
taten te komen in het praktijkonderzoek. Deze terugkerende kritiek vanuit de studenten 
heeft bij het team de gedachte post doen vatten op zoek te gaan naar een andere ordening 
van het programma waarbij  het innoveren van een onderwijspraktijk meer ruimte zou 
krijgen, en hand in hand zou gaan met de professionalisering van de leraren tot zelfbe-
wuste kartrekkers van de gewenste vernieuwing in de praktijk.
In de loop van de zeven jaar dat het programma werd uitgevoerd zoals ontworpen (2009-
2015) liepen we regelmatig tegen de beperkingen en tekorten op aan van onze manier 
van toetsen. Onze ideeën over toetsen en over wat we wilden toetsen correspondeerden 
lang niet altijd met de opdrachtbeschrijvingen en beoordelingsformats zoals we die 
maakten. Hoe goed we ook ons best daarop deden, het lukte maar zelden dat studenten 
de summatieve toetsen konden ervaren als een stimulans voor hun leerproces. Wellicht 
had dat ook te maken met het gegeven dat we te veel rapportages over uitgevoerd on-
derzoek vroegen en te weinig varieerden in toetsvormen en toetswijzen. Wellicht was de 
balans tussen begeleiden als beoordelen (formatieve beoordeling, feedback) en het vast-
stellen of wat je had uitgevoerd in de praktijk wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldeed 
(summatieve toetsing) zoek. 
Een fundamentele vraag bij het bestaande curriculum was of we inderdaad op deze wijze 
wel waar konden maken dat we een Master Leren en Innoveren waren (MLI) en niet een 
Master Leren en Onderzoeken (MLO). En vooral of we in de praktijk wel bij alle op-
drachten wel waar maakten dat de context gebonden kennis (modus -twee) op een goede 
wijze verbonden werd aan de persoonsgebonden kennis(modus-drie) en dat bij beide 
kennis uit theorie en modellen wel als extern referentiekader door studenten gehanteerd 
werd. 
We kregen sterk de indruk na grondige analyse van CPO rapportages dat het praktijk-
gericht onderzoek onvoldoende ten dienste stond van het verbeteren of vernieuwen 
van een onderwijspraktijk in een school. Ook al hadden we na de eerste jaren meer tijd 
en ruimte ingeruimd voor innovatie en innovatietheorie, deze kennis en kunde werd 
nog onvoldoende vertaald in een programmaontwerp dat studenten in staat zou stellen 
werkelijk een verbetering van het leren en onderwijzen in de onderwijspraktijk op gang 
te brengen.  
Hetzelfde geldt voor het vorm geven aan een onderzoekmatige benadering van de per-
soonlijk-professionele ontwikkeling van iedere student tot teacher leader. Gaandeweg de 
eerste zeven jaar werd ons duidelijk dat we met de term ‘persoonlijke identiteitsontwik-
keling’ niet alle aspecten konden omvatten die meespelen in de mentale en sociale trans-
formatie die bij leraren op gang komt als zij echt samen gaan werken aan een duurzame 
innovatie van een onderwijspraktijk. 
We kwamen er als team achter dat we de persoonlijke lijn in de opleiding nog veel precie-
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zer dan tot nu toe zouden moeten uitwerken vanuit de vraag: hoe slaagt de masterstudent 
als teacher leader er in om samen met collega’s een bestaande praktijk vanuit meerdere 
perspectieven te leren bevragen, daarover met elkaar in dialoog te gaan en er met elkaar 
grondig over na te denken in het op gang brengen van de gewenste innovatie.27  Ieder lid 
van een professionele leergemeenschap (PLG) zou het gevoel moeten hebben dat door 
het samen werken aan zo’n verbetering van een onderwijspraktijk een ieder zich ook als 
professional diende te ontwikkelen om wijs, inventief en vrijmoedig te leren handelen in 
verandersituaties. 
Omwille van een meer onderzoekmatige benadering van de persoonlijk-professionele 
ontwikkeling zullen we als team van docenten en tutoren begrippen en concepten nog 
verder uit moeten werken om zicht te krijgen op het integrale proces van het samen leren 
als team in een schoolorganisatie die bestaande praktijken duurzaam wil veranderen. Dat 
vraagt diepere doordenking van onder andere de concepten  ‘teamleren’, ‘professionalise-
ren’ en ‘leiding geven.’ Welke mentale, sociale, ambachtelijke en creatieve kennis, kunde 
en grondhouding vraagt een duurzame innovatie van een leraar als onderzoekende 
vernieuwer van onderwijs? En hoe kan een leraar die zich ontwikkelt tot een inventie-
ve, interactieve en vrijmoedige innovator zo goed mogelijk leiding geven aan een veelal 
onvoorspelbaar en ondoorzichtig veranderingsproces in een school te midden van een 
team van collega’s een ieder met eigen overtuigingen, waarden leerstijl en een al dan niet 
bewust gemaakt interpretatiekader (bril) waarmee hij of zij de onderwijswerkelijkheid 
waarneemt.28

De kracht en de zwakte van de huidige opleiding
Bovenstaande overwegingen bracht het team in de jaren 2014-2015 tot het maken van 
een voorlopige sterkte-zwakteanalyse van de opleiding.

De kracht
De leerkringen zijn de motor voor het innovatieproces van een schoolpraktijk en het 
professionaliseringsproces van de student. Studenten leren daadwerkelijk van en met 
elkaar als ook met de tutor en de docenten. (1)
Veel colleges en workshops over leren, innoveren en onderzoeken zijn inspirerend en 
ondersteunend voor het leerproces van de masterstudent. (2)
Studenten ontwikkelen daadwerkelijk een onderzoekende houding en leren het ambacht 
van een praktijkgericht onderzoek zich enigszins eigen te maken. (3)
Studenten maken zich kennis uit wetenschappelijke literatuur en uitkomsten van eerder 
onderzoek eigen en betrekken die op de innovatie van een bestaande onderwijspraktijk. (4)
Studenten worden zich bewust van het gegeven dat en hoe hun persoonlijke idealen, 
overtuigingen, waarden en drijfveren meespelen in de wijze waarop zij handelen, denken 
en communiceren in een innovatie-en leerproces binnen hun school (professionele 
identiteit) (5)

27  Vgl. paragraaf 2.1 van het grondslagdocument voor MLI-West. Vgl. artikel deel 1 over Tien jaar MLI-
Utrecht in deze bundel.
28  Kelchtermans, G.(2008) Narratief weten, zelfverstaan en kwetsbaarheid. In : Stevens, L.M. (red.) Le-
raar wie ben je? Antwerpen: Garant; Kelchtermans, G.(2012) De leraar als (on)eigentijdse professional. 
Reflecties over de ‘moderne professionaliteit’ van leerkrachten. Leuven: Centrum voor onderwijsbeleid, 
-vernieuwing en lerarenopleiding. KU Leuven.  
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Studenten ervaren de verbreding en verdieping van hun professioneel handelen in hun 
rol als begeleider van een CPO-groep op de werkplek waarin collega’s samen met de 
masterstudent leren, onderzoeken, innoveren en zich professionaliseren als stimulerend 
en versterkend.(6)

De zwakte
De CPO-groep in de school is te weinig in beeld in het leer-en innovatieproces in verge-
lijking met de leerkring in de opleiding. Er zou veel meer kruisbestuiving plaats dienen 
te vinden tussen het leren en innoveren op de werkplek en het leren en innoveren in de 
leerkring/opleiding. (1)
De samenhang tussen de te ambiëren innovatie in een school en het opzetten en uitvoe-
ren van een praktijkonderzoek in dienst daarvan is onvoldoende uitgewerkt en door-
dacht.(2)
In het bestaande programma is de samenhang tussen een schoolvernieuwingsvraag, de 
vertaling naar een collectieve onderzoeksvraag en naar een passende vorm van collectief 
praktijkonderzoek die bij een dergelijke vraag past, nog te weinig zichtbaar (actieonder-
zoek, ontwerponderzoek, evaluatieonderzoek enz.). (3)
In het huidige programma is er te weinig ruimte om de effecten van een door de school 
geambieerde innovatie goed te evalueren. Er is ook te weinig tijd om een ontworpen 
innovatie van een schoolpraktijk ook meerdere keren te beproeven en te evalueren.(4) 
In het huidig programma wordt onvoldoende zichtbaar hoe studenten zich ontwikkelen 
tot teacher leaders die het proces van het samen innoveren, samen leren en samen onder-
zoeken in een CPO-groep initiëren en begeleiden (gedeeld en gespreid leiderschap). (5)
Ook wordt in het huidige programma onvoldoende zichtbaar hoe de professionalisering 
tot leidinggevende gestalte krijgt in relatie tot de professionalisering van de collega’s in de 
CPO-groep.(6)

1 Basismodel
Ambitie 

ontwikkelen

Informatie 
verzamelen

Product en proces
evalueren

Informatie 
interpreteren

Actie
uitvoeren

Consequenties
verbinden
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Het gepersonaliseerd leren van iedere student, het teamleren in de CPO-groep en het 
leren van de organisatie als geheel heeft onvoldoende een structurele plek in het pro-
gramma. (7)
Het leer- en innovatieproces van iedere student wordt te weinig uitgedaagd door de ont-
moeting met medestudenten in andere (plaatselijke, regionale, nationale, internationale) 
contexten. De internationale oriëntatie heeft nog te weinig een ingebedde plek in het 
programma van de opleiding en in het leerproces van de studenten. (8)
Het collectieve karakter van het leer- innovatie- ontwikkel- en onderzoeksproces komt 
nog onvoldoende tot uitdrukking in het programma en in de producten die studenten 
maken.(9)
Er is nog geen effectieve manier gevonden om het persoonlijk professioneel leren van 
iedere student, het samen leren met de critical friend in de leerkring en het samen leren 
met de collega’s in CPO-groep in de school elkaar wederzijds te laten versterken.(10)
Er is tot nu toe nog geen passende manier gevonden om het leerproces van de studenten 
optimaal te stimuleren met uitdagende vormen van feedback en toetsen.(11) 

Vooruitblik
Als het programma hervormd zou worden, zou de projectgroep op basis van de mooie 
opleiding die er is nog sterker uit moeten gaan van de basisidee onder de opleiding, 
namelijk het proces van collectief leren en innoveren. En het zou betekenen dat er in de 
hervorming gestart zou worden bij de weerbarstige onderwijspraktijk van leraren, bij de 
uiteenlopende contexten van de masterstudenten (po, mbo, vo, hbo) en bij de professionele 
ruimte in iedere context voor innoverende en onderzoekende leraren. 
Studenten zouden ook van meet af aan uitgedaagd dienen te worden om met medestu-
denten te leren in parallel opleidingen, en van collega’s op andere scholen in binnen- en 
buitenland die aan het innoveren zijn. Ook zouden alumni van onze opleidingen een veel 
duidelijker rol kunnen krijgen in het samen leren in de opleiding. 
In het huidige programma met de twee onderzoeken lijkt er te weinig ruimte voor 
studenten om zelf vorm te geven aan hun leer- en innovatieproces. Evenals het gegeven 
dat studenten nog te weinig worden uitgedaagd om de met de beroepsgroep ontwik-
kelde kennis, kunde en ervaring ook meer te delen op studiedagen en conferenties of in 
publicaties.
In de volgende drie artikelen beschrijven en vertellen we hoe al deze sterkte-zwakte 
analyse in 2014-2015 heeft geleid tot een vrij grondige hervorming van de opleiding 
in de jaren 2015-2018. De funderende idee onder die hervorming was dat wij trouw 
wilden blijven aan onze visie op he opleiden van leraren tot inventieve, ambachtelijke en 
vrijmoedige professionals die met elkaar een innovatie van een onderwijspraktijk vorm 
kunnen geven en zich allemaal  als team gaandeweg zo’n proces zich met elkaar professi-
onaliseren.  
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Michiel Lucassen
Cohort 2012-2014

Ik vond het waardevol om met professionals uit alle schooltypen samen te werken. Als 
VO docent (en ik kan mij voorstellen dat dit bij elk type is) zit je al snel op een soort 
eiland. Er is geen of nauwelijks contact met PO of MBO/HBO, en als er al contact is 
dan gaat dat puur over overdracht van leerlingen. Tijdens het werken in de leerkring 

was dat anders, omdat je inhoudelijk continu aan het sparren bent over onderwerpen en 
thema’s die spelen. Daarbij zijn sommige dingen erg onderwijstype-eigen, en andere din-
gen juist school-overstijgend. Het heeft daarbij mijn blik verruimd, en er voor gezorgd 
dat je meer denkt aan de hele ‘leer-loopbaan’ van een leerling. Hiermee bedoel ik dat ik 
meer de totale loopbaan van de leerling volg.29

Ik wilde graag innoveren en praktijkonderzoek is wat mij betreft een geschikt instrument 
om een innovatie in een onderwijspraktijk aan te pakken, en na de MLI is dit eigenlijk 
mijn ‘basis-houding’ geworden. Door stil te staan voor je gaat rennen, door te onderzoe-
ken in plaats van direct op te lossen en door dit samen met collega’s te doen krijg je een 
cultuur die kritisch kijkt maar ook van aanpakken weet. 
Maar misschien wel het meest waardevolle onderdeel van de MLI, als ik er nu op terug 
kijk, is mijn professionele ontwikkeling, mijn ‘zelfverstaan’. Naast de onderzoeken in li-
teratuur en op school loopt er ook een continu onderzoek naar jezelf, en dat is het meest 
confronterend. Het laat je spiegelen en anders kijken naar jezelf, waardoor je als persoon 
(en dus als docent) groei doormaakt. Het is erg fijn om dat met anderen samen te doen. 
Daarnaast heeft het mij geholpen om mijn eigen definitie van leiderschap te kunnen 
vormen, waarbij het niet gaat om hiërarchie  maar om inhoudelijk leiderschap.  

29 Gebruikte afkortingen: MLI = Master leren en Innoveren; PO = Primair Onderwijs; VO = Voortgezet 
Onderwijs; MBO = Middelbaar beroeps Onderwijs; ROC = Regionaal Opleidings Centrum; HBO = 
Hoger Beroeps Onderwijs.
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Pascal Koole
Cohort 2012-2014

Ik kom uit het MBO en ik heb genoten van het werken met een leerkring. We kwamen 
allemaal uit een andere onderwijssetting. Ik vind dat de expertise die je al hebt wordt 
uitvergroot waardoor je voor je eigen school een meerwaarde krijgt. Ik wist bijvoor-
beeld weinig over NT2. De student die in het PO daar onderzoek naar gedaan heeft, 

heeft mij echt gestimuleerd op een andere manier naar NT2 te kijken. 
https://youtu.be/y-eha-Vy9Hg

Ik heb op mijn school gevraagd hoe ze naar mij kijken. Dat is interessant en deze feed-
back heeft een bijdrage geleverd aan mijn professionele handelen. Ik heb van de MLI 
overgehouden dat ik nog steeds feedback vraag. Mijn zelfkennis is daardoor veel groter 
geworden. Ik weet nu wie ik ben, waarvoor ik sta en waarom dat zo belangrijk is voor 
mij. Mijn drijfveer is dat ieder mens elke dag opnieuw de kans krijgt zicht te ontwikke-
len. Ik realiseer me dat ik daar een grote rol in speel en me steeds afvraag welke rol dat 
is. Op dit moment ben ik adviseur professionalisering onderwijs MBO ROC Midden 
Nederland. Dat had ik niet gekund zonder de MLI
https://www.linkedin.com/pulse/flitsbezoek-mbo-stijl-mini-lesbezoek-pascal-koole/
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Over formatief en summatief 
toetsen in de MLI
_Helga van de Ven & Jos Castelijns

Jos: Evalueren heeft twee functies, een formatieve en een summatieve. Die sum-
matieve functie is belangrijk met het oog op kwalificatie. Dat is en blijft belangrijk in 
een opleiding, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar in de master willen 
we studenten ook ondersteunen in hun leerproces. En de aanname binnen de MLI 
is blijkbaar dat we dat kunnen bereiken door formatieve toetsen af te nemen.
Helga: Volgens mij klopt die aanname niet. Jij en ik hebben vaak geageerd tegen 
het feit dat formatieve toetsen onderdeel waren (en nog steeds zijn) van het toets-
programma van de MLI. Daarmee wordt juist voorbijgegaan aan de ondersteunen-
de functie in het leerproces.
Jos: Inderdaad!! Eén van onze kritiekpunten was (en is) dat bij formatief toetsen het 
beoordelen van het werk van studenten teveel wordt ophangen aan één bepaald 
moment. Op precies dát moment moeten studenten een voorlopig leerproduct 
opleveren en krijgen ze feedback waarmee ze dit product  kunnen verbeteren. Er  
vindt weliswaar geen afrekening plaats….
Helga: …maar in de perceptie van veel studenten is dat wél zo. Ondanks dat het 
een formatieve toets is, ervaren studenten dat er wel wat op het spel staat. Een 
voorbeeld is het minisymposium, waarbij  studenten wordt gevraagd hun innovatie-
ontwerp te presenteren. Dat levert bij veel van hen onnodige stress op. Bovendien 
is het voldoen aan de eisen van formatieve toetsen een voorwaarde om toegelaten 
te worden tot toetsen waar wél studiepunten mee te verdienen zijn (in dit voor-
beeld de thesis met het verslag van het collectieve praktijkonderzoek). Dus zo’n 
formatieve toets is eigenlijk ook een beetje summatief. Niet zuiver dus. Studenten 
hebben gelijk, er staat wel degelijk wat op het spel.
Jos: Dat klopt. Maar er zijn meer argumenten aan te voeren. Een tweede argument 
heeft betrekking op de vorm waarin de feedback in de MLI wordt gepresenteerd. 
Meestal gebeurt dat op schriftelijke wijze, kijk maar naar de feedback- en beoorde-
lingsformulieren die we gebruiken. De literatuur laat overtuigend zien dat derge-
lijke vorm van feedback van de beoordelaar veel tijd vraagt en voor de student 
nauwelijks  effectief is, een bron van wederzijds misverstand. Daar komt nog bij – en 
dit is van groot belang- dat voor het ondersteunen van het leer- en ontwikkelpro-
ces van studenten, incidenteel gegeven feedback in de regel niet genoeg is. Uit 
onderzoek weten we dat stapsgewijze feedback op de uitvoering van de opdracht 
pas echt effectief is om voorlopige leerproducten te verbeteren. Segers noemt dat 
scaffolding. Van stapsgewijze ondersteuning kan bij incidenteel gegeven feedback 
(bijvoorbeeld naar aanleiding van een formatieve toets) geen sprake zijn.  
Helga: Helemaal met je eens. In mijn beleving ondersteun je het leren van stu-
denten pas écht wanneer je met hen in gesprek bent over hun leerdoelen, over de 
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criteria waaraan hun leerproducten moeten voldoen en over waar zij staan én over 
wat zij nog nodig hebben om verder te komen. Niet één keer, maar voortdurend; 
niet schriftelijk maar face-to-face, in dialoog. 
Jos: Precies. En omdat aan de term ‘formatief toetsen’ deze onbedoelde conno-
taties kleven, zou ik liever een andere kiezen: ‘formatief evalueren’. Bij formatief 
evalueren staat dat dialogische wat jij noemde centraal. Niet incidenteel maar 
voortdurend.  Dat is de essentie van formatief evalueren. Onderzoekers als Hattie 
en Timperley, maar ook Black en Wiliam onderstrepen dat.
Helga: Eens, en in die dialoog gaat het niet alleen om de cognitieve kant van het 
leerproces, maar ook om motivationele aspecten ervan. Heb je er zin in? Denk je 
dat het lukt? Vertrouw je erop dat je de opdracht tot een goed eind kan brengen? 
Wat doe je als het tegen zit? Bij wie kan je terecht? Waaraan schrijf je het resultaat 
toe: aan factoren waar je zelf invloed op hebt of aan factoren buiten je, waar je 
geen invloed op hebt. Daarbij heeft het zin om te kijken naar wat Voermans het 
‘modus-aspect’ noemt, de ‘leerstand’. Bijvoorbeeld, waarom stellen sommige stu-
denten het maken van de opdracht uit? 
Jos: Er is nog een element dat ik zou willen noemen. Formatief evalueren heeft 
alleen maar zin als studenten de feedback die zij krijgen, kunnen gebruiken om ver-
volgens hun leerprocessen en -producten te verbeteren. Feedback op een eindpro-
duct, wanneer er niets meer te verbeteren valt (zoals vaak het geval is bij summatie-
ve toetsen), is als mosterd na de maaltijd. Studenten moeten nog wel iets kunnen 
met de feedback, anders heeft het weinig zin. Formatief evalueren wordt dan veel 
meer een integraal onderdeel van de dagelijkse begeleiding van studenten. Er 
is geen verschil meer tussen formatief evalueren en begeleiden. Ons adagium is: 
Weg met de formatieve toets, lang leve het formatief evalueren.
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AY Welke plek mag 
onderzoek hebben?
Over de dienstbaarheid en kwaliteit van praktijkgericht onderzoek in de MLI

_Marian van Popta & Monique Leijgraaf

Dat onderzoek een rol speelt in de Master Leren en Innoveren, komt in de eerste plaats 
doordat het een master is. Masteropleidingen leiden nu eenmaal op voor het onderzoek, 
toch? De tien jaar dat de Master Leren en Innoveren (verder: MLI) bestaat, zijn de tien 
jaar dat juist dit uitgangspunt op allerlei manieren bevraagd, bediscussieerd en op de hel-
ling gezet is. Het zijn de tien jaar waarin de  beroepsgerichte masteropleidingen ferm hun 
opmars hebben gemaakt in Nederland, sinds de invoering van het bachelor-masterstelsel 
in 2002. Dat onderzoek een rol moet spelen in een masteropleiding is evident, maar welke 
plek mag onderzoek in beroepsgerichte masteropleidingen hebben? Masteropleidingen 
met een ander doel dan opleiden voor het onderzoek. Masteropleidingen die opleiden 
voor de praktijk, om daar iets in beweging te zetten. Met de opkomst van deze beroepsge-
richte masteropleidingen kwam ook de term praktijkgericht onderzoek meer in de schijn-
werpers te staan. Andriessen (2014, p.14) definieert praktijkgericht onderzoek als “…
onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de beroepspraktijk en waarvan 
de opgedane kennis direct bij kan dragen aan die beroepspraktijk.” Onderzoek dat niet als 
eerste doel heeft om kennis te creëren om onze kennis over de wereld te vergroten, maar 
om kennis te creëren die bijdraagt aan de praktijk. Een praktijk die per context verschilt, 
die – zeker in het onderwijs – sterk beïnvloed wordt door de mensen die er leren en 
onderwijzen. Kennis creëren die relevant is voor deze diffuse, moeilijk generaliseerbare 
praktijk is iets anders dan kennis creëren om onze kennis over het onderwijs an sich te 
vergroten. Onderzoek voor de praktijk betekent dat het kennis creëren zelf geen doel is, 
maar een middel om de praktijk verder te helpen. Praktijkgericht onderzoek dus.

Leren als onderzoeksproces
Nu komt het bij de MLI niet alleen door de M van master dat onderzoek een plek verdient. 
De L van leren is een zeker zo belangrijke reden geweest voor de ontwerpers van deze 
MLI. Leren is vanuit het lectoraat ‘Kantelende kennis’ steeds benaderd als een gezamenlijk 
proces van lerenden in de schoolorganisatie. Kennis creëren die relevant is voor de onder-
wijspraktijk doe je door met de mensen die in die praktijk werken een collectief leerproces 
aan te gaan. Eigenlijk is er dan geen sprake meer van onderzoek dat gericht is op de prak-
tijk, maar van onderzoek dat gebonden is aan die praktijk, zoals Brouns (2016) beschrijft. 
Castelijns, Koster en Vermeulen (2009) hanteren dan ook als uitgangspunt dat kennis 
creëren voor de praktijk alleen kan door samen de eigen context te onderzoeken. Samen 
leren wordt zo dus een gezamenlijk, praktijkgebonden onderzoeksproces. Dit uitgangspunt 
volgt, aldus Castelijns, Koster en Vermeulen (2009) uit de kennisopvatting van de filo-
soof John Dewey (1859-1955), die stelt dat kennis creëren alleen kan door te interacteren 
met de omgeving en te reflecteren op de gevolgen van deze interacties. In de MLI is dit 
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vertaald naar het aangaan van een collectief leerproces met de collega’s op de werkplek en 
het samen daarop reflecteren. De middelen die dit collectieve leerproces in gang zetten en 
houden, zijn bijvoorbeeld verhalen van leerders verzamelen, samen dialogen voeren, pro-
totypes van een nieuwe aanpak maken, of concrete interventies in de klas uitproberen. En 
juist dit collectieve leren is collectief onderzoeken, want er wordt samen kennis opgedaan 
die direct verbonden is aan de beroepspraktijk. 
Is dan alles wat we leren onderzoek? Of: wanneer wordt leren onderzoeken? Als ik leer dat 
het voor mijn klas beter werkt als ik een duidelijke instructie over taakverdeling geef bij een 
bepaalde werkvorm, heb ik dan onderzoek gedaan? De kennis die het mij oplevert draagt 
tenslotte bij aan mijn beroepspraktijk, maar is het leerproces ook een onderzoeksproces 
geweest? Dit is een vraag die door de jaren heen steeds weer gespreksonderwerp van kali-
breersessies tussen beoordelaars was. Het is  eigenlijk de vraag naar de kwaliteitskenmerken 
van praktijkgericht onderzoek. Waar moet de methodologie aan voldoen, wil het voldoen-
de onderzoeksmatig zijn? Wanneer spreken we van goed praktijkgericht onderzoek? 

Kwaliteit van praktijkgericht onderzoek
Over deze vraag is ook op nationaal niveau veel nagedacht en een breed consortium van 
lectoren in het onderwijs heeft hierover advies uitgebracht aan de Vereniging Hogescho-
len (Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat, 2017). Kern 
van dit advies is dat er drie pijlers van praktijkgericht onderzoek zijn, waaruit de kwa-
liteitscriteria volgen. De eerste pijler is praktische relevantie: als het onderzoek niet van 
waarde is voor de beroepspraktijk, dan is het geen goed praktijkgericht onderzoek. Dit 
volgt logisch uit de aard van praktijkgericht onderzoek. Het gaat tenslotte om bijdragen 
aan de beroepspraktijk. Doordat in de MLI het onderzoeksproces als een leerproces in 
de eigen beroepspraktijk wordt ingezet, zit het met de praktische relevantie meestal wel 
snor. Interessante vraag is wel hoe groot de impact (of zoals de lectoren het noemen: 
doorwerking) in de praktijk moet zijn van het relevante onderzoek, hierover later meer. 
De tweede pijler is de methodische grondigheid van het onderzoek: hoe methodisch is 
het collectieve leerproces opgezet? En hoe grondig zijn de onderzoekers te werk gegaan 
bij het voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden van de diverse methodische stappen? 
Hier wordt het spannend voor de MLI, want leren wordt pas onderzoeken wanneer er 
bewust systematisch te werk wordt gegaan, wanneer er eerst wordt nagedacht voordat 
er iets wordt gedaan en wanneer er zorgvuldig verantwoord wordt wat er is gebeurd en 
waarom dit op die manier is gebeurd. Niet voor niets lijken veel cycli van leerprocessen 
verdacht veel op cycli van onderzoek. Cyclisch werken, dus een bepaalde methodiek 
hanteren, is kenmerkend voor onderzoek. De cyclus voor collectieve leerprocessen die 
vanuit het lectoraat ‘Kantelende kennis’ is gemaakt, heeft dan ook een belangrijke plek 
in de opleiding. De eerder genoemde middelen om een collectief leerproces vorm te 
geven (verhalen, dialogen, prototypes, interventies), spelen een belangrijke rol in on-
derzoeksmethodes als ontwerpgericht onderzoek (McKenney & Reeves, 2012), narratief 
onderzoek (Webster & Mertova, 2007) en actieonderzoek (Carr & Kemmis, 2003). Deze 
methodes helpen om de grondigheid van het leerproces te versterken. De derde pijler is 
de ethische verantwoording van het onderzoek. Doordat de betrokkenen in de prak-
tijk zelf onderzoeken, levert praktijkgericht onderzoek altijd ethische dilemma’s op. De 
manier waarop met deze dilemma’s wordt omgegaan bij het kiezen van methodes is erg 
belangrijk. Reflecteren op het proces is dus voorwaardelijk voor goed praktijkgericht 
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onderzoek. Daarom zijn in de MLI vanaf het begin leren, onderzoeken en reflecteren 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De professionele identiteit van de MLI-student en 
het gesprek hierover in de eigen beroepspraktijk zijn de basis van het collectieve leerpro-
ces. Bovendien maakt ook narratief onderzoek naar de eigen professionele identiteit een 
belangrijk deel uit van het curriculum. Praktijkgericht onderzoek gaat niet alleen over 
de praktijk, maar ook over de practitioner. Naar binnen kijken is voorwaardelijk om de 
keuzes naar buiten te kunnen verantwoorden.

Goed innoveren is onderzoeksmatig innoveren
De interessante vraag naar hoe groot de impact van praktijkgericht onderzoek moet zijn, 
beantwoorden we in de MLI vanuit de I van innoveren. In het hervormingsproces dat zo’n 
vier jaar geleden is ingezet was een van de ontwerpprincipes dat het programma werd 
ontworpen vanuit twee beroepsproducten, namelijk een collectieve, onderzoeksmatige 
innovatie van een beroepspraktijk en de professionalisering van de masterstudent tot 
Teacher Leader en het leiding geven aan de ontwikkeling van een professionele cultuur in 
de school. Het eerste beroepsproduct is dus een innovatie. In het curriculum van de eerste 
tien jaar MLI waren de beroepsproducten voornamelijk onderzoeken: een individueel 
praktijkonderzoek en een collectief praktijkonderzoek. Betekent dit nu dat onderzoek een 
andere plek heeft gekregen in de vernieuwde MLI? Ja en nee. Het betekent vooral dat de 
gewenste impact van het onderzoek duidelijker gedefinieerd is, het moet om een innovatie 
gaan. En een innovatie betekent dat er echt iets nieuws, iets anders gebeurt in de school. 
Het volstaat niet als de betrokkenen samen iets hebben geleerd, ze moeten samen ook echt 
iets anders gaan doen. Als we naar de drie pijlers van praktijkgericht onderzoek kijken, be-
tekent het dat de praktische relevantie duidelijker is geworden: er moet sprake zijn van een 
innovatie in de eigen beroepspraktijk. Gaat dit dan ten koste van de andere twee pijlers, de 
methodische grondigheid en de ethische verantwoording? De uitdaging is om het collec-
tieve innovatieproces te integreren met het collectieve leerproces. Vernieuwen door samen 
te leren. Dit kan alleen goed door methodisch grondig te werk te gaan en door ethische of 
morele keuzes te verantwoorden. Een innovatie is pas goed, als aan deze kwaliteitscriteria 
van praktijkgericht onderzoek wordt voldaan. Zo komt onderzoek vanuit de M op een 
prachtige manier samen in de L en de I van onze MLI. Praktijkgericht onderzoek in de 
MLI is het middel om op een kwalitatief goede manier samen te leren en te innoveren. En 
als middel krijgt onderzoek de plek die het verdient: dienstbaar aan het leren en innoveren.
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Hoe leraren samen hun 
onderwijs leren vernieuwen
Verhaal over tien jaar MLI Utrecht, Helmond en Zwolle, deel 3

_Bas van den Berg

Inleiding 
In de periode 2015 en 2018 heeft een groep onderwijsprofessionals uit MLI Utrecht, 
Helmond en Zwolle, gestimuleerd door evaluaties van studenten in panelgesprekken, 
uitgebreid nagedacht over de uitgangspunten voor een grondige hervorming van de MLI 
opleiding.30 Het hervormingsproces had een duidelijke impuls gekregen door de posi-
tief-kritische accreditatie van de opleiding in 2012.  Beide factoren, kritische studenteva-
luaties en de accreditatie nodigden uit tot het bedenken en verwoorden van een nieuwe 
gedeelde visie als antwoord op de vraag: waartoe leiden wij deze studenten op en welk 
beeld hebben wij van de rollen die afgestuurde masters kunnen gaan spelen in hun schoolor-
ganisatie? 

De bestaande opleiding
De bestaande - en in de beleving van alumni goede – opleiding had in de zeven jaar 
tussen 2009-2015 reeds 150 masters of education in Utrecht afgeleverd. Op nevenlocatie 
Zwolle had de eerste lichting van 40 professionals de opleiding afgerond en In Helmond 
had men in zomer 2015 het eerste jaar van het programma in de context van Vierslagle-
ren achter de rug. De verbreding van de opleiding naar de twee nevenlocaties had gevol-
gen zowel voor het aansturen en leiden van de opleiding als voor het bestaande team in 
MLI-Utrecht.  

Leiding geven 
Van de lectoren die van meet af aan participeerden in het onderwijs, de begeleiding en 
de aansturing waren Winfried Roelofs, Marjan Vermeulen en Bob Koster al langer geheel 
of gedeeltelijk andere taken en functies gaan uitoefenen in het onderwijs, en met ingang 
van schooljaar 2014/1015 gingen Jos Castelijns en Jeannette Geldens zich als kerndocen-
ten meer richten op locatie MLI-Helmond.31 Kerndocent en CKO-lid Monique Leijgraaf 
vanaf 2009 moest zich vanwege verantwoordelijke taken en rollen binnen de iPabo meer 
terugtrekken uit het directe  onderwijsprogramma van de MLI. Dat betekende voor het 
team van MLI Utrecht dat de lector en academic director vanaf 2009 alleen overbleef 
voor zowel het leiding geven aan het team als aan het vertegenwoordigen van de MLI in  
 
30 In 2015 is Marjolijn Peltenburg, collega in de coördinatie van de MLI, begonnen met het opzetten 
van panelgesprekken met MLI studenten. Zodoende konden we veel effectiever veranderingen in het 
programma aanbrengen. De idee van panelgesprekken was ontwikkeld in MLI-Zwolle door Wenckje 
Jongstra. In 2017 zijn deze panelgesprekken omgedoopt tot kwaliteitsgesprekken. Van meet af aan 
heeft de afdeling kwaliteitszorg binnen de Marnix Academie, in de persoon van José Kersbergen, 
geparticipeerd in deze gesprekken.  
31 Vgl. Bas van den Berg, Hoe leraren samen hun onderwijs leren vernieuwen, deel 1 in deze bundel.
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allerlei academische en HBO overlegverbanden. Samen met collega kerndocent en tutor 
Kees Meijlink (kritisch denken, normatieve professionalisering) en de tutoren Daphne 
Duijvestijn en Jolijn van der Hoef, die beiden bijna vanaf het begin mede vorm gegeven 
hebben aan het professioneel begeleiden van studenten, zijn deze taken naar binnen en 
naar buiten zo goed mogelijk uitgevoerd.

Versterking innovatie
Al in schooljaar 2013/2014 waren management director Peter Dijkxhoorn en de acade-
mic director Bas van den Berg als verantwoordelijken voor de opleiding genoodzaakt 
versterking te zoeken op het domein van innovatie. Een belangrijke aanbeveling van de 
accreditatiecommissie van de opleiding in 2012 was de balans tussen onderzoeken en 
innoveren te veranderen en zo aan het innovatie meer ruimte te geven. Met de komst 
van Arienne van Staveren – op advies van Robert Jan Simons - konden wij in ieder geval 
garant staan voor de kwaliteit van kennisontwikkeling, en van gedegen onderwijs op dit 
terrein. In het voorjaar van 2015 moesten wij naarstig op zoek naar nieuwe onderzoek-
docenten ter vervanging van Jos Castelijns en Jeannette Geldens. Daarnaast werd het 
voor iedereen duidelijk dat de taak van de director of studies (coördinatie van het geheel) 
en die van academic director te zwaar werden om door één persoon vervuld te worden. 

Verbindend leiding geven vanuit inhoud32

Voor het krachtig leiding geven aan het hervormingsproces in de nieuw ontstane situa-
ties zochten we voor het team van MLI Utrecht versterking. Deze vonden we in de per-
soon van Marjolijn Peltenburg. Zij heeft in de drie jaar tussen 2015 en 2018 een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de inhoudelijke hervorming van het curriculum. Bovendien 
heeft zij vanaf zomer 2016 naast de academic director krachtig leiding gegeven aan de 
MLI,  zowel in het  begeleiden van studenten als ook in de communicatie naar binnen en 
naar buiten van de nieuwe ontwikkelde visie op het opleiden van teacher leaders.

Nevenlocaties
Wat het geheel compliceerde was dus dat vanaf 2013 op twee nevenlocaties het program-
ma van MLI Utrecht ook werd uitgevoerd. Daarbij was niet altijd direct duidelijk of de 
teams in Helmond en Zwolle op vergelijkbare wijze aan dezelfde eindkwalificaties werk-
ten. Zo was er verschil van inzicht over de vormen van praktijkonderzoek die het beste 
pasten bij de onderzoeken van de masterstudenten. En er bestond verschil van inzicht 
over de wijze waarop het proces van innovatie en professionalisering het beste kon wor-
den aangepakt. Vanaf 2013 vond er een behoorlijke schaalvergroting plaats, het aantal 
studenten nam in één keer toe van 30 1e jaar studenten in de periode 2009-2013 naar 100 
1e jaar studenten in 2014-2015. Door deze schaalvergroting groeide de behoefte aan meer 
precieze afstemming en werd het leiding geven aan het geheel complexer. In die onover-
zichtelijke situatie groeide bij een aantal teamleden ook de behoefte aan een heroriëntatie 
op de uitgangspunten van de opleiding. 

32 Hjort, M., Veenbaas, W., Broekhuizen, M., Coerts, J. & Goudzwaard, J.(2017) De tekens verstaan. 
Over plek en ordening als bron voor verbindend leiderschap. Utrecht: Phoenix opleidingen; Kessels, J. 
(2014). Scholing van de geest. Wat ik van Socrates leerde. Amsterdam: Boom; Keirse, M. (2014). Zie de 
mens. Pleidooi om anders naar elkaar te kijken. Tielt: Lannoo.
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Zoektocht
Door de evaluaties van studenten, tutoren en docenten, en door de belangrijkste topics 
uit de accreditatie van 2012, die hun plek kregen in de jaarplannen vanaf 2013, begon de 
zoektocht naar een nieuwe gezamenlijke visie op het opleiden van leraren. Kern van die 
visie werd de vraag hoe deze leraren in de context van hun school leiding konden geven 
aan een groep collega’s om werkende weg samen met hen het onderwijs op de school 
op een onderzoekmatige manier te verbeteren. Maar wel op zo’n manier dat de aanko-
mende teacher leader tegelijkertijd zichzelf ontwikkelde en de leden van de PLG zich 
liet ontwikkelen tot nieuwsgierige, inventieve en vrijmoedige professionals. In een serie 
studiedagen, afwisselend in Zwolle, Helmond en Utrecht in de periode 2015-2016, zijn 
de diverse onderdelen van het programma onder de loep genomen, daarbij uitgedaagd 
door een sterkte-zwakte analyse die gemaakt was in 2014 – 2015, als ook op basis van een 
probleemanalyse die we maakten van de bestaande opleiding in 2015. Daarbij zochten 
we inspiratie door nieuwe literatuur te lezen, nieuwe theorie en nieuwe concepten te vin-
den en vooral door de resultaten van dat nieuwe onderzoek met elkaar te bespreken en te 
doordenken. We lieten ons gaandeweg ook inspireren voorbeelden uit andere opleiding-
spraktijken.
Op deze gezamenlijke zoektocht hebben we elkaar als collega’s van de drie locaties goed 
ondersteund en uitgedaagd. Wenckje Jongstra, Erica ter Wee, Ellis van Dam en Daph-
ne Duijvestijn uit Zwolle, Monique van der Heijden, Jos Castelijns, Jeannette Geldens 
en Helga van der Ven uit Helmond en Kees Meijlink, Jolijn van der Hoef, Monique 
Leijgraaf, Bas van den Berg en Marjolijn Peltenburg uit Utrecht deden mee aan dit geza-
menlijk avontuur. 
Er stonden – zo vermoedden wij - behoorlijk ingrijpende veranderingen aan te komen 
zowel ten aanzien van het opnieuw doordenken van een samenbindende visie op de 
opleiding, als ook op de daarmee gepaard gaande curriculumvernieuwing, en de conse-
quenties daarvan voor het begeleiden van studenten door tutoren en van het inspirerend 
en creatief onderwijzen door docenten. 

Waartoe leiden wij op?
Toen in najaar 2015 duidelijk werd dat alleen een systematische en grondige doorden-
king van het bestaande programma op basis van een heldere visie op de vraag: waartoe 
leiden wij de masterstudenten in de MLI op ons verder zou brengen, hebben twee leden 
van het CKO, Monique Leijgraaf en Monique van der Heijden, de leden van de hervor-
mingsgroep de opdracht gegeven tot het opzetten en uitvoeren van een literatuurstudie 
naar het concept ‘teacher leader’. Daarnaast kregen we de opdracht tot het uitvoeren van 
een praktijkanalyse naar de beeldvorming van de ‘teacher leader’ onder alumni, studen-
ten, docenten en tutoren. Wat zagen alle betrokkenen als de belangrijkste rollen van de 
teacher leader? 
Uit de evaluaties tot dan toe onder docenten en tutoren bleek dat er  geen eenduidig 
beeld bestond over de rol die leraren uit alle typen onderwijs speelden en konden spe-
len in innovatieprocessen op hun scholen. Het uitvoeren van het literatuuronderzoek 
onder leiding van Wenckje Jongstra ging gelijk op met het uitzetten van vragenlijsten 
onder docenten, tutoren en alumni De uitkomsten van de literatuurstudie en van de 
praktijkanalyse werden gepresenteerd en besproken op twee studiedagen in februari en 
juni 2016. 
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Probleemanalyse 
Ondertussen hadden de leidinggevenden van de MLI in de loop van 2015-2016 een 
probleemanalyse gemaakt van de bestaande opleiding. Dit deden zij op basis van de 
bevindingen en de aanbevelingen van de accreditatiecommissie uit 2012, op basis van 
evaluaties in schooljaar 2015-2016 van programma inhouden, toetsen en organisatie 
onder docenten, tutoren en studenten en op basis van nieuwe kennis over het leiding 
geven aan collectieve leer- en innovatieprocessen op scholen met behulp van praktijk-
onderzoek.33 Aan het einde van het tweede deel van het verhaal over tien jaar MLI in de 
eerste zeven jaar, concludeerden wij dat het programma van de MLI op een belangrijke 
punten verbeterd diende te worden. Bij het formuleren van nieuwe uitgangspunten en de 
bijpassende ontwerpprincipes zijn we uitgegaan van de reeds gemaakte sterkte-zwakte 
analyse. De probleemanalyse bracht ons ertoe om de hervorming veel grondiger aan te 
pakken dan eerst was voorzien.
In hetzelfde studiejaar 2015-2016 hebben twee werkgroepen van docenten en tutoren, 
met vertegenwoordigers van de drie locaties alle opdrachtbeschrijvingen en beoorde-
lingsformats van de bestaande opleiding bekeken en herschreven. Zodoende wilden we 
meer helderheid en eenduidigheid creëren in het gelijkwaardig interpreteren van de toets 
documenten op de drie locaties. 

Midterm-review
In oktober 2016 werd op initiatief van de opleiding zelf een midterm-review georgani-
seerd. Een panel met leden uit andere MLI-opleidingen onder leiding van Barbara de 
Kort, lichtte de opleiding door en sprak met vertegenwoordigers van alle geledingen uit 
de drie locaties. Tijdens de bespreking op 6 oktober bleek dat de kritische reflectie die de 
academic director geschreven had rond de jaarwisseling van 2015 geen goed en compleet 
beeld gaf van de feitelijke ontwikkelingen. Op een aantal punten was de opleiding veel 
verder en krachtiger ontwikkeld dan uit de kritische reflectie bleek. Achteraf gezien was 
het beter geweest als de kritische reflectie geschreven was door alle betrokkenen van de 
drie locaties, docenten, studenten, tutoren en leidinggevenden. 
Verder kwam uit het rapport naar voren dat een meer precieze afstemming tussen de drie 
locaties op een aantal wezenlijke punten wenselijk was, en dat Peter Dijkxhoorn en Bas 
van den Berg als projectleiders van de hervorming sterker dan tot nu toe de regie moes-
ten nemen in het hervormingsproces. De feedback en de aanbevelingen hebben wij als 
hervormingsgroep goed ter harte genomen. Vanaf herfst 2016 is het hervormingsproces 
nog zorgvuldiger ter hand genomen.
De reviewcommissie gaf ons veel te denken en maakte dat onze hervormingsagenda voor 
2016-2017 op een aantal punten scherper werd:
• Het beroepsbeeld van de teacher leader die leiding geeft aan een collectief innovatie-

proces beschrijven.
• De competenties van de TL op masterniveau aan de hand van het EKK kader (NLQF), 

en aangeven wat dat masterniveau is bij ieder van de competenties.

33 Snoek, M. (2014). Developing Teacher Leadership and its Impact in Schools. Amsterdam: UvA; 
Onderwijsraad (2013): Leraar zijn. Meer oog voor persoonlijke professionaliteit. Den Haag: Onderwijs-
raad; Poekert, P.E.,(2012). Teacher leadership and professional development: examining links between 
two concepts central to school improvement. Professionals Development in Education, 38(2), 169-188; 
Van der Linden, W.(2012). A Design-based approach to introducing student teachers in conducting and 
using research. Eindhoven: Eindhoven School of Education, Technische Universiteit Eindhoven. 



51

• De indicatoren beschrijven aan de hand waarvan vastgesteld kan worden of masterstu-
denten op dit niveau acteren (in denken, oordelen, analyseren, doen, kiezen, leiding 
geven, communiceren, inspireren).

• De leerdoelen voor de opleiding beschrijven vanuit het vernieuwde en aangescherpte 
inzicht in de competenties en de rollen van de teacher leader.

• De uitgangspunten voor leren, professionaliseren, innoveren, onderzoeken, leiding 
geven opnieuw beschrijven.

• Een ontwerp maken voor een samenhangend programma op basis van goed gekozen 
ontwerpprincipes.

• De samenhang tussen leren, innoveren en onderzoeken opnieuw beschrijven. 
• Het programma zoveel mogelijk in samenspraak met docenten, tutoren, studenten en 

alumni ontwerpen.
• Een didactisch herontwerp maken voor het werkelijk  interactief en creatief inrichten 

van het leerproces van studenten, het onderwijs van docenten en van de begeleiding 
door tutoren.

• Met elkaar bekijken hoe de internationalisering van het programma  zinvol ingericht kan 
worden voor alle studenten.

• Een variëteit aan beoordelingsvormen ontwerpen die passen bij het leerproces en bij de 
leerproducten van de studenten.

• De DLWO zo helder en toegankelijk mogelijk maken zodat die een afspiegeling is van de 
ontwikkelde en gedeelde visie en van de onderwijsproducten.34

Een nieuw competentiedocument 
In 2016-2017 is door de leden van de projectgroep en vernieuwd competentiedocument 
ontworpen met vier kerncompetenties, inclusief indicatoren, leerdoelen en toets doelen. 
Dit alles op basis van een zorgvuldig uitgewerkte definitie van de MLI student als teacher 
leader.35

Marjolijn Peltenburg heeft in samenspraak met Bas van den Berg voor de eerste bijeen-
komst van de hervormingsgroep na de zomer van 2016 een Plan van Aanpak gemaakt. 
Daardoor konden we grondig nadenken over een perspectiefwisseling van onderzoek 
centraal naar innovatie centraal. De opleiding zou ingericht dienen te worden vanuit de 
vraag hoe een collectief leer- en innovatieproces in de context van de school op gang kan 
worden gebracht en hoe onderzoek ten dienste van dat proces opgezet en uitgevoerd zou 
kunnen worden? 
Dezelfde vraag diende ook gesteld te worden met betrekking tot het proces van samen 
leren en samen werken in een professionele leergemeenschap (PLG) in de school, kort-
om met betrekking tot een diepgaande professionalisering van de MLI-student tot een 
leraar die als professional in staat is op inhoudelijk gezag leiding te geven aan het leer- en 
innovatieproces samen met collega’s.36 Ook dat proces wilden we aansluitend op de  

34 Vgl. Bas van den Berg, Document voor de eerste tweedaagse van de hervormingsgroep november 
2016. Vgl. Het rapport van de commissie van de midterm-review, najaar 2016.
35 Het competentiedocument is door de CKO leden Wenkje Jongstra en Monique van der Heijden 
geconcipieerd en zorgvuldig uitgewerkt. 
36 Vgl. Marjolijn Peltenburg, Plan van Aanpak balans leren en innoveren op basis van probleemanalyse 
studiejaar 2015-2016, november 2016. Vgl. Bas van den Berg, Voorstellen & ideeën voor de hervorming 
van de MLI, september 2016.
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opleidingspraktijk van de afgelopen zeven jaar (module professionele identiteit in perio-
de 3 van jaar 1) sterker onderzoekmatig aanpakken.  
Beide vragen veronderstelden een grondige herbezinning op  de uitgangspunten en doe-
len van het bestaande curriculum. De collectieve bezinning op het geheel zou dan ook 
een grondige herziening van het programma ten gevolge hebben.

Een nieuw programmaontwerp
Op basis van het ontworpen competentiedocument, en op basis van de eindkwalificaties 
en beroepsproducten van de opleiding die we geformuleerd hebben, hebben Marjolijn 
Peltenburg (onderzoeken), Bert van Velthooven (innoveren) en Bas van den Berg (leren, 
professionaliseren en leiding geven) een ontwerp gemaakt voor MLI jaar 1 op basis van 
drie te onderscheiden programmalijnen: leren & innoveren, innoveren & onderzoeken 
en professionaliseren & leiding geven. Deze programmalijnen werden zo uitgewerkt dat 
die ook in de ogen van studenten zouden leiden tot een samenhangend curriculum. Als 
team zouden we dan ook een helder samenhangend verhaal kunnen vertellen over het 
geheel zowel naar binnen (studenten, docenten, tutoren, andere betrokkenen) en naar 
buiten toe (beoordelaars ,vertegenwoordigers van andere masteropleidingen). 
Dit programmaontwerp heeft in samenhang met de eindproducten en het ontworpen 
competentiedocument geleid tot het ontwerpen van bijpassende toets vormen en van een 
samenhangend toets plan. De vier benoemde kerncompetenties werden uiteengelegd in 
indicatoren en uitgewerkt in  leerdoelen  en toets doelen. De toets vormen zouden vanuit 
de visie het leer- en ontwikkelproces van de MLI-student sterker dienen te stimuleren 
en minder moeten werken als een afrekenmoment. Collega’s Jos Castelijn en Helga van 
der Ven hebben zich zeer consciëntieus van deze taak gekweten in nauw overleg met de 
leiding van de MLI. 

Internationalisering
Parallel aan de ontwikkeling van bovengenoemde programmalijnen is door collega 
Kees Meijlink een samenhangend voorstel voor een leerlijn internationale oriëntatie & 
uitwisseling van studenten MLI met studenten elders ontwikkeld. Dit punt was een van 
de aandachtspunten vanuit de accreditatie van 2012, kwam steeds bij de jaarplannen 
terug, maar werd pas in 2016 echt grondig opgepakt. De internationale oriëntatie is bij 
alle drie de programmalijnen aan de orde, zowel in het lezen en hanteren literatuur, als in 
praktijkanalyses en beschrijvingen van innovaties in andere contexten.  De pilot voor dit 
programmaonderdeel heeft Kees Meijlink in 2016-2017 opgezet en begeleid. In de zomer 
van 2017 is zijn rol overgenomen door Annemarie van der Horst. Zij heeft in samenwer-
king  met de academic director deze lijn verder uitgerold voor MLI 1. Beide docenten 
hebben ook een ontwerp gemaakt voor MLI-2, dat uitgerold zal worden in 2018-2019. 

Dialogisch en digitaal leren
Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij een ander onderwerp dat aan-
dacht vroeg in de hervorming sinds de accreditatie in 2012: blended learning en blended 
teaching. In het bijzonder heeft collega tutor Jolijn van der Hoef zich voor dit issue 
verantwoordelijk gemaakt in de afgelopen jaren. Zij heeft een reeks initiatieven genomen 
om samen met collega’s te onderzoeken of en hoe het bestaande interactieve onderwijs 
verrijkt kan worden met digitale vormen van kenniscreatie en kennisdeling. Op theore-
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tisch niveau heeft Marjolijn Peltenburg dit onderwerp uitgediept tot een samenhangend 
verhaal over de (on)mogelijkheden van het werken met vormen van blended learning en 
teaching in het onderwijs van de MLI.

Het vernieuwde programma MLI-1 uitgevoerd
In 2017-2018 is het nieuwe eerste jaar programma uitgerold in en met de nieuwe stu-
dentengroep van MLI Utrecht. Ondertussen - de ontwikkelingen gaan snel – bleek dat 
de constructie Vierslagleren in Zwolle en Helmond geen toekomst meer had. Dit had als 
consequentie dat MLI-Utrecht de enige plek zou worden waar het nieuwe programma 
van start kon gaan. Het vernieuwde programma is door Marjolijn Peltenburg in samen-
werking met Marian van Popta en Bas van den Berg vakkundig en inventief geïmple-
menteerd. Een nieuw team van docenten, tutoren en alumni heeft het gehele vernieuwde 
programma in het afgelopen studiejaar gedragen en begeleid.37

Ontwerp van MLI-2
Ondertussen stond de projectgroep uit 2016 ook voor de taak in 2017-2018 voor MLI 
jaar 2 een samenhangend ontwerp te maken op basis van dezelfde uitgangspunten en 
ontwerpprincipes. Bert van Velthooven, Marian van Popta en Bas van den Berg hebben 
dit ontwerp voor het tweede jaar gemaakt. Het ontwerp is vervolgens tijdens een aantal 
studie-werkbijeenkomsten in najaar 2017 en voorjaar 2018 met de leden van de pro-
jectgroep uitgewerkt tot een samenhangend programma. In het bijzonder hebben de 
zogenaamde lijneigenaren, Arienne van Staveren (leren & innoveren), Marian van Popta 
(innoveren & onderzoeken) en Bas van den Berg ( professionaliseren & leiding geven) 
voor deze uitwerking veel werk verzet. Op de achtergrond dachten, communiceerden en 
schreven de leden van het CKO actief mee.  
De projectgroep heeft voor de 4e periode van het tweede jaar een gedurfd ontwerp 
gemaakt, dat studenten alle ruimte geeft op eigen initiatief zowel de op gang gebrachte 
innovatie in de eigen schoolpraktijk als het op gang gebrachte professionaliseringsproces 
van collega leraren die samenwerken in een professionele leergemeenschap (PLG) te 
verankeren en te borgen in een schoolbeleidsplan voor de komende jaren. Dit ontwerp 
gaat in komend schooljaar 2018-2019 beproefd worden met de 21 studenten die de MLI 
2-groep nu heeft. 

Een spannend jaar achter ons en voor ons
Het afgelopen jaar 2017-2018 was een spannend jaar voor het team en voor de leiding. 
We tastten als CKO eigenlijk in het onzekere over hoe het met de relatie Utrecht ten 
opzichte van Helmond en Zwolle verder zou gaan. De variant Vierslagleren stond op de 
tocht, zouden Helmond en Zwolle met ons verbonden blijven in de MLI of niet? 
Met de benoeming uiteindelijk van Arienne van Staveren als de nieuwe lector en acade-
mic director kan de MLI zich goed door ontwikkelen en verder gaan op de ingeslagen 
weg. Het blijft een spannende vraag voor het team en voor de leiding of het volgend jaar 

37 Docenten in het team waren: Monique Leijgraaf/ Hüseyin Susam, Marjolijn Peltenburg en Marian 
van Popta (onderzoek); Arienne van Staveren en Bert van Velthooven (innovatie); Jacqueline Frentrop, 
Barbara de Kort, Hartger Wassink en Bas van den Berg, (leren, professionaliseren en leiding geven); 
Tutoren: Klarian van Balen; Jolijn van der Hoef; Annemarie van der Horst; Jacqueline Frentrop; Gast-
docenten: Ton Bruining en Geert Kelchtermans; Alumni: Patrick van der Bogt, Stefanie Blum, Lotte van 
Kempen, Marjolen Dagevos, Annemarie Kok, Sylvia van Duijn, Nicoline Mulder; Mathijs Drummen.
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gaat lukken alle studenten optimaal mee te nemen in het succesvol doorlopen van het 
nieuw ontworpen jaar MLI 2.38 
Het team heeft veel veerkracht en creativiteit, en daarom valt te verwachten dat de her-
vorming ook komend jaar goed gedragen en begeleid zal worden zowel door docenten 
en tutoren als ook door de leiding van de MLI. 

38 Docenten in het team in 2018-2019 zullen zijn: Monique Leijgraaf , Marian van Popta en Marieke 
Tjallema (onderzoek); Arienne van Staveren, Bert van Velthooven en Loek Schoenmakers (Helmond) 
(innovatie); Jacqueline Frentrop, Barbara de Kort en Marieke Pillen (KPZ) (leren, professionaliseren en 
leiding geven); Tutoren: Jacqueline Frentrop, Henk Logtenberg, Annette Bouwman, Stefanie Blum, 
Joke Kiewiet en Cocky Fortuin-van der Spek; Gastdocenten: Hartger Wassink, Ton Bruining, Geert 
Kelchtermans. Bas van den Berg; Alumni: Patrick van der Bogt, Stefanie Blum, Lotte van Kempen, Mar-
jolen Dagevos, Annemarie Kok, Sylvia van Duijn, Nicoline Mulder en Mathijs Drummen.
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Nicoline Mulder
Cohort 2014-2016

Waar heb ik het meest aan gehad en wat geleerd en waar het meest profijt 
van? Gedurende de MLI heb ik me verwonderd over hoeveel er gebeurt 
op mijn school. We zitten in lokalen naast elkaar en eigenlijk had ik 
geen idee wat collega’s allemaal doen. Ik kwam erachter dat veel collega’s, 

waaronder ikzelf, het lastig vinden om ervaringen te delen. Is dat omdat we bang zijn dat 
het nooit goed genoeg is? Ik heb geleerd dat wat ik doe niet perfect hoeft te zijn om inspi-
rerend te zijn voor een ander. Een gedachtegang of ingrediënten van iets kunnen al  nieu-
we invalshoeken geven. Bijvoorbeeld toen ik aan het onderzoeken was hoe ik leerlingen 
meer keuzevrijheid kon geven in een klassikale context om ze meer autonomie te bieden. 
Ik had nog geen kant en klaar plan maar door te vertellen dat ik leerlingen liet kiezen om 
een opdracht alleen, samen of in een groepje te doen, ontstonden er meer ideeën over 
wat je met beperkte faciliteiten kan doen in een klas. Door het doen, delen en hiertoe 
uit nodigen, ontstaat beweging. Delen kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld 
door goede voorbeelden in een nieuwsbrief te zetten, te printen en op te hangen of door 
erover te vertellen in een vergadering. Ik heb gemerkt dat door zoiets  in gang te zetten, 
de gesprekken weer meer over onderwijs gaan. Door de colleges en de gesprekken met 
mijn mede studenten, bracht ik veel kennis de school in. Door met collega’s over inhoud 
te spreken, kwamen we dichter bij elkaar en werden de gesprekken in de koffiekamer 
stukken inhoudelijker. 

Ik ga sinds de MLI veel doordachter te werk. Ik ben vrij impulsief en kan elke dag aan 
nieuwe dingen beginnen. Innoveren en veranderen kost veel tijd. En om iets duurzaam te 
veranderen is nog meer tijd en geduld nodig dan dat ik ooit had gedacht. Ik heb geleerd 
dat mijn vanzelfsprekendheden niet altijd die van een ander zijn.  Ik was in mijn hoofd 
vaak al tien stappen vooruit gesprint terwijl de rest nog niet eens precies in de gaten had 
wat het plan was. Door steeds weer bevraagd te worden door mijn tutor of medestuden-
ten en alles wat ik zei of schreef te beargumenteren, heb ik geleerd om navolgbaar(der) te 
zijn. En dat helpt. In alles. 
De MLI heeft flink wat tijd, energie en stress gegeven en tegelijkertijd voelt het ook 
heel luxe om zoveel tijd te besteden aan theorie. Om eens echt onderwerpen goed uit te 
diepen en van voor naar achter te voorzien van argumenten. Wat dat betreft is er wel een 
wereld voor me open gegaan. Er is zoveel onderzocht en bekend. Als ik nu een idee heb, 
ga ik eerst op zoek naar wat er al bekend is!
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Lotte van Kempen
Cohort 2014-2016

T sja, ik kan er lichtvoetig over doen. Het was maar een studie. Ik heb het papier-
tje gehaald. En weer terug naar mijn school. Maar de masteropleiding leren 
en innoveren raakte mij recht in mijn leraarschap en heeft mijn manier van 
werken in het onderwijs voor de rest van mijn leven veranderd. 

Daar waar ik vroeger op feestjes vertelde dat ik ‘maar een docent’ was en vervolgens een 
lollige anekdote over een stinkende puber aanhaalde. Op die feestjes vertel ik nu – naast 
knotsgekke gebeurtenissen op school -  ook andere dingen. Want werken met lerenden is 
een machtig mooi beroep. Waarin kracht en kwetsbaarheid samen gaan. Waar écht een 
steen verleggen misschien wel een brug te ver is, maar iets kleins kunnen bijdragen aan 
de ontwikkeling van iemand, zinvol is. 
Ik ben tijdens de opleiding ‘op mijn bek gegaan’, ‘plat op mijn bek’. Maar daar waar mis-
lukking was, daar zat precies mijn winst. De reflectie op hoe een docent mij benaderde, 
naar hoe ik mijn eigen leerlingen benader. De reflectie op hoe ik als teacher leader een 
kilometer voor de troepen uit liep en niemand mij nog hoorde, laat staan ik hun. Het 
inzicht dat sommige dingen niet veranderen en dat dat oké is. Het besef je alleen sneller 
gaat, maar samen verder komt.
Door de opleiding zag ik in dat ik groter ben dan ik me voor deed. Ik wilde tezamen met 
lesgeven binnen mijn ROC mensen laten ervaren hoe geweldig het is om intensief met 
je eigen ideeën aan de slag te gaan. En dat doe ik nu, we hebben binnen ROC West-Bra-
bant ons eigen mini MLI gecreëerd. En dat wilde ik, want collega’s ontmoeten  die net zo 
gepassioneerd in hun werk staan als ik, dat was tijdens de master leren en innoveren een 
verademing. 
Het is mijn missie geworden om ervoor te zorgen dat iedere leraar op een feestje een 
smakelijke grap vertelt over iets in de klas, maar op datzelfde feestje hoop ik dat dezelfde 
leraar ook iets vertelt over wat hem echt beweegt in leraar zijn. En ik hoop zelfs dat mis-
schien wel iemand op dat feestje, na zo’n verhaal, zin krijgt in het leraarschap. 
Een mooier en zinvoller beroep bestaat er niet. 
www.rocwbpioniers.nl
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Over Congruentie
_Bob Koster & Hartger Wassink
 

Hartger: Laat ik gelijk met de deur in huis vallen. Ik zou het willen hebben over 
congruentie. 
Bob: Top! Mooi onderwerp, dat heeft voor mij met congruent opleiden van leraren 
te maken: als lerarenopleider, want dat ben ik, wil ik mijn studenten laten zien en 
ervaren wat ik essentieel vind in wat zij als leraar zouden doen. Ik wil bijvoorbeeld 
naar hun kwaliteiten zoeken, in de hoop dat zij ook bij hun leerlingen hetzelfde 
doen. Is dat ook waar jij aan denkt bij congruentie?
Hartger: Laat ik een dilemma voorleggen. Als ik toetsen beoordeel in de master 
met behulp van een rubric, gebruik ik het puntentotaal wat daaruit komt zowel voor 
de beoordeling, als ook om te wegen hoe ik de criteria interpreteer. Als ik bijvoor-
beeld op een onvoldoende uitkom, terwijl ik het werkstuk wel een voldoende waard 
vind, dan zoek ik een criterium dat ik kan gebruiken om een hoger puntenaantal 
te realiseren. Zo is die rubric niet bedoeld natuurlijk. Ik vind dat een interessant 
verschijnsel. Is dat wel congruent met wat we de studenten leren over het omgaan 
met complexiteit in leren en ontwikkeling? 
Bob: Verrassend dat je congruentie koppelt aan het beoordelen. Mooie invals-
hoek. Daardoor realiseer ik me dat wellicht bij sommige onderdelen het relatief 
makkelijk is om congruent te zijn, zoals bijvoorbeeld bij activerend lesgeven of als 
lerarenopleider zelf aan onderzoek doen. In een masteropleiding gelden wellicht 
andere congruentieprincipes die je voor moet leven: gedifferentieerd lesgeven aan 
de masterstudenten, een beroep doen op hogere denkvaardigheden, een kritische 
kijk laten zien, en dus ook omgaan met de complexiteit van het beoordelen. Het 
voorleven van dit soort hogere opleidingsvaardigheden is niet alleen een hele uit-
daging, maar daarmee is ook je onmacht en dus ook je kwetsbaarheid als opleider 
in het geding. 
Hartger: Precies, want als studenten ons op die beoordeling aanspreken, gaan 
we niet zeggen dat je die beoordeling niet zo serieus moet nemen. Dan ga ik 
zo rationeel mogelijk de criteria verdedigen. Ik heb er nooit met studenten over 
gesproken, maar ik denk dat ze deze paradox haarfijn door hebben. Mijn zorg is, 
dat we daarmee een verkeerde boodschap meegeven, een verborgen curriculum 
zogezegd. Complexiteit is interessant voor de collegezaal, maar uiteindelijk telt 
gewoon de dichotome ‘werkelijkheid’ van gehaald of niet gehaald. Ik vind het soms 
lastig hier mee om te gaan.
Bob: Dus juist in de master moeten we het lef hebben om met een andere blik naar 
ons zelf als opleiders te kijken en onze kwetsbaarheid te delen. De kwetsbaarheid 
die volgens Geert Kelchtermans zo karakteristiek is voor het leraarschap. Dus als 
dat zo is dan kunnen we als opleiders vanuit het congruentie principe niet anders 
dan dat voor te leven. 
Hartger: Dat ‘juist in de master’ vind ik interessant, maar daarover misschien een 
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andere keer. Met welke andere blik zou je me hier kunnen helpen? Het liefst zou ik 
het openlijk met studenten bespreken, maar misschien is dat té kwetsbaar?
Bob: Mij helpt het concept ‘morele dilemma’s’ bij dit soort situaties. Ten aanzien 
van de complexiteit van beoordeling maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld het 
omgaan met verschillen wil ik aan de ene kant ervoor zorgen dat masters uitmun-
tend les van me krijgen maar aan de andere kant lukt dat me niet altijd. Ik durf niet 
openlijk met studenten erover te communiceren dat ik voor mijn gevoel faal of ze 
tekort doe. Bij het omgaan met morele dilemma’s, en dat heb ik van mijn collega 
lector in Tilburg Wouter Sanderse geleerd, zoek ik steun bij de kardinale deugden, 
zoals daar zijn moed of eerlijkheid. Die deugden helpen mij om bij morele dilem-
ma’s te handelen en bijvoorbeeld eerlijk te zijn. Wat vind je daarvan?
Hartger: Dat helpt, dank je! Wat ik weet van deugden, is dat het gaat om het zoe-
ken van het juiste midden. In mijn streven naar congruentie sla ik misschien door, 
wil ik te perfect zijn. Maat houden is hier het devies. En moed houden om dat soms 
toe te geven aan studenten. Dat het vangen van de complexe werkelijkheid in zo’n 
rubric inderdaad tegenstrijdig kan lijken of misschien wel is.
Bob: Ik denk dat we in de masteropleiding ook nog te vaak tegemoet komen aan 
de behoefte van studenten om precies te weten wat ze moeten doen of hoe ze be-
oordeeld gaan worden. Dat leidt tot kramp bij ons als opleiders terwijl juist masters 
in staat zouden moeten zijn om met onzekerheid en onvoorspelbaarheid om te 
gaan. Dat proces kunnen we als opleiders op gang brengen door open te zijn over 
onze eigen onzekerheid. Wat we dan wel weer moeten combineren met een hoge 
expertise qua inhoud en proces als opleiders want ook dat moeten we als master 
opleiders in huis hebben. Complex dus!!
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Leraren als inventieve en  
normatieve professionals met lef 
Gezamenlijke professionalisering als voorwaarde  
voor duurzame vernieuwing

_Bas van den Berg & Barbara de Kort

De leraar als professional?
Etymologisch komt het woord professional van pro-fessio : iemand brengt iets openlijk  
ter sprake over wat er in zijn of haar beroep toe doet. Een professional is iemand die te 
midden van en ten behoeve van een gemeenschap een dragend idee ter tafel brengt, 
die allen verbinden kan, bijvoorbeeld de idee van goed onderwijs. Een leraar probeert 
zo goed mogelijk in zijn of haar vak te worden door van collega’s, van externe bronnen 
en van fouten te leren (Tonkens, 2016, 15). Het handelen van de leraar wordt bewust of 
onbewust gedreven door een idee, een ideaal wat hem of haar raakt en in beweging zet. 
Het gaat in het werk van de professional altijd om humanitaire waarden. Dat geldt zowel 
binnen het pedagogische (domein onderwijs),  de sociale (domein sociaal werk) als de 
zorgprofessional (domein zorg). In alle drie de domeinen is een spanningsverhouding 
zichtbaar tussen wat goed werk is ( de leefwereld) en wat economisch en organisatorisch 
nuttig is (de systeemwereld). De drijfveer voor leraren in het pedagogisch domein is in 
te willen staan voor en vorm te willen geven aan specifieke humanitaire waarden  In het 
spanningsveld van leefwereld (onderstroom) en systeemwereld (bovenstroom)(De Jonge, 
2014, 98).
Onderwijsprofessionals verschillen in een aantal opzichten van klassieke professionals 
(zoals artsen, notarissen, juristen). Zo ontbreekt het huidige professionals in onderwijs 
aan een stevige wetenschappelijk gegrondveste en verantwoorde body of knowledge. De 
aard van het werk in het onderwijs is hectisch, dynamisch, kwetsbaar en altijd ‘bijzonder’. 
Dat maakt dat veel van de resultaten afhangen van de persoonlijke professionele inzet 
(roeping) én van een heldere visie van leraren op hun beroep (Kelchtermans, 2008,2012; 
Bakker & Wassink, 2015; Meijer, 2014; Schuijt, 2014).

Professional zijn in een spanningsveld 
Leraren in hedendaagse onderwijs staan iedere dag onder grote druk van het systeem 
waarbinnen zij opereren. In alle vormen van onderwijs zijn in de afgelopen jaren veel 
instrumenten van controle, kostenbeheersing en sturing op output ingevoerd. Deze 
vorm van het organiseren van werkprocessen in het onderwijs kan leraren gemakkelijk 
vervreemden van hun eigenlijke beroep en roeping (Van Ewijk, 2014; Van Ewijk & Kun-
neman, 2015).  Iedere leraar heeft vooreerst een pedagogische opdracht. Die opdracht 
is reeds van oudsher om leerlingen ‘in de wereld laten komen’ (H. Arendt in Pols, 2016) 
of ‘in te leiden in de rijke wereld van de cultuur’ (Mollenhauer in Berding, 2017). Dat 
wil zeggen dat leraren leerlingen in staat stellen en uitdagen zichzelf, medemensen en de 
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wereld waarin zij leven te ontdekken om vervolgens als zij in die wereld komen een eigen 
plek en bestemming daarin zoeken. Of in de woorden van de pedagoog Klaus Mollen-
hauer (Mollenhauer,1982/2017): 
‘De opdracht waar opvoeding en onderwijs voor staan is dat kinderen en jongeren in een 
met anderen gedeelde wereld (de samenleving) op eigen benen kunnen gaan staan; en dat 
betekent: weloverwogen en doordacht mee kunnen gaan doen in de vormgeving van de 
samenleving’. Voor die opdracht dienen leraren in alle vormen van onderwijs als vin-
dingrijke (inventieve), tactvolle (normatieve) en nieuwsgierige (reflectieve) professionals 
te staan. 
De leraar getypeerd als bekwame, betrokken en bevlogen onderwijsprofessional (Berg, 
B. van den, Kort, B. de en Wal, S. van der (2013, 2e) is in de afgelopen jaren uit beeld 
geraakt, maar komt in hedendaagse debatten over goed onderwijs en over de essentie van 
leren en innoveren opnieuw ter sprake (Kneyber & Evers, 2013; Kessels, 2006, 2014). Le-
raren dienen zich steeds nadrukkelijker in het openbaar te presenteren als vertegenwoor-
digers van de cultuuropdracht van iedere school: leerlingen in de wereld laten komen als 
vrije, weerbare en kritische medemensen die vorm geven aan een wereld van morgen.  
Kennelijk wordt het in deze tijd opnieuw als urgent gevoeld, dat leraren die hun naam als 
onderwijsprofessional  eer aan doen in het openbaar getuigenis afleggen van de persoon-
lijke en publieke waarden waar ze voor staan (Van Rosmalen, 2016; Berding, 2017).  

Professie als roeping en appèl
‘Iedere leraar zou zich bewust moeten zijn van de waardigheid van zijn roeping.’(Dewey, 
2011, 35). Deze uitspraak van pedagoog en filosoof John Dewey uit de 20e eeuw is een 
verre voorloper van de huidige beweging rond ‘beroepseer’ en beroeps-verbondenheid 
die zich sinds tien jaar in het publieke debat presenteert.  Het leraarschap is meer dan 
een beroep, het is een roeping. Opvoeding en onderwijs bestaan uit het zich eigen maken 
van kennis en inzicht, maar ook vooral uit het appèl dat opvoeders en leraren op hun 
leerlingen  /studenten doen om als subject in de wereld te verschijnen. Omgekeerd geldt 
ook dat leerlingen/studenten op hun opvoeders en leraren een appèl om als subject 
met een eigen visie op cultuur en samenleving zich te manifesteren in hun manier van 
onderwijzen. 
De leraar die zich bewust is van zijn of haar roeping leert professioneel te handelen op 
basis van ‘praktische wijsheid’ (phronèsis, Aristoteles) die hij of zij gaandeweg in het 
werken in het onderwijs ontwikkelt. Deze ‘doorleefde ervaringskennis (‘tacit knowledge’, 
M. Polanyi, 1966, 1986) is een wezenskenmerk van weloverwogen en waardenbewust 
handelen in de dagelijkse complexe praktijk, volgens politiek denker Hannah Arendt 
(Arendt, 1973, 1977). In het dagelijks werk komen praktisch handelen, reflecteren, ana-
lyseren, dialoog voeren en samen werken bij elkaar als kernkwaliteiten van de leraar als 
vindingrijke, tactvolle en nieuwsgierige professional bij elkaar. (Van Ewijk, 2014). Deze 
in een lang leerproces toegeëigende en geëxpliciteerde praktische ervaringswijsheid zorgt 
ervoor dat je als leraar op het juiste moment de juiste dingen doet. Dit wordt ook wel 
pedagogische tact genoemd (Van Manen, 2014). Tactvol omgaan met mensen in weer-
barstige en paradoxale situaties is een belangrijk onderdeel van de persoonlijke bestaan-
sethiek (het waarden gedreven professionele handelen) van de onderwijsprofessional die 
hij inbrengt in de pedagogisch-didactische vormgeving van zijn of haar onderwijs en in 
het contextualiseren daarvan richting de  samenleving. Een persoonlijke maatschappelij-
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ke betrokkenheid (bewust engagement) is een noodzakelijke voorwaarde voor een leraar 
om adequaat als inventieve, tactvolle en nieuwsgierige professional op te kunnen treden 
(Biesta, 2015, 2016). 

Verbindend (bege)leiden
De leraar als onderwijsprofessional kan een ‘sparringpartner’ worden voor leerlingen en 
collega’s als hij of zij vanuit bewust gemaakte waarden leerlingen en collega’s  uitnodigt  
hun ervaringen, vragen, waarden en inzichten over ´goed samen leven´ te delen (Hjort, 
Veenbaas e.a., 2017; Kessels, 2014; Keirse, 2014). G. Jacobs spreekt in dit verband over de 
leraar als over ‘een moedige professional’), een verbindend begeleider met lef! (Jacobs, in 
Jacobs, Meij e.a., 2007).

De leraar als begeleider van innovatieprocessen in het onderwijs leert:
• bottom up te werken, 
• zich op te stellen als bondgenoot van collega’s en leerlingen (ook al is de relatie met 

leerlingen /studenten asymmetrisch) 
• maakt zichzelf niet groot ten koste van anderen, maar verbindt de unieke praktische 

wijsheid van iedere collega in het samen vorm geven aan goed onderwijs in een profes-
sionele leergemeenschap (PLG). 

• organiseert het doorgaande gesprek  over wat van waarde is in de vernieuwing van het 
onderwijs 

Onvoorspelbaar en kwetsbaar
Het professioneel handelen van de inventieve, tactvolle en waarden gedreven leraar is 
een onvoorspelbaar en kwetsbaar proces, omdat hij of zij in iedere onderwijssituatie 
genoodzaakt is om op dat moment en in dat moment goed te handelen.  Het leerproces 
is geen ‘maakbaar proces’ en is in die zin niet te managen. Het is ook niet uit op ‘produc-
ten’. De doorgaande dialoog tussen leraren leerlingen, leraren en hun collega’s en leraren 
en leidinggevenden impliceert het nemen van risico’s, het toelaten van onverwachte en 
onvoorspelbare gebeurtenissen (Jacobs in Jacobs, Meij e.a., 2007; Peltenburg e.a., 2018).  
De inventieve lerende professional is dus iemand die voorbij het gestandaardiseerde 
en technische in het professioneel handelen nieuwe betekenis of zin kan verlenen aan 
onderwijsleersituaties, met hun specifiek dilemma’s. Juist vanwege de principiële onvoor-
spelbaarheid en het unieke van alle menselijke interactie roept het zgn. evidence- based 
werken daarom bij veel leraren  weerstand op. Het lijkt veel juister om met Biesta te spre-
ken van het value driven samen werken van leraren aan onderwijsvernieuwingen (Biesta, 
2015; Bakker & Wassink, 2015; Dochy e.a., 2015).  

Zeven aspecten van gezamenlijk zingevend handelen 
Waar in iedere educatieve leersituatie sprake is van een gerichtheid op het realiseren van 
humanitaire waarden in vaak complexe, onvoorspelbare en ethisch geladen situaties, 
kan het professioneel handelen van de leraar met name vorm krijgen op de zingevende 
kwaliteit van dat handelen; we noemen zeven aspecten:
• Het leren reflecteren over een dilemma in een lastige onderwijssituatie en over het 

eigen aandeel daarin.
• Het dialoog leren voeren over dilemma’s in onderwijsleersituaties waarbij beide of 
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meerdere dialoogpartners present raken als subjecten met een eigen visie op een 
dilemma. 

• Het zich eigen maken van verhalende en verbeeldende expressievormen die de subjec-
tieve ervaring als leerling of leraar in beeldtaal vangen, ordenen en er betekenis en er 
zo zin en aan verlenen. 

• Het met volle aandacht leren nadenken over de waarden die in ter tafel gebrachte 
dilemma’s ter sprake komen en de keuzes die daarin gemaakt worden.

• Het zich eigen maken van nieuwe werkvormen en werkwijzen die ontstaan in de 
praktijk waarin leraren improviseren in het spanningsveld van bovenstroom ( systeem, 
strategie) en onderstroom van de organisatie. Inventieve en lerende professionals orga-
niseren professionele tegenkracht (tegen de overmacht van het systeem in) om zo beter 
onderwijs voor  en met leraren en leerlingen te realiseren. 

• Het kennismaken met bronnen van inspiratie en de inzichten daarin opgedaan regel-
matig delen met collega’s in een PLG om zo ook de motivatie en de veerkracht voor het 
onderzoekmatig innoveren van een onderwijspraktijk vol te houden. 

• Het met collega’s in een PLG tot inventief samenwerken komen (samen analyseren, 
interpreteren en evalueren) bij het opzetten en uitvoeren van collectieve innovatiepro-
cessen.

De zeven onderdelen zijn aan te duiden als zeven aspecten van het omvattende collectief 
zingevend handelen van de leden van een PLG. Zo kan in een school of een opleiding 
stap voor stap vorm worden gegeven aan een werkelijk professionele school- of oplei-
dingscultuur  waarin leraren of docenten inventief, normatief en reflectief samenwerken , 
samen leren en samen nieuw onderwijs creëren.  
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Hoe leraren samen hun  
onderwijs leren vernieuwen
Verhaal over tien jaar MLI Utrecht, Helmond en Zwolle, deel 4

_Bas van den Berg

Inleiding
In dit deel beschrijven we het denk- en ontwikkelproces binnen de hervormingsgroep 
over de hervorming van de opleiding die ons voor ogen stond, over de kernconcepten 
die gebruikt werden voor een te ontwikkelen visie, en over de gegronde redenen voor en 
ontwerpprincipes onder een vernieuwd curriculum van MLI-Utrecht. 
We definieerden - na grondig onderzoek en breed beraad - het concept teacher leader, 
dachten (opnieuw) grondig na over de concepten leren, innoveren, onderzoeken, professi-
onaliseren en leiding geven als ook over de relaties daartussen. We beschrijven in dit deel 
achtereenvolgens het nieuwe competentiedocument, de beroepsproducten, die vastge-
steld zijn, het ontwerp voor MLI jaar 1 op drie programmalijnen en de bijpassende toets 
documenten.  We hebben ons laten inspireren in dit proces door experts op diverse deel-
terreinen, door input alumni, studenten, tutoren en docenten, door het samen doen van 
grondig literatuuronderzoek én door het organiseren van goed opgezette studiedagen en 
werkbijenkomsten. Voor de ontwikkeling van het ontwerp voor MLI 2 en de bijbehoren-
de toets documenten volgen we hetzelfde stramien. Het gehele proces in deze twee jaar 
is te typeren als een gezamenlijk leer- en vernieuwingsproces van alle betrokken geledin-
gen, met veel waarachtige dialoog, diepgaande reflectie en creatieve ontwerpen.       

Wat verstaan we onder een teacher leader?
Een commissie onder leiding van Jos Castelijns deed eind augustus 2016 de volgende 
aanbevelingen aan de ingestelde hervormingscommissie.39

• Definieer helder het concept teacher leader.
• Denk na over welke thema’s aan bod dienen te komen in het curriculum op basis van 

het geschetste beroepsbeeld van de teacher leader en de bijpassende competenties.
• Denk na over kennis, vaardigheden en grondhouding van de teacher leader (professio-

neel vermogen en leiderschapsvermogen) als het gaat om het ontwikkelen van inhou-
delijk gefundeerd, verbindend en informeel leiderschap.

• Denk na over aspecten van teamleren in een PLG, over innovatieprocessen in het ka-
der van schoolontwikkeling en over praktijk gebonden onderzoek ten dienste van het 
samen leren, innoveren, professionaliseren en leiding geven in een zich ontwikkelende 
schoolcultuur. 

39  Deze commissie bestond uit de CKO-leden Wenckje Jongstra, Monique van der Heijden, Marjolijn 
Peltenburg, Peter Dijkxhoorn en Bas van den Berg, later aangevuld door de docente innovatie Arienne 
van Staveren (november 2016) en weer later door docent innovatie Bert van Velthooven, tutor en do-
cent professionalisering Jacqueline Frentrop (voorjaar 2017) tutor en expert professionalisering Helga 
van der Ven, toets deskundige Jos Castelijns (voorjaar 2017) docente onderzoek Marian van Popta 
(zomer 2017) en tutor en verantwoordelijke internationalisering Annemarie van der Horst (najaar 2017).   
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Uit het internationaal literatuuronderzoek en door vergelijking van de uitkomsten 
daarvan met de bevindingen van het proefschrift van Marco Snoek kwamen enkele be-
langrijke kenmerken van de teacher leader als voortrekker van een gezamenlijk leer- en 
vernieuwingsproces in een school naar voren:40

Een professional die samen met collega’s op een onderzoekmatige  (systematische en 
grondige) wijze een vernieuwing van een onderwijspraktijk op gang kan brengen en die 
ook kan verankeren in de schoolorganisatie.(1)  
Een professional die samen met collega’s kennis creëert over die innovatie en die deze 
kennis ook kan vertalen in voorstellen voor verbeteringen in het leer- en onderwijspro-
ces in de school. (2)
Een professional die met de weerbarstigheid van ieder leer-en vernieuwingsproces om 
kan gaan, die de complexiteit daarvan aan het licht kan brengen, en die inventief en wijs 
daarin leert handelen in nauwe samenwerking met collega’s van de PLG en van het brede 
team van de school.(3) 
Een professional die op een verbindende wijze leiding geeft aan het proces van samen-
werken aan een innovatie en aan het samen leren als team (samen nadenken, samen de 
dialoog voeren, samen keuzes maken en samen nieuw onderwijs ontwerpen) over de 
innovatie.(4)
Een professional die zich bekwaamt in het helder en inspirerend communiceren (mon-
deling en schriftelijk) over de vernieuwing van het onderwijs die op gang is gebracht, als 
ook over het leer- en professionaliseringsproces binnen het team, en die door presenta-
ties en workshops collega’s van de eigen school en van buiten kan motiveren om mee te 
gaan doen in de gezamenlijke vernieuwing van een onderwijspraktijk.41(5)
In de periode september-januari 2016 is er door verschillende collega’s een praktijkver-
kenning gedaan onder docenten en tutoren van de MLI over hun beeld van de MLI-er 
als teacher leader.42 In januari 2016 is parallel daaraan door Marjolijn Peltenburg een 
digitale vragenlijst uitgezet onder 110 mailadressen van Utrechts alumni afgestudeerd in 
de periode 2012-2015.43 Het doel daarvan was inzicht te verkrijgen in de werkzaamheden 
van alumni in hun rol als teacher leader in de praktijk. De laatste verkenning leverde een 
beeld op vanuit het perspectief van de alumni dat een teacher leader op een grondige 
onderzoekende en inventieve wijze wil werken, maar dat de bestaande organisatie van 
het onderwijs een duurzame innovatie van een onderwijspraktijk vaak in de weg staat.
De verkenning onder docenten en tutoren, verrijkt door het gezamenlijk bestuderen 

40 Snoek, M. (2014), Developing Teacher Leadership and its Impact in Schools. Amsterdam: UvA; Kiefer 
Hipp, K.K. & Bumpers Hufman, J.B.(2010). Demystifying professional learning communities: School 
leadership at its best. Maryland: Lanham. 
41 Vgl. Levin, B., & L. Schrum (2016). Every Teacher a Leader. Developing the needed dispositions, 
knowledge and skills for Teaching Leadership. Thousand Oaks Califormia: Corwin; Bond, N. (Ed.). 
(2015). The Power of Teacher Leaders, their Roles, influence and impact, New York/London: Routledge; 
Earl, L. M., & Katz, S. (2006). Leading schools in a data-rich world. Harnessing Data for School Improve-
ment. Los Angeles: Sage Publications Inc.
42 Vgl. J. Castelijns, W. Jongstra, M. Peltenburg, D. Duijvestijn, H. van der Ven, Vragenlijst tutoren en 
(gast)docenten MLI, januari 2016. 
43 Deze vragenlijst staat in lijn met een breder CEPM onderzoek o.l.v. Marjolijn Peltenburg, ‘Teacher 
leaders als bruggenbouwers’. Vgl. het artikel in Leerkring 6, ontleend aan: Peltenburg, M., Castelijns, 
J., Geldens, J. & Jongstra, W. (2018). Teacher leaders strijden voor zichtbaarheid. De ervaring van de rol 
van de teacher leader. In: De Nieuwe Meso, maart 2018, nr. 1, 44-50.
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van literatuur over teacher leaders leverde het volgende beeld van de MLI-er als teacher 
leader op. De uitkomsten zijn gepresenteerd op een studiedag in juni 2016.
• De teacher leader is een leraar die samen met collega’s planmatig en systematisch werkt 

aan onderwijsontwikkeling. Hij of zij speelt hierin zowel een rol als kartrekker als ook 
een verbindende rol tussen collega leraren en directie als tussen collega’s in de eigen 
school en collega’s op andere scholen op basis van een door kennis, kunde  en grond-
houding verworven gezag. 

• De teacher leader beoogt duurzame onderwijsvernieuwing in de eigen school op gang 
te brengen, zowel gericht op het intrinsiek leren en zich ontwikkelen van leerlingen als 
op het collectief leren en professionaliseren van collega’s.

• De teacher leader handelt op basis van  wetenschappelijke kennis en op basis van ‘tacit 
knowledge’ ( ervaringskennis en inzicht).44

• De teacher leader ontwikkelt een cultuur van samen leren, creëert draagvlak voor 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en agency bij collega’s. Hij of zij werkt op een on-
derzoekmatige wijze in het gehele leer- en vernieuwingsproces.

• De teacher leader vervult in dat proces de volgende acht rollen: adviseur /sparringpart-
ner van directeur en collega’s; op persoonlijk en inhoudelijk gezag leiding geven aan het 
innovatieproces. Inspirator zijn van collega’s; voortrekker en initiator zijn van onder-
wijsvernieuwing; een verbindend persoon zijn in de communicatie met collega’s; een 
innovator zijn die zelf ontwerpt, uitvoert en implementeert; een onderzoeker zijn van 
de eigen onderwijspraktijk en een begeleider zijn van collega’s (PLG)  in onderwijsver-
nieuwingsprocessen.

• De teacher leader beschikt over de volgende kwaliteiten: kennis van collectieve leer-
processen (verbindend communiceren, helder en creatief reflecteren, inventief acteren 
en creëren, doordacht keuzes maken, uitnodigend presenteren) kennis van innovatie 
processen (de weerbarstigheid, complexiteit, kansen en motiverende factoren daarin 
onderkennen). Dit alles vanuit een ontvankelijke & kritische, een betrokken & zelfbe-
wuste, en een nieuwsgierige & inventieve grondhouding.

• De teacher leader kan in de context van de school optimaal functioneren als er draag-
vlak is onder collega’s, als hij of zij inhoudelijk gezag verwerft én als er sprake is van 
gelijkwaardigheid in de relatie met collega’s en van goede rolafbakening in de relatie 
met de formeel leidinggevende.

Definitie teacher leader en vier kerncompetenties
Uiteindelijk (voorjaar 2017) is de volgende definitie van de teacher leader unaniem vast-
gesteld door de hervormingsgroep. Deze is ook gedeeld met alle tutoren en docenten in 
de periode tot de zomer van 2017:
De teacher leader is een professional die binnen het krachtenveld van een educatieve context 
een collectief onderwijsinnovatieproces in een professionele leergemeenschap vorm geeft en 
begeleidt, waarbij het gebruik van data en opbrengsten van praktijkonderzoek zowel bijdra-
gen aan de vernieuwing van de onderwijspraktijk als aan de professionalisering van collega’s.
Vier competenties zijn er vervolgens geconcipieerd op basis van deze definitie. Het gaat 
om competenties die het professioneel handelen, denken, communiceren, waarderen en 
keuzes maken van de teacher leader op masterniveau benoembaar en zichtbaar maken

44  Voor de beschrijving van het concept ‘tacit knowledge’, zie Polanyi, M. (1967). The Tacit Dimension, 
New York: Anchor Books.
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I Onderzoekend vermogen 
De TL is in staat zijn onderzoekend vermogen te benutten ten behoeve van vernieuwing 
van de onderwijspraktijk en de professionalisering van collega’s.  
II Lerend en innoverend vermogen
De TL is in staat actuele en relevante kennis over innoveren te benutten ten behoeve van 
vernieuwing van de onderwijspraktijk en de professionalisering van collega’s.
III Professioneel vermogen
De TL is in staat zich als zodanig op te stellen, zijn bijbehorend handelen te verantwoor-
den  en er kritisch op te reflecteren
IV Leiderschapsvermogen
De TL is in staat bij te dragen aan de opbouw van een professionele samenwerkings-
cultuur en is capabel om in een PLG collega’s te professionaliseren op het gebied van 
onderzoekmatig leren en - innoveren.
In de periode september 2016 – voorjaar 2017 is dit competentiedocument uitgewerkt in 
indicatoren, leerdoelen en toets doelen in gezamenlijk dialogisch en reflexief ontwikkel-
proces.. 

Zeven redenen voor een grondige hervorming van de MLI
Rond de zomer van 2016 maakte Marjolijn Peltenburg in samenspraak met Bas van den 
Berg een Plan van Aanpak op basis van de tot dan toe beschikbare bronnen en data. 
Zeven redenen waren gedetecteerd in beschikbare bronnen en data die aanleiding gaven 
voor een grondige hervorming van het programma:
De relatie tussen leren, innoveren en onderzoeken in het voordeel van de eerste twee te 
doen omkeren. We leiden niet op tot onderzoekers, hoewel praktijk gebonden onderzoek 
leren doen heel belangrijk is. Het innoveren van onderwijs wordt het beroepsproduct 
met de nodige consequenties voor nieuwe vormen van teamleren,   professionaliseren en 
leiding geven.45 (1)
Een betere balans creëren tussen het innoveren van een onderwijspraktijk en het professio-
naliseren van betrokken leraren tot inventieve en normatieve teamspelers in samen leren, 
samen creëren en samen onderzoeken. (2)
Een dynamische wisselwerking creëren tussen wat ontworpen, onderzocht en ontdekt 
wordt op de werkvloer in de professionele leergemeenschap (PLG)  én de incentives tot 
samen leren en studeren in de context van de leerkring, de colleges en de workshops 
binnen de opleiding.(3)
Nieuwe vormen van samen leren en collaboratief leren (teamleren) te ontwikkelen die 
het individualistische en alleen taakgerichte leren in scholen en opleiding doorbreken. 
Community building in de school (PLG) staat daarbij voorop.(4)
Meer uitdagende situaties creëren waarin teacher leaders leren gespreid en verbindend 
leiderschap te tonen, met aandacht voor het aansporen van collega’s tot het nemen van 
initiatieven en tot het zorgvuldig afstemmen van individuele acties op alle leden in de 
PLG.(5)
Het samen leren in dialoog, face tot face, in balans te brengen met meer digitale en 
blended vormen van samen leren en kennis creëren. (6)

45 Decuyper, S., Dochy, F., Van den Bosssche,  P.(2010). Grasping the dynamic complexity of team le-
arning: an integrative model for effective team learning in organisations. Educational Research Review, 
5, 111-133; Dochy. F.,Berghmans, I., Koenen, A.K.(2015). High Impact learning. Utrecht: Lemma/Boom. 
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Het leren in de context van de eigen school te verdiepen door uitgedaagd te worden door 
praktijken in andere, regionale, nationale en vooral ook internationale contexten. (7)
Eén van de hoofdpunten in het Plan van Aanpak uit 2016 was de relatie tussen leren, 
innoveren en onderzoeken opnieuw te doordenken met innoveren als prioriteit. Op basis 
van een presentatie van Lisette Munnike op de studiedag in juni 2016 is in de hervor-
mingsgroep een voorstel gedaan om het op onderzoekmatige wijze leren innoveren in 
de eigen onderwijspraktijk als beroepsproduct te kiezen.46 Dit voorstel is uitgebreid met 
de idee van twee gelijkwaardige beroepsproducten: namelijk de vernieuwing van de 
beroepspraktijk hand in hand te laten gaan met de professionalisering van de masterstu-
dent tot teacher leader die op inventieve, normatieve en reflectieve wijze leiding geeft aan 
het teamleren in de PLG met het oog op de collectieve  vernieuwing van een onderwij-
spraktijk.47    
Literatuuronderzoek over vernieuwing & professionalisering als centrale beroepsproduc-
ten laat zien dat scholen die in hun beleid en visie ruimte kunnen bieden aan experimen-
teren, de professionalisering van leraren serieus nemen en voldoende facilitering bieden 
voor innoverende leraren, het meest geschikt zijn voor collectief onderzoek door leraren 
gericht op een gezamenlijke en duurzame vernieuwing van een onderwijspraktijk.48 Een 
dergelijke  perspectiefwisseling van onderzoek centraal naar innovatie en professiona-
lisering in een professionele leergemeenschap centraal, heeft grote gevolgen voor de 
herinrichting van het programma, voor de wijze van begeleiden en beoordelen, voor het 
serieus nemen van het collectieve karakter van het leer-en innovatieproces en voor het 
serieus nemen van de context waarin het teamleren en het collectief innoveren plaats 
vindt. Dit alles heeft ons aangespoord tot het maken van ontwerpprincipes voor een 
nieuw samenhangend nieuw programma.49 

Ontwerpprincipes voor een vernieuwd programma
Het programma wordt ontworpen vanuit twee beroepsproducten van de opleiding (1): 
• een collectieve onderzoekmatige vernieuwing van een onderwijspraktijk.
• de professionalisering van masterstudenten tot teacher leader die verbindend gespreid 

leiding geven aan het proces van samen leren, samen werken en samen ontwikkelen. 

Het programma wordt ontworpen door te denken vanuit beide beroepsproducten aan 
het einde van de opleiding. De beroepsproducten worden vertaald in eindproducten (2):
• Een innovatieverslag over een collectief op gang gebrachte en geborgde innovatie van 

een onderwijspraktijk in de context van de school. 

46 Lisette Munnike is lid van de kenniskring van het lectoraat Onderzoekend Vermogen van de HU 
(lectoraat Daan Andriessen). Munnike verwees in haar verhaal uitdrukkelijk naar Mirjam Losse, die een 
typologie voor beroepsproducten ontwikkelde. Vgl. Andriessen, D. (2014). Praktisch relevant én me-
thodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het HBO. Utrecht: Hogeschool Utrecht. Vgl. ook Losse, 
M. (2018) Onderzoekend vermogen ontwikkelen bij studenten. Een methodiek voor hbo-docenten. 
Amsterdam: Boom. 
47 Vgl. Bas van den Berg, Voorstellen & ideeën voor de hervorming van de MLI, september 2016. Vgl. 
Bas van den Berg, Concept visiestuk over de hervorming van de MLI, december 2016.
48 Bax, A., Bakker, A., & Beijaard,  D. (2014) Promotieonderzoek door docenten om de kloof tussen 
onderzoek en onderwijspraktijk te verkleinen. Pedagogische Studiën, 91(3), 150-168; Snoek, M.(2014) 
Developing Teacher Leadership and its Impact in Schools. Amsterdam: UvA. 
49 Marjolijn Peltenburg & Bas van den Berg, Ontwerpprincipes voor de renovatie van de opleiding, 
februari 2017, aangevuld in april 2017 en later opnieuw in maart 2018.



70

• Een masterdossier: een samenhangend, kritisch en verantwoord verhaal en vertoog 
over de beheersing van de vier kerncompetenties op masterniveau waarmee de profes-
sionalisering van de masterstudent tot teacher leader zichtbaar wordt gemaakt. 

Het programma wordt ontworpen langs drie programmalijnen: leren & innoveren, inno-
veren & onderzoeken en professionaliseren en leiding geven.(3)
In het programma wordt ontworpen vanuit het principe van boundary crossing tussen 
werkplek en opleiding (4):50

• tussen samen leren, innoveren en onderzoeken op de werkplek (PLG) en samen leren, 
innoveren en onderzoeken in de opleiding (leerkring, colleges, workshops).

• tussen samen professionaliseren, leiding geven en onderzoeken op de werkplek (PLG) 
en samen professionaliseren. leiding geven en onderzoeken op de opleiding (leerkring, 
colleges, workshops)

• tussen de context van de eigen school, andere scholen en de beroepsgroep en tussen de 
context van de eigen school en scholen in de internationale context.

Het programma langs de drie lijnen volgen de principes van blended learning (5):51 
• In colleges, workshops en trainingen wordt zoveel mogelijk gewerkt met casussen, 

kennisclips en voorbeelden. Waar mogelijk wordt het leerproces geïntensiveerd door 
een goede mix van dialogisch en digitaal leren, zowel in het kennis creëren als in het 
kennis delen.

Studenten werken aan één collectief onderzoek ten dienste van de innovatie (6)
• In het gehele programma wordt één collectief praktijkonderzoek opgezet uitgevoerd en 

geëvalueerd in het kader van de gekozen collectieve innovatie van een onderwijsprak-
tijk in de context van de school.

Diversiteit in vormen van praktijk gebonden onderzoek (7)
• In het tweejarig programma worden verschillende vormen van praktijkonderzoek 

gehanteerd, afhankelijk van de schoolvernieuwingsvraag en van de professionele ont-
wikkeling van de teacher leader en van  de leden van de PLG. De volgende vormen zijn 
denkbaar: actieonderzoek, ontwerponderzoek, evaluatieonderzoek, narratief-biogra-
fisch onderzoek, cultureel-fenomenologisch onderzoek.

Het collectief karakter van het leer- en innovatieproces in beide jaren (8)
• In het te ontwerpen programma worden leren, innoveren, onderzoeken van meet af 

aan beschouwd als een collectief en collaboratief proces.  Gezamenlijk wordt er kennis 
gecreëerd, gezamenlijk een onderwijspraktijk vanuit een PLG vernieuwd en gezamen-
lijk wordt het pedagogisch handelen geprofessionaliseerd.

50 Vgl. Bakker, A., & Akkerman, S.(2011). Leren door boundary crossing tussen school en werk, Pedago-
gische Studiën, 91(1),8-23; Engeström, Y (1994) Training for a change, New Approach to Instruction and 
Learning in Working Life, International Labour Office.
51 Garrison, D.R.,& Kanuka, H.(2004). Blended learning : Uncovering it transformative potential in 
higher education. Internet and Higher Education, 7(2), 95-105; Hughes, G.(2007). Using blended learn-
ing to increase learner support and improve retention. Teaching in Higher Education, 12(3), 349-363. 
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Zelfsturing & teamleren in balans brengen (9)
• In het gehele leerproces in jaar 1 en 2 worden zelfsturend leren en samenwerkend leren 

zoveel mogelijk in relatie tot elkaar gestimuleerd, zowel in de PLG als in de opleiding 
(leerkring, colleges, workshops).

Beginnen met een contextanalyse (10)
• Het nieuwe programma begint met het maken van een goede contextanalyse zowel ten 

aan zien van het proces van gezamenlijk leren als ten aanzien van het samen innoveren 
van een onderwijspraktijk. Deze analyse dient onderweg verdiept en verrijkt te worden 
gedurende de opleiding. 

Nadruk op formatieve feedback bij beoordelen (11)
• Een grotere variëteit creëren in toets vormen en manieren van beoordelen. Vooral 

vormen die het leerproces van studenten intensiveren zowel bij de collectieve innova-
tie van de onderwijspraktijk als ten aanzien van het professionaliseringsproces in de 
schoolcultuur. 

Internationalisering inbedden in het gehele programma (12)
• Het collectieve leer- innovatie- en onderzoeksproces in de lokale context van school en 

opleiding wordt van meet af aan betrokken op een internationale oriëntatie en uitwis-
seling

Vooruitblik
In het vijfde deel van het verhaal over de ontwikkeling van de MLI,  laten we zien hoe de 
intensieve bezinning in de projectgroep uiteindelijk heeft geleid tot een ontwerp van een 
samenhangend en goed doordacht programma.  De genoemde ontwerpprincipes hebben 
we zowel aangewend bij het vormgeven van de drie programmalijnen. Naast de twaalf 
inhoudelijke ontwerpprincipes hebben we met elkaar ook een aantal didactische en or-
ganisatorische ontwerpprincipes benoemd. Deze kun je lezen het begin van het volgende 
deel van het verhaal. 
Het eerste jaar dat ontworpen is in 2016-2017 is het afgelopen jaar 2017-2018 uitgepro-
beerd en geëvalueerd. Het tweede jaar MLI-2 is in 2017-2018 ontworpen op basis van 
dezelfde ontwerpprincipes. Dit programma voor MLI 2 nieuwe stijl wordt in dit studie-
jaar 2018-2019 voor het eerst beproefd door het nieuwe team van docenten en tutoren.
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Irene vd Hoogenband
Cohort 2016-2018

Ik vond het heel fijn om met studenten die uit andere soorten onderwijs kwamen de 
leerkring te vormen. Je krijgt zo inzicht op andere perspectieven en er wordt vanuit 
verschillende invalshoeken nagedacht. Ik was zo gewend dat iedereen het snapt waar 
ik heb over heb dat het wel even wennen was dat dat in de leerkring niet het geval 

was. Het was een eyeopener dat ik aan studenten uit het VO, MBO en HBO heb moe-
ten toelichten wat ik bedoelde. Dat heeft me geholpen mijn gedachten goed te ordenen. 
Niet alleen onze achtergrond en waar we werken heeft me geholpen, maar ook dat we zo 
verschillend waren als persoon. De vragen die me in de leerkring gesteld werden hebben 
me geholpen op een andere manier naar mezelf te kijken. 
De hele opleiding heeft een bijdrage geleverd aan verandering in mijn handelen. Wat 
ik doe geeft reactie. Dat was in de leerkring, tijdens de colleges maar zeker ook in mijn 
eigen team. Ik heb ontdekt dat ik iets bij anderen oproep en ook wat ik daar mee kan. Ik 
heb geleerd bij mezelf te blijven, van mijn kwaliteiten gebruik te maken maar nog belang-
rijker: ik heb nagedacht over mijn valkuilen en heb daar ook echt iets mee willen doen. 
Ik heb heel veel geleerd over hoe ik met weerstand om kan gaan, hoe ik mensen mee kan 
krijgen, dat ik niet alles zelf moet doen, dat ik mijn struggles moet delen. Juist vanuit 
deze bewustwording en mijn handelen is mijn Collectief Praktijk Onderzoeks-groep 
meegaan in de innovatie. Ik ben gesprekken gaan voeren met teamleden. Begrippen als 
urgentie, enthousiasme, mensen meekrijgen zijn geen betekenisloze kreten meer maar 
hebben echt inhoud gekregen. We hebben met elkaar iets neergezet wat werkelijk van 
betekenis is voor het werken aan het creatief denken van onze leerlingen. Mooi toch?
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Franca Rieteco 
Cohort 2016-2018

In de afgelopen twee jaar heb ik de opleiding de MLI gevolgd. Aan de start van de 
opdeling was ik net teamleider en locatieleider geworden bij mij op de basisschool. Ik 
merkte dat innovaties op poten gezet werden, maar niet geborgd werden. Dit maakte 
dat veel veranderingen maar half doorgevoerd werden en dat nieuwe leerkrachten 

zich niet voldoende konden ontwikkelen binnen onze school. 
Tijdens de opleiding van de MLI heb ik vooral veel gehad aan de lijn waarin ik gewerkt 
heb aan mijn eigen professionele ontwikkeling. Hierbij heb ik kritisch kunnen kijken 
naar de wijze waarop ik communiceer met mijn collega’s. Ik merkte dat, door de infor-
matie die ik kreeg van mijn docenten op de opleiding, ik kritischer kon kijken naar mijn 
handelen. De leerkring heeft hierin een grote rol gespeeld. Door nauw contact met mijn 
mede studenten konden zij mee kijken naar situaties waar ik tegenaan liep. Door de ver-
trouwensband die wij hadden gekregen durfde ik me open te stellen voor hun feedback.
Naast deze lijn heb ik ook veel gehad aan de colleges waarin ingegaan gewerd op de wijze 
waarop onderzoek gedaan wordt. Eerder had ik weleens naar onderzoeken gekeken, 
maar wist nooit goed hoe deze opgebouwd werden. Door het Collectief Praktijk Onder-
zoek ben ik bewust geworden van hoe dit op papier gezet moet worden en hoe je een 
onderzoek opstart binnen een school. Door het opzetten van een Professionele Leerge-
meenschap (PLG) binnen onze school merkte ik dat innovaties meer draagvlak kregen. 
Hierdoor kon het onderzoek ook geborgd worden in ons onderwijs. 
Hetgeen waar ik vooral tijdens de opleiding inzicht in het gekregen, is dat je een innova-
tie niet alleen kunt leiden. Je hebt teamleden nodig om draagvlak te kunnen creëren. Ik 
heb geleerd hoe ik dit kan doen. Dit neem ik ook met mij mee. Na mijn onderzoek weet 
ik hoe ik om kan gaan met urgentie en ambities. Daarnaast weet ik hoe ik deze punten 
inzichtelijk kan maken voor leden die hier geen zicht op hebben. Dit heeft mij geholpen 
om te kunnen innoveren in een school die niet stabiel is.
De MLI heeft mij geleerd om bewuster na te denken over mijn handelen. Daarnaast heeft 
het mij geholpen om zicht te krijgen op de verschillende stakeholders binnen de school. 
Door me bewust te zijn van de verschillende rollen en mijn handelen kan ik vanuit ver-
schillende perspectieven kijken naar innovaties. Ik durf kritisch te zijn, waarbij ik mijn 
kritische houding beargumenteer met feiten en wetenschappelijke theorie.
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Professionele ruimte oprekken 
en grenzen overbruggen
_Barbara de Kort & Ton Bruining

‘Zijn teacher leaders de grensoverschrijders in een tijd van fragmentering en segre-
gatie?’. Barbara de Kort en Ton Bruining werden uitgenodigd om deze vraag in een 
dialoog te verkennen. Samen onderzochten ze deze vraag door de fragmentering 
en segregatie te verkennen, door de betekenis van grenzen en grensoverschrijdin-
gen te bespreken en door de rol van de teacher leaders onder de loep te nemen.
Een lunchafspraak op een stralende zomerse dag. Beiden komen we aangerend 
vanuit andere afspraken. Ton is druk met een mogelijke doorstart van KPC. Barbara 
wordt, ook nog tijdens de lunch, gebeld in verband met een radio-interview over 
de toelatingstoetsen die nu voor de poort van de pabo gehanteerd worden. Over 
grenzen, begrenzingen en grens verleggen gesproken! We praten elkaar kort bij 
over wat ons nu bezig houdt en komen als vanzelf terecht in een dialoog over gren-
zen. Een neerslag van een grensverleggend gesprek is hieronder opgetekend.
Het lijkt er anno 2018 op alsof we in een grenzeloze wereld leven. Denk aan 
het internet, grote financiële markten, verre reizen, exotische producten in de 
supermarkt. Tegelijkertijd stellen we vragen naar de betekenis van identiteit 
en verlangen we dat er grenzen worden gesteld. Zonder grenzen geen vrij-
heid. Dat is een belangrijk punt van veel filosofen, zoals Georg Hegel, John Stuart 
Mill en Hannah Arendt. Vrijheid is niet zomaar kunnen doen wat je wilt, maar iets 
verwerven – ook al betekent dat grenzen stellen, soms onthouding. 
Barbara is geïnspireerd door de Amerikaanse feministisch filosofe Judith Butler. 
Butler onderzoekt de grenzen van een (sociaal) systeem, waarin alles lijkt vast te 
liggen en begrensd te zijn. Toch kun je, aldus Butler, vragen stellen bij die begren-
zingen. En de vraag stellen is ‘morrelen aan het systeem’, is grenzen oprekken of 
vrijheid vinden. ‘Meer dan dat het grensoverschrijders zijn verwacht ik van teacher 
leaders dat het grensoverbruggers of grensverleggers zijn, nieuwsgierig naar de 
ontwikkeling van de ander en van andere werelden, maar ook bewust van de eigen 
identiteit en het eigen ontwikkelingspotentieel’. Ton Bruining kan het daar mee 
eens zijn. Je wordt jezelf in relatie tot de ander. Ton is geïnspireerd door de Finse 
systeemdenker Yrjö Engeström. Engeström stelt dat mensen zich in hun activitei-
ten ontwikkelen in relatie met hun omgeving. Op de eerste plaats gaat het dan 
om de hulpmiddelen die ze gebruiken. Van vuursteen tot Saturnus raket. Maar we 
ontwikkelen ons ook in de omgang met andere mensen, zoals in een professionele 
leergemeenschap. En dan worden we ook nog beïnvloed door andere systemen, 
zoals de politiek, de inspectie en de wetenschap. De 21e eeuw heeft ons wel gecon-
fronteerd met de grenzen van maakbaarheid. Fabrikanten zoals Apple hebben de 
toepassingen van de apparaten die ze maken niet in de hand, milieuverontreiniging 
is niet tegen te gaan met nationale wetgeving, en naast de klassieke machtsstructu-
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ren komt de macht ook bij social influencers te liggen. We hebben dan ook nieuwe 
manieren nodig om onszelf tot anderen te verhouden denkt Ton. Barbara is het 
daarmee eens, maar zij ziet juist krampachtige pogingen om het systeem in tact 
te houden. In het onderwijs laten overheid, sectorraden, schoolbesturen, directeu-
ren en leraren zich vangen in klassieke belangenstrijd en dominante discoursen. 
Volgens Barbara is dat een neerwaartse spiraal. We hebben een andere manier 
van besturen nodig. Een herbezinning op de functie van onderwijs: het creëren van 
vrijplaatsen, van speelvelden, waarin grenzen opgerekt kunnen worden.
We hebben morele moed nodig om nieuwe contouren te ontdekken, om het 
bestaande te verbeteren door grenzen op te rekken of door bruggen te slaan  en 
waar nodig nieuwe speelvelden te leren creëren. Speelvelden waarop we met 
elkaar nieuwe spelregels kunnen ontdekken. Als onderwijsbestuurder moet je je 
niet opsluiten in je organisatie en los raken van je omgeving. Als bestuurder ben je 
verbinder tussen de buitenwereld en de binnenwereld. De teacher leaders vervul-
len daarbij een belangrijke praktische rol. Zij kunnen zogenaamde grenspraktijken 
creëren waarbinnen netwerkpartners met elkaar leren samenwerken. De opleidings-
school is een voorbeeld van zo’n grenspraktijk, maar ook het 10-14 onderwijs tussen 
po en vo, en in betweens tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven zoals de RDM 
Campus en de Duurzaamheidsfabriek. Kortom, in een tijd van fragmentering en se-
gregatie zijn teacher leaders in de rol van verbinder cruciaal, waarbij ze niet alleen 
grenzen moeten overschrijden maar ook moeten oprekken of overbruggen. 
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Leiding geven aan innovatie:  
wie neemt het voortouw?
_Hartger Wassink &  Wenckje Jongstra

Het nieuwe curriculum van de masteropleiding Leren & Innoveren (MLI) heeft een spe-
cifieke visie op leiding geven. In deze bijdrage willen we deze benadering in kort bestek 
toelichten en laten we zien hoe deze verbonden is met leer- en innovatieprocessen. We 
willen de keuzes die gemaakt zijn voor de opvatting over leiding geven in het curricu-
lum van de MLI beschrijven vanuit twee noties: die van ‘teacher leadership’ en vanuit de 
verbinding tussen leiderschap en innovatie als collectief proces.
In de eerste plaats het idee van teacher leadership; deze visie op leiderschap staat aan de 
basis van de ontwikkeling naar professionalisering die meer ingebed is in de school zelf. 
Steeds meer worden scholingsinitiatieven binnen de onderwijsorganisatie zelf genomen, 
waarbij teacher leaders de schakel vormen tussen enerzijds het opdoen van nieuwe in-
zichten door professionals en anderzijds de organisatieontwikkeling. Deze schakelfunctie 
brengt overigens z’n eigen dilemma’s en obstakels met zich mee (Jongstra, 2016).
De rol die teacher leaders vervullen, kan onder andere beschreven worden aan de hand 
van het begrip ‘gespreid leiderschap’ (Hulsbos & Van Langevelde, 2017). Hiermee wordt 
aangeduid dat leiderschap niet zozeer een kenmerk van een persoon is dat zichtbaar is 
in bepaald gedrag, of meetbaar in bepaalde eigenschappen. Bij gespreid leiderschap gaat 
het vooral om het initiatieven ontplooien en handelen op een specifiek moment (Was-
sink, Mioch, & Van Veen, 2009). In het begrip gespreid leiderschap wordt leiderschap 
beschouwd als een kenmerk van de situatie, in plaats van een kenmerk van een persoon 
(Spillane, 2006).
Deze benadering helpt om zicht te krijgen op hoe teacher leadership ‘werkt’, omdat het 
ook daar niet om de formele leiders gaat, maar meer om het proces van leiderschap. In 
de publicatie De Staat van de Leraar 2015 (Onderwijscoöperatie, 2015) werd het begrip 
als volgt geformuleerd: “Bij teacher leadership gaat het in het ideale geval echter niet om 
formele posities, maar om een soort van professioneel zelfbewustzijn dat juist een infor-
meel, zogenaamd ‘non-positioneel leiderschap’ mogelijk maakt” (p. 32).
Het nemen van initiatief is bij leiderschap een sleutelkenmerk. Iedereen die in een school 
werkt, kan op een zeker moment vaststellen dat een bepaalde werkwijze niet langer vol-
doet, dat bepaalde lesinhoud op een betere manier vorm kan krijgen, dat leerlingen op 
een betere manier betrokken kunnen worden in het onderwijsproces. Gespreid leider-
schap wil zeggen dat iedereen een stukje leiderschap kan dragen door initiatief te nemen 
tot verbetering op een specifiek moment. 
Een voorwaarde is dat een teacher leader de ruimte krijgt om het uit te proberen, maar 
ook achteraf verantwoording aflegt. Hij kan hiervoor met collega’s en leerlingen terug-
blikken op wat de verandering heeft opgeleverd. Anders gezegd: het initiatief tot vernieu-
wing van de teacher leader moet gepaard gaan met het initiatief tot ruimte geven van de 
formele leider.
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In het voortdurende proces van ruimte zoeken en ruimte gunnen raken ‘formeel’ 
leiderschap (de positie in de hiërarchie van de school die iemand heeft) en gespreid 
leiderschap elkaar. ‘Teacher leaders’ kunnen de ruimte zoeken, formele leiders kunnen 
de ruimte gunnen. Of die ruimte gegeven wordt, is van veel zaken afhankelijk, die de 
teacher leader niet allemaal zelf in de hand heeft. Gespreid leiderschap is met andere 
woorden geen blauwdruk, maar slechts de beschrijving van een proces. Het kan in die 
zin ook ‘mislukken’ als er geen ruimte ontstaat of als er wel ruimte gegeven wordt, maar 
er geen initiatief volgt (cf. Peltenburg et al., 2018). 
Het voortouw kunnen nemen vraagt nogal iets van formeel en informeel leiders. Waar 
aan de ene kant de teacher leader afhankelijk is van een open houding van de leidingge-
venden en collega’s (zie ook Snoek, 2014), is er van de kant van de teacher leader zowel 
een heldere visie nodig op wat dat ‘beter onderwijs’ is, als ook het vermogen deze visie 
samen met anderen te ontwikkelen en vorm te geven. Dat ligt minder voor de hand dan 
we wel eens denken. We praten namelijk gemakkelijk over resultaten van onderwijs in 
termen van de smalle opbrengsten: scores op toetsen, overgangs- en examenrendement, 
percentage geslaagden. Minder makkelijk praten we echter over de brede opbrengsten 
van onderwijs, over het hogere doel van onderwijs, dat we tegenwoordig ook wel ‘de 
bedoeling’ noemen (Hart, 2013).
Die bedoeling van onderwijs heeft betrekking op de diepere betekenis van onderwijs 
voor leerlingen en de samenleving. Dan gaat het om ontwikkelen van zelfvertrouwen, 
kansen geven, ongelijkheid tegengaan, verantwoordelijkheid nemen voor anderen, enzo-
voort (Onderwijsraad, 2013). De teacher leader zal in staat moeten zijn om initiatieven 
tot verbetering te kunnen legitimeren vanuit zowel de smalle als de brede opvatting van 
onderwijsresultaten. Dat is niet eenvoudig, omdat de onderwijsresultaten in brede zin 
ook altijd een normatieve dimensie in zich dragen (Bakker & Wassink, 2015). Daardoor 
is de dialoog onmisbaar voor de teacher leader.
Dat brengt ons bij het tweede aspect van leiderschap, te weten de verbinding tussen 
leiderschap en innovatie. Als we, zoals we hierboven geschetst hebben, leiderschap be-
schouwen als iets dat iedereen in de school op bepaalde momenten kan ‘dragen’ door een 
initiatief tot verbetering te nemen, en samen met anderen visie te ontwikkelen en vorm 
te geven, dan wordt al duidelijk dat leiderschap en innovatie onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Andy Hargreaves beschrijft het in zijn voorwoord van het boek The 
power of teacher leaders (Bond, 2015) heel treffend:

• “Teacher leadership is, at one level, an inescapable reality. All teachers already are 
leaders of students, of people large and small. By design of default, teachers are also 
leaders of change, whether they promote it, support it, resist it, or ignore it (..) leader-
ship is shared and extends beyond the classroom.” (p. ix) 

Leiderschap heeft zo beschouwd altijd te maken met het nemen van verantwoordelijk-
heid voor een nieuwe werkwijze, waarmee je hoopt dichter bij de bedoeling van de orga-
nisatie te komen. Het gaat niet om het zo goed mogelijk volgen van protocollen en regels: 
leiderschap begint juist waar de protocollen tekort schieten en regels op een nieuwe 
manier geïnterpreteerd moeten worden (Wassink, 2018). Leiderschap is ook niet zomaar 
lukraak wat nieuws proberen. Het gaat erom, dat je het verantwoord doet. Dat is precies 
waar een masteropleiding de teacher leader toe opleidt. Want voor die verantwoording is 
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legitimering nodig, op basis van onderzoek, al dan niet binnen de school zelf uitgevoerd, 
en op basis van persoonlijke keuzes. 
Persoonlijke keuzes zijn onvermijdelijk in het onderwijs. Zoals we hierboven ook al 
beschreven, heeft onderwijs altijd een morele, normatieve dimensie (Bakker & Was-
sink, 2015). Als we bijvoorbeeld zeggen dat we willen dat leerlingen aan het eind van de 
schoolperiode ‘gegroeid zijn in zelfstandigheid’, wat bedoelen we dan met die woorden? 
Hoe kunnen en mogen ze die groei laten zien? Welke zelfstandigheid vinden we wense-
lijk? Is dat ook de zelfstandigheid om bepaalde lessen niet te volgen bijvoorbeeld? Ook 
als dat betekent dat de cijfers (smalle resultaten) voor een bepaald vak dan lager uitvallen 
dan mogelijk? Op die laatste vragen is geen eenduidig antwoord te geven, dat in alle situ-
aties geldig is. Om tot een antwoord te komen dat in deze situatie, deze context beteke-
nis heeft, en waarin verschillende (normatieve) perspectieven naast elkaar beschouwd 
kunnen worden, zullen leraren onderling in dialoog moeten gaan (Wassink & George, 
2017). Die dialoog start mogelijkerwijs met hun persoonlijke ervaring, met de knopen 
die ze hebben moeten doorhakken in hun dagelijks werk, omdat onderwijs nu eenmaal 
handelen in specifieke situaties vereist. 
Teacher leaders kunnen in de dialoog -op basis van wat ze geleerd hebben in deze oplei-
ding- een voorbeeld zijn in het geven van verantwoording over die persoonlijke beslis-
singen. Door het initiëren en voeden van de dialoog, dragen teacher leaders bij aan het 
collectieve innovatieproces (Jongstra, 2016). Het resultaat van de dialoog is immers een 
nieuwe, gedeelde betekenis, waar iedereen zich mee verbonden kan voelen, en waarmee 
collectief leren heeft plaatsgevonden.
Daarmee komen we tot het sluitstuk. In de opleiding wordt gekozen voor een perspectief 
op leiderschap, waarbij iedereen ruimte kan krijgen om een initiatief te nemen om het 
onderwijs te innoveren vanuit de wens voor verbetering. Voorwaarde daarbij is zoals 
gezegd, dat dit initiatief uitgelegd kan worden in termen van zowel brede als smalle 
onderwijsresultaten, en dat degene die het initiatief neemt, bereid is verantwoording te 
geven. Deze verantwoording is geen afrekening, maar de aanleiding tot een dialoog over 
goed onderwijs (Wassink, 2017). Het gaat om het begeleiden van een collectief proces 
waarbij de thematiek doorgrond wordt en helder wordt gemaakt welke keuzes er zijn, 
welke verantwoording daarbij gegeven kan worden, en welke persoonlijke, moreel gela-
den keuzes aan de orde zijn. De teacher leader voedt en leidt de dialoog vanuit de vraag 
naar de bedoeling. Hij schept daarmee de ruimte voor collega’s om zelf keuzes te maken 
en werkelijk invloed te hebben op onderwijsontwikkeling. Dat biedt leraren een nieuw 
perspectief (Pauw, Van Lint, Gemmink, Jongstra & Pillen, 2017). 
‘Leren en innoveren’ heeft zo beschouwd niet alleen betrekking op het innoveren om het 
leren van leerlingen te verbeteren, maar het legt ook een accent op de noodzaak van het 
leren van leraren als collectief tijdens het innovatieproces. Daarbij heeft de teacher leader 
een onmisbare sleutelrol, mits hij het voortouw neemt.
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Hoe leraren samen hun  
onderwijs leren vernieuwen
Verhaal over tien jaar MLI Utrecht, Helmond en Zwolle, deel 5

_Bas van den Berg 

Het ontwerp voor MLI jaar 1
Op basis van de ontwerpprincipes zoals vermeld aan het einde van het vierde verhaal 
hebben de docenten Marjolijn Peltenburg (onderzoek), Bert van Velthooven (innovatie) 
en Bas van den Berg (teamleren & professionaliseren) een ontwerp gemaakt voor het 
eerste jaar.52  Bij het maken van dat ontwerp werden ook een aantal praktische ontwerp-
principes gehanteerd:
Balans tussen opleidingsdagen per jaar (OPL) en dagen op de werkplek (PLG). Dat bete-
kent dat het aantal opleidingsdagen wordt gereduceerd (1).
Het ontwerp gaat uit van vier perioden: Ieder van deze vier perioden wordt gemodel-
leerd naar de drie programmalijnen: samen leren & innoveren(L&I), samen innoveren & 
onderzoeken(O&I) en samen professionaliseren & leiding geven (P&L) (2).
Alle onderdelen van het programma op de opleiding worden zo georganiseerd dat stu-
denten voor, tijdens en na programmaonderdelen zowel individueel als samen kunnen 
leren met medestudenten (werkgroepjes en leerkringen) en dat zij het geleerde ook 
kunnen delen met en zich eigen laten maken door leden van de PLG (3).
De ruimte voor studenten om hun eigen leerproces te organiseren wordt zo groot moge-
lijk gemaakt Daardoor kunnen ze samen optimaal leren in de opleiding ten behoeve van 
hun taken en rollen in de PLG. (er wordt ook lege ruimte voor initiatieven van studenten 
gecreëerd in het programma) (4).
Alle onderdelen van het programma die niet op de opleiding plaats vinden maar in de 
PLG, worden zo georganiseerd dat critical friends in de OPL en leden van de PLG’s in 
de scholen optimaal kunnen leren van initiatieven van andere studenten ( regionaal, nati-
onaal en internationaal) die met verwante vernieuwingen van onderwijspraktijken bezig 
zijn (5).
Studenten krijgen gedurende het gehele leerproces in de opleiding verschillende vormen 
van feedback (peerfeedback, feedback van tutoren, van docenten) en op gezette tijden 
een summatieve beoordeling door onafhankelijke beoordelaars. Zoveel mogelijk vindt 
begeleiding en beoordeling plaats door het geven van stimulerende, kritische feedback en 
waar nodig door een summatieve toets(6).
Leidinggevenden van de scholen worden vanaf het begin betrokken bij het opzetten, 
uitvoeren en evalueren van een duurzame vernieuwing van een onderwijspraktijk in de 

52 Het eerste ontwerp stamt uit december 2016 en heeft zich geëvolueerd tot en met juli 2017. Vgl. 
M. Peltenburg, B. van Velthooven & B. van den Berg, Concept Onderwijsprogramma MLI jaar 1 in het 
kader van de hervorming MLI, december 2016. Vgl. M. Peltenburg, B. van Velthooven en B. van den 
Berg, Schematische overzicht MLI leerjaar 1 Leergang 2017-2019, juli 2017.
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school met behulp van praktijk gebonden onderzoek, als ook bij de ontwikkeling van 
hun masterstudenten tot teacher leader evenals in het stimuleren van een professionele 
cultuur in de school (7).

Een beschrijving van het ontwerp:
In het ontwerp is te zien hoe de uitgangspunten voor een gedeelde visie op het waartoe 
van de master opleiding Leren en Innoveren vertaald zijn in ontwerpprincipes, die op 
hun beurt weer operationeel gemaakt zijn in een samenhangend programma ontworpen 
langs drie programmalijnen:
• Samen leren en innoveren in school en opleiding
• Samen innoveren in de school met behulp van praktijkonderzoek  
• Samen professionaliseren tot teamspelers in de PLG en tot verbindend leiding geven 

aan het proces van samen leren, samen werken en samen creëren in de school 

Focus
In het tweejarige masterprogramma worden leraren uit alle vormen van onderwijs 
opgeleid tot inventieve en innovatieve professionals die leiding geven aan  een grondige 
vernieuwing van hun onderwijspraktijk in de school in nauwe samenwerking met hun 
collega’s in een PLG. De opleiding berust op drie pijlers: 
-  leraren leren gezamenlijk een onderwijspraktijk stap voor stap te vernieuwen 
-  leraren vernieuwen samen die praktijk op een onderzoekmatige manier 
-  leraren professionaliseren zich in denken, communiceren en handelen om een ver-

nieuwing van een onderwijspraktijk te realiseren

Programma MLI-1
Het tweejarig programma is onderverdeeld in vier semesters. In ieder semester gaat het 
samen met collega’s werken aan de vernieuwing van een onderwijspraktijk hand in hand 
met de professionalisering van betrokken leraren en van de organisatie als geheel. In 
ieder semester worden er langs de lijnen leren & innoveren, innoveren & onderzoeken en 
professionaliseren & leiding geven (met behulp van narratief-biografisch onderzoek) stap-
pen gezet die leiden tot een duurzame verbetering van de onderwijspraktijk én tot een 
verdieping van het professioneel handelen van collega’s. Het leerproces is ook gericht op 
de ontwikkeling van verbindend leiderschap van de leraar als teacher leader die leiding 
geeft aan het innovatieproces als PLG. 

Eerste Semester:
Programmalijnen leren & innoveren en Innoveren & onderzoeken
Studenten komen de opleiding binnen met een schoolvernieuwingsvraag vanuit hun 
eigen organisatie. In het eerste semester gaan zij deze vraag naar een collectieve innova-
tie van een onderwijspraktijk in de context van hun school verkennen en verhelderen. 
Daartoe maken zij grondig kennis met theorieën over leren, innoveren en het onderzoe-
ken van een onderwijspraktijk. Zij  maken samen met collega’s een contextanalyse van de 
eigen school met behulp van onderzoeksinstrumenten die daarbij passen. Aan het einde 
van de eerste periode is de schoolvernieuwingsvraag vanuit theorie en praktijk grondig 
verkend en verhelderd. Er is een duidelijke onderzoeksvraag tevoorschijn gekomen die 
een plek krijgt in een uitgewerkte praktijkanalyse (PRA).  
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Programmalijnen Professionaliseren & leiding geven en innoveren & onderzoeken
Parallel aan de theoretische en praktische oriëntatie op het terrein van leren, innoveren 
en onderzoeken vindt er een oriëntatie plaats op het terrein van de professionalisering 
van leraren en op vormen van gedeeld en verbindend leiding geven. Studenten maken in 
het eerste semester kennis met theorieën over het opzetten en werken in een professio-
nele leergemeenschap (PLG) en hoe zij daar als aankomend teacher leaders leiding aan 
kunnen geven. In het bijzonder verdiepen zij zich in teamleren, en in het samen leren als 
volwassenen in een lerende organisatie. Heel praktisch maken zij een werkplan voor de 
eigen PLG in hun school, die de motor wordt voor het op gang brengen van een collec-
tieve innovatie van de onderwijspraktijk en van de daarbij horende professionalisering 
van collega’s. Dit werkplan wordt aan het einde van de periode gepresenteerd (PLG). 

Internationalisering
Daarnaast wordt van meet af aan gestart met de internationale oriëntatie van de studen-
ten. Deze is verbonden met alle activiteiten die studenten opzetten en uitvoeren in het 
kader van de drie programmalijnen. Studenten ontwerpen voor dit doel een werkplan 
internationale oriëntatie en uitwisseling voor het eerste jaar dat aan het einde van de 
periode wordt gepresenteerd.  

Tweede Semester 
Programmalijnen leren & innoveren en Innoveren & onderzoeken
Studenten werken in dit semester aan een theoretische en praktische verdieping van hun 
eerste verkenning van de schoolvernieuwingsvraag. Dat doen zij door vanuit de dui-
delijke onderzoeksvraag literatuuronderzoek te gaan doen naar het onderwerp van de 
onderwijspraktijk die de school wil vernieuwen als ook naar verschillende perspectieven 
waarop die innovatie gestalte zou kunnen krijgen. Daarnaast verdiepen zij hun inzicht 
in de structuur en de cultuur van de schoolorganisatie waarbinnen zij de vernieuwing 
op gang willen brengen. Specifiek door de onderwijspraktijk die zij willen verbeteren 
grondig te onderzoeken en te analyseren  vanuit theorie en praktijk. Daartoe voeren zij in 
deze periode ook enkele experimenten uit. De theoretische en praktische verdieping van 
de praktijkanalyse leidt tot een plan van aanpak (PAS) dat door een panel van deskundi-
gen wordt beoordeeld. Aan het einde van dit semester is hun ontwerp voor een duurza-
me vernieuwing van een onderwijspraktijk in hun school gereed.

Programmalijnen professionaliseren, leiding geven & onderzoeken
Studenten krijgen in dit tweede semester door methoden voor narratief-biografisch 
onderzoek wijze inzicht in de ontwikkeling van hun eigen professioneel ‘zelfverstaan’ als 
ook op dat van collega’s.53 Door narratief onderzoek te leren doen, dat wil zeggen oog te 
krijgen voor de betekenis van verhalen die zij zelf en collega’s als professionals over hun 
professioneel handelen vertellen, worden de masterstudenten sensitief voor de kwalitei-
ten die professionals dienen te ontwikkelen om op masterniveau leiding te kunnen geven 
aan het vernieuwen van een onderwijspraktijk. Studenten leren methodisch en  

53 Vgl. Kelchtermans, G. (2008). Narratief weten, zelfverstaan en kwetsbaarheid. In: L.M. Stevens (Ed.) 
Leraar, wie ben je? Antwerpen (BE): Garant. Kelchtermans, G. (2012). De leraar als (on)eigentijdse pro-
fessional: Reflecties over de ‘moderne professionalisering’ van leerkrachten. Leuven (BE): Centrum voor 
onderwijsbeleid,  -vernieuwing en lerarenopleiding: KU Leuven. 
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systematisch dit ‘zelfonderzoek’ op te zetten en uit te voeren. Aan het einde van de peri-
ode laten zij zien hoe gewonnen kennis en inzicht hen verder kan helpen om als teacher 
leader te inventief te opereren in de samen met collega’s ontworpen innovatie van een 
onderwijspraktijk (NAR).  

Internationalisering
Aan het einde van het eerste jaar evalueren de studenten alle activiteiten die zij opgezet 
en uitgevoerd hebben in het kader van hun werkplan internationale oriëntatie & uit-
wisseling. Op grond van de evaluatie worden plannen gemaakt voor het intensiveren 
van de internationale oriëntatie in het tweede jaar, juist als het gaat om het verdiepen 
van medestudenten op een masteropleiding in het buitenland die met een vergelijkbaar 
innovatieonderwerp bezig zijn. 

Evaluatie vernieuwd programma MLI 1 in 2017-2018
De studenten MLI 1 zijn, zo blijkt uit de kwaliteitsgesprekken, behoorlijk tevreden en 
enthousiast over de vernieuwde opleiding. Studenten zijn een eind op weg om van hun 
plan Plan van Aanpak voor een innovatie van een onderwijspraktijk naar het maken 
van een Innovatieontwerp (INO) met goed afgebakende en methodisch uitgewerkte en 
onderbouwde interventies op de programmalijnen lijnen leren & innoveren en innoveren 
& onderzoeken. Tegelijkertijd hebben zij een scherper beeld van zichzelf als inventieve 
professionals ontwikkeld die zich bewust geworden zijn van hun drijfveren, idealen en 
waarden in het samen met collega’s vormgeven van een innovatie van een onderwijsprak-
tijk (teacher leaders als inventieve en normatieve professionals en als teamspelers). Vooral 
de vraag: wat vraagt dat van ons als leraren in het versterken van kritisch leren denken, 
situaties vanuit meerdere perspectieven leren bekijken, het voeren van grondige dialogen 
over die situaties met elkaar en de keuzes die je samen moet maken in een ingrijpend 
veranderingsproces om effectieve vernieuwing op gang te brengen. 
De docenten en tutoren van het huidige MLI-team ervaren vooral dat het goed aanstu-
ren en begeleiden van deze collectieve leerprocessen op de werkvloer én in de opleiding 
werkelijk nieuwe en krachtige vormen van samenwerken, afstemmen en kritische feed-
back geven vooronderstellen. Als docenten en tutoren ben je in een dergelijk leerproces 
gaandeweg de route ook echt op elkaar aangewezen. Bovendien ben je in meerdere 
opzichten daarin ook een rolmodel voor de masterstudenten die op de eigen werkplek 
een vergelijkbaar proces doorlopen. Het team is er dit jaar onder de bezielende leiding 
van Marjolijn Peltenburg, Marian van Popta en Bas van den Berg goed in geslaagd om dit 
noodzakelijke afstemmingsproces zorgvuldig vorm te geven.

Ontwerp programma MLI-2  (periode 3)
Het tweede jaar kent twee brandpunten: 
1. Hoe wordt de collectieve innovatie van een onderwijspraktijk op een onderzoekma-
tig verantwoorde manier uitgevoerd en zichtbaar gemaakt in de context van de eigen 
school? Dit proces leidt uiteindelijk tot een innovatieverslag dat in januari van het tweede 
jaar wordt opgeleverd (INV). In de praktijk betekent dit dat in de derde periode van de 
opleiding de interventies zoals beschreven in het innovatieontwerp (INO)worden uitge-
voerd, geanalyseerd en geëvalueerd vanuit de vraag of ze effectief leiden tot dieper leren 
en creatiever onderwijzen in die schoolpraktijk.
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2. Het tweede brandpunt is de professionalisering van de schoolcultuur en met name 
van de professionals die deze cultuur belichamen: op welke nieuwe manieren leren de 
collega’s in de professionele leergemeenschap (PLG) met elkaar samen werken, denken, 
communiceren, ontwerpen en leiding geven aan het collectieve innovatieproces? De 
inzichten, de kennis en de bewustwording die aan het einde van het eerste jaar zijn op-
gedaan door de teacher leaders in spé, door het narratieve onderzoek naar de ontwikke-
ling van hun professioneel zelfverstaan, worden nu vanaf het begin van jaar twee in het 
bredere kader van de schoolontwikkeling geplaatst. Dit bewustwordings- en leerproces 
mondt uiteindelijk uit in een portfolio ‘de teacher leader als regisseur van teamleren’ 
waarin de teacher leaders beschrijven en verantwoorden hoe zij leiding gegeven hebben 
aan het samen leren, samen ontwerpen en samen werken in de PLG met het oog op de 
beoogde vernieuwing van een onderwijspraktijk (RTL).

Derde Semester
Programmalijnen leren & innoveren en Innoveren & onderzoeken
Studenten  voeren in het derde semester interventies uit op basis van hun innova-
tieontwerp dat gereed was aan het einde van jaar 1. De interventies beogen in beeld 
te brengen welke effect de beoogde innovatie heeft op het leren van leerlingen, het 
handelen van leraren en het leren in de organisatie. Alle stappen die de studenten 
zetten samen met collega’s in de PLG worden op een onderzoekmatige wijze uitgevoerd 
en verantwoord. Daarom wordt er ook tijd ingeruimd voor grondige reflectie, voor 
heldere communicatie en voor overwogen beslissingen die leiden tot anders handelen. 
Aan het einde van het semester zijn de interventies in een aantal rondes uitgevoerd en 
geëvalueerd. 

Programmalijnen Professionaliseren, leiding geven & onderzoeken
Studenten werken in dit tweede jaar bewust vanuit de context van de PLG op hun 
school en beogen een duidelijke professionalisering van het gehele team om de on-
derwijspraktijk die vernieuwd wordt ook duidelijk te verankeren in de schoolcultuur. 
Daartoe maken studenten in deze periode kennis met verschillende manieren om 
een cultuurverandering in de schoolorganisatie op gang te brengen. Studenten maken 
kennis met de ‘bovenstroom’ (structuur) en ‘onderstroom’ (cultuur) in organisaties, de 
voortdurende spanning daartussen, met nieuwe inzichten over leiding geven aan een 
cultuurverandering en aan zowel de creatieve als de normatieve aspecten van onder-
wijsvernieuwing). Alle duurzame verandering, zo blijkt uit onderzoek, is een weerbar-
stig en complex gebeuren en vraagt een lange adem van alle betrokkenen. Theoretisch 
wordt in deze periode dankbaar gebruik gemaakt van nieuwe inzichten uit de culturele 
antropologie, de pedagogiek, de organisatiekunde en veranderkunde, maar ook uit de 
filosofie.54  

54 Vgl. Richard Sennett (2012) Together. The Rituals, Pleasures & Politics of Cooperation. London: 
Penguin Books. Rosmalen, B. van (2016) Muzische professionalisering. Publiek waarden in professioneel 
handelen. Utrecht: IJzer. Ruijters, M.C.P.(2018). Queeste naar goed werk. over krachtige professionals in 
een lerende organisatie. Deventer: Vakmedianet. 
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Internationalisering
In deze periode werken studenten hun ideeën verder uit t.a.v. de internationale uitwisse-
ling en bereiden zij acties voor waardoor het op spanning zetten van de innovatie in hun 
lokale context met die van de context elders vruchtbaar gemaakt kan worden in reflectie 
en mogelijk nieuw handelen.
Ontwerp programma MLI-2  (periode 4)
In periode 4 van het tweede jaar integreren we de drie programmalijnen en gaan de stu-
denten na het inleveren van het innovatieverslag met twee zaken voortvarend aan de gang: 
1. Het verankeren van de in gang gezette innovatie van de onderwijspraktijk in de school 

en het duurzaam maken daarvan voor de verdere ontwikkeling van de school als pro-
fessionele leergemeenschap. 

2. Het collectief eigen maken van de nieuwe manieren van samen nadenken, samen 
werken, samen leren en samen spreken in een schoolcultuur waarin de vrijmoedigheid 
en de vrijheid is gegroeid om als professionals samen (teamleren) vorm te geven aan 
goed onderwijs.   

Studenten krijgen in die periode de vrijheid en de verantwoordelijkheid om in werk-
plaatsen samen op zoek te gaan naar effectieve manieren om inhoud te geven aan beide 
aandachtpunten, steeds vertaald naar de context van hun eigen school. Ze worden daarin 
ondersteund door thematische colleges en workshops die hen net de kennis, kunde en 
grondhouding bieden die krachtig innoveren en inventief professionaliseren in de speci-
fieke schoolcontext versterken kan. Iedere teacher leader met hart voor onderwijs weet 
namelijk dat een diepgaande vernieuwing een zaak van lange adem is (perseverance), 
waarin je gaandeweg ook allerlei obstakels tegenkomt die je ook weer op moet ruimen of 
omzeilen. Veranderprocessen zijn ook processen waarin je met teleurstellingen om moet 
leren gaan. 

De ontwikkeling tot teacher leaders
In die 4e periode laten de aanstaande teacher leaders ook op gezette  tijden zien dat zij 
bekwaam zijn om als inventieve en normatieve professional in veelal complexe onder-
wijs situaties op weloverwogen wijze stappen voorwaarts te zetten en goed onderwijs 
voor leerlingen en leraren te realiseren. De vier eindcompetenties, de ontwikkeling van 
hun onderzoekend vermogen, van hun vermogen tot duurzaam innoveren, hun vermogen 
tot professioneel samen leren en samen werken én hun vermogen om samen met collega’s 
leiding te geven aan dat gemeenschappelijk proces van leren en innoveren, alle vier op 
masterniveau, tonen zij gedurende de vierde periode aan. 
Het leerproces van de teacher leaders in de tweejarige opleiding mondt uiteindelijk uit in 
een synthesetoets, waarbij de teacher leaders echt de ruimte krijgen en nemen, om te laten 
zien aan leden van hun beroepsgroep in opleiding en school dat ze op masterniveau wijs, 
met durf en inventief kunnen acteren in lang niet altijd eenvoudige situaties. Zij laten in 
hun presentaties en performances zien, dat ze met anderen een goede reflectieve dialoog 
kunnen voeren over een vraag die er voor de ontwikkeling van de school echt toe doet. 
In alle gevallen zal het om een innovatieonderwerp gaan dat niet alleen in een lokale 
maar ook in een internationale context is onderzocht.  In de gezamenlijke dialoog en re-
flectie zal de verdieping van kennis en inzicht opgedaan in de internationale uitwisseling  
in een samenhangend verhaal tot uitdrukking worden gebracht.
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Vierde Semester
Studenten werken in het vierde semester aan het inbedden en borgen van de op gang 
gebrachte collectieve innovatie van een onderwijspraktijk, door de opgedane kennis 
enerzijds te delen met diverse groepen, zowel met het team van professionals in de eigen 
organisatie als met groepen daarbuiten, regionaal, nationaal en internationaal.55 Daartoe 
is het nodig dat zij op een systematische wijze de kennis en inzichten die de onderzoek-
matige innovatie heeft opgeleverd beschrijven evenals de vernieuwing van de onder-
wijspraktijk zelf. Zij verantwoorden  de methode en de instrumenten in het collectieve 
praktijkonderzoek en formuleren aanbevelingen om de op gang gebrachte collectieve 
innovatiepraktijk te verankeren in de agenda van de schoolontwikkeling (INV).
Studenten werken in dit vierde semester ook alle stappen uit die zij samen met collega’s 
in de PLG gezet hebben om een professionele cultuur te bewerkstelligen die nodig is om 
ook toekomstige innovaties van onderwijspraktijken samen aan te kunnen. Deze profes-
sionalisering komt tot uitdrukking in nieuwe vormen van samenwerken, samen leren, 
samen zich bezinnen en samen communiceren in de zich ontwikkelende onderwijsprak-
tijk (RTL). 
Het reflectieproces in deze periode leidt uiteindelijk tot twee kennisproducten: het port-
folio waarin de master student de ontwikkeling van een professionele cultuur beschrijft 
en verantwoordt, met nadruk op het eigen aandeel daarin als verbindend leider (RTL) en 
een masterdossier waarin de student aantoont op niveau 7 van het NLQF kader inventief 
te kunnen handelen, namelijk als een teacher leader die leiding geeft aan een collectieve 
innovatie van een onderwijspraktijk en de daarmee samenhangende professionalisering 
van het team (MDO).

Internationalisering
Het internationaliseringsproject wordt in deze periode afgesloten. Acties in uitwisse-
ling, kenniscreatie, kennisdeling en praktijkvernieuwing  zijn uitgevoerd, beschreven en 
verantwoord. De inzichten die de internationale oriëntatie heeft opgeleverd komen  ter 
sprake in het eindgesprek naar aanleiding van het masterdossier.

Vooruitblik
Het ontworpen programma voor MLI 2 wordt dit studiejaar, 2018-2019, voor het eerst 
uitgevoerd. Het vraagt zorgvuldige begeleiding vanuit de leiding van de MLI om dit 
leerproces van de studenten als ook het onderwijs- en begeleidingsproces van docenten 
en tutoren in goede banen te leiden. 
Het vraagt vooral ook een zorgvuldig afstemmingsoverleg tussen (gast)docenten en tuto-
ren (komend van vier Radiant partners) om zo helder en eenduidig mogelijk te commu-
niceren met elkaar en met studenten. Er staat een krachtig team klaar om deze opdracht 
ook waar te maken. Wat dat betreft zou MLI-Utrecht zo maar door kunnen groeien tot 
een top-opleiding. 

55 Studenten worden in de gelegenheid gesteld om kennis te delen op nationale en internationale 
conferenties en /of te publiceren in relevante tijdschriften. Zij worden vanuit de opleiding aangemoe-
digd daar zelf initiatief in te nemen. 
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Stefanie Blum 
Cohort 2013-2015

In mijn team aan het Christelijk Lyceum Zeist heb ik ervaren hoe het is om met elkaar 
te werken aan  betere collegiale consultatie. Ik zoomde in mijn onderzoek in op 
het verhogen van bewustwording en betrokkenheid. Wat ik niet had verwacht van 
tevoren, was dat de ideeën zó verschillend konden zijn en dat de verandermoeheid 

onder collega-docenten zo groot was. Daarom heb ik tijdens de bijeenkomsten ruimte 
voor co-creatie geboden aan het team. Door samen een gemeenschappelijke visie te 
formuleren en een methode vast te stellen hoe collegiale consultatie plaats zal vinden, 
is consensus ontstaan. Het werd duidelijker voor de docenten wat het individuele en 
gemeenschappelijke belang van collegiaal overleg was, waardoor de bereidheid om te 
veranderen toenam. 
Wat ik mee heb genomen is om tijdens het proces ook de visie en ambitie te blijven 
ontwikkelen en bij te stellen zodat echt iedereen kan aanhaken en er iets is om samen op 
terug te vallen Een doorslaggevend moment tijdens de MLI opleiding was het schrijven 
van het narratieve verhaal over je eigen leven. Je moest bereid zijn om je kwetsbaar op te 
stellen door op je eigen handelen in situaties uit het verleden, op je werk maar ook privé 
te reflecteren. Daarbij keek je naar situaties waarin je moeite had om je veerkracht te 
behouden of uit balans was maar ook naar situaties waarop je trots was en waarin je wel 
in staat was dicht bij jezelf te blijven, de uitzondering op het probleem, momenten waar 
alles op zijn plaats leek te vallen.
Daarnaast ben ik door de opleiding absoluut overtuigt dat een gemeenschappelijke visie 
afspreken met je team de eerste stap moet zijn. Waar staan we voor? Wat raakt je? Wat 
maakt dat je ‘s ochtends uit je bed komt? Dat zijn belangrijke vragen die tot een gemeen-
schappelijke definitie over wat je wilt bereiken kunnen leiden en die inzicht geven over 
hoe we met elkaar omgaan tijdens het leiden van het innovatieproces.
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Nolan Ungerer
Cohort 2016-2018
 

Als HBO docent zat ik met 1 student uit het MBO, 1 student uit het VO en met 
4 studenten uit het PO samen in de leerkring. Ik vond het heel bijzonder te 
ontdekken dat we zoveel gemeen hebben. We kunnen veel ervaringen met 
elkaar delen, over de didactiek bijvoorbeeld. We hadden veel interesse in 

elkaar maar ook in elkaars manier van werken. Ik kende geen docenten uit het PO, mijn 
referentiekader waren de meesters en de juffen uit mijn eigen jeugd. Ik vond het verras-
send te ontdekken dat er in alle geledingen van het onderwijs heel serieus en professio-
neel nagedacht wordt over veranderingen.

In deze twee jaar is mijn blik veranderd. Wat dat is?
Ik heb moed gekregen
Ik heb mijn referentiekader erg uitgebreid
In ben uit mijn comfortzone gestapt
 
Als jonkie in het onderwijs was ik op zoek naar wie ik ben in het onderwijs. Ik heb deze 
twee jaar heb ik mijn identiteit gevonden waar ik de rest van mijn onderwijsloopbaan 
wat aan heb. Welke voorkennis of ervaring je ook hebt…. Iedereen gaat dit meemaken. 
Bas is voor mij echt een voorbeeld geweest, wat een inspirator. Wat er ook gaat verande-
ren, ik hoop dat de opleiding dat blijft doen: inspireren!!!!
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Spanning individuele 
kwaliteiten en systeem
_Arienne van Staveren & Bas van den Berg

Arienne: In het werken aan vernieuwing leren we studenten: jij bent zelf degene 
die iets in beweging moet brengen. Tegelijkertijd is er het formele systeem dat zelf 
mee verandert. Laten we die dynamiek tussen individu en systeem eens nader be-
kijken. Bas, jij werkt in de programmalijn ‘professioneel zelfverstaan van de teacher 
leader’, ik zit op de veranderaanpak waarbij de systeemkant nadrukkelijk in beeld 
komt. 
Bas: Ik denk dat we beide er vanuit gaan dat die twee niet zonder elkaar kunnen. 
Om te beginnen werkt iedere onderwijsprofessional in een kader, een organisa-
tiestructuur die gegroeid is en die je handelen beïnvloedt. Dat kun je niet los van 
elkaar zien.
Arienne: Iedereen maakt deel uit van de school als systeem maar tegelijkertijd 
profileer je je eigenheid binnen die school.
Bas: Zo is dat, want als aan iets nieuws werkt met collega’s moet je wel de vraag 
stellen: hoe krijgen we zicht op de huidige praktijk? Je kunt niet zomaar gaan in-
noveren. Je weet van te voren immers al dat je tegen opvattingen van jezelf en van 
collega’s aanloopt die niet zomaar te veranderen zijn. De centrale vraag is lijkt mij: 
wat is onze gezamenlijke ambitie en hoe krijg je iedereen mee? Hoe houd je op 
een goede manier rekening met de context van de bestaande praktijk?
Arienne: Jij noemt het meenemen van mensen en hun werkomgeving context-
factoren. Dat is grappig dat je dat zo noemt. Vanuit jouw rol let je vooral op de 
individuele professionals in hun ontwikkeling. Ik kijk vanuit mijn rol als organisatie-
veranderaar veel meer naar het grotere geheel. Want dat is voor mij de kern waar 
duurzame verandering om draait. Voor mij is de context allereerst een maatschap-
pelijke en politieke context. Jij vertrekt vanuit het individu. Ik vertrek vanuit de 
systeemkant naar het netwerk van relaties.
Bas: Dan moeten we eerst met elkaar nader verkennen wat we onder context ver-
staan. Als reactie op jou uitspraak zou ik zeggen dat de context direct gegeven is 
met het dagelijkse werken in de school. De manier waarop het onderwijs is georga-
niseerd en hoe daar beslissingen worden genomen is maatschappelijk. 
Arienne: Ja dat is waar, de maatschappij werkt op allerlei manier in de schoolprak-
tijk door, en ook in de manier waarop professionals in een school naar elkaar kijken 
en met elkaar samenwerken. Maar de vraag is -als je het over context hebt- wat is 
dan de kern. Je ziet altijd iets in de context van. Wat noem jij dan het ‘iets’ in dit 
geval?
Bas: Dat ‘iets’ is datgene wat je in de dagelijkse onderwijspraktijk van leren en 
onderwijzen wilt veranderen. Concreet: in een school willen collega’s op het gebied 
van taal of rekenen een vernieuwing van de praktijk op gang brengen. Bij verande-
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ren gaat altijd over een praktijk die je wilt veranderen en die praktijk is ingebed in 
een web van werkrelaties.
Arienne: De begrenzing van het onderwerp kan kleiner of groter zijn. Het onder-
werp kan de ontwikkeling van taal-of rekenonderwijs zijn, maar  daarvoor dient in 
de schoolorganisatie ook iets te veranderen. Anders gezegd: die verandering gaat 
de school als geheel aan. Dus als je het onderscheid maakt tussen de kern van de 
vernieuwing en de context, hangt het ervan af hoe je de kern definieert. 
Bas: Wij stimuleren alle studenten om de kern maar ook de context zo specifiek 
mogelijk te maken. Want je wilt niet alles veranderen maar bijvoorbeeld een be-
paalde manier van werken in een bepaald bouw op een basisschool, of een bepaal-
de manier van leren en loopbaanontwikkeling combineren op een ROC.
Arienne: Dat snap ik. De teacher leader wil met een vernieuwing samen met col-
lega’s aan de slag.  Wij in de innovatielijn leren studenten om de complexiteit van 
een onderwijspraktijk zichtbaar te maken en te begrijpen vanuit het idee van groot 
denken, klein doen. Dat klein doen komt wel in de buurt van wat jij zegt maar het 
gaat er over dat je dit altijd blijft zien in de bredere context. 
Bas: Dat geldt ook in de professionaliseringslijn: om groot te kunnen denken moet 
je als professionals precies en zorgvuldig leren denken. Het vraagt van de professi-
onals nogal wat om die complexiteit echt te leren zien, en die van meerdere kanten 
te analyseren.
Arienne: Dat ben ik met je eens. De dynamiek:  de individuele kwaliteiten van de 
teacher leader versterken – en oog leren krijgen voor en inspelen op de systeem-
kant van school en organisatie lijkt een tegenstelling maar is dat eigenlijk niet. Het 
is als een web: als je hier iets doet verandert er verderop ook wat. Tegelijkertijd 
moet je als teacher leader ook vrije ruimte creëren, en moet je ervoor zorgen niet 
verstrikt te raken in de complexiteit.
Bas: Een onderwijspraktijk is op allerlei wijze vervlochten met de vormgeving van 
de organisatie maar die organisatie zelf krijgt pas een gezicht  door de personen - 
de professionals -die daarin een professionele speelruimte scheppen. 
Arienne: Het systeem is een cluster van elkaar versterkende en verzwakkende re-
laties. Conclusie van dit gesprek is dat de dynamiek tussen individu en systeem tot 
uitdrukking komt in het verschil in hoe we kijken en dus handelen. Vertrek je vanuit 
het professionele zelf van de teacher leader die de vernieuwing op gang dient te 
brengen of vertrek je vanuit de betrokken buitenstaander die onmiddellijk het per-
spectief van anderen erin betrekt.
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Teacher leaders strijden  
voor zichtbaarheid.56

De ervaring van de rol van Teacher leader

_Marjoljin Peltenburg, Jos Castelijns, Jeannette Geldens & Wenckje Jongstra

Teacher leaders dragen vanuit een sterke gedrevenheid graag bij aan onderwijsinnovatie, 
maar worden in hun beleving niet altijd voldoende gezien in de eigen schoolorganisatie: 
“We moeten knokken voor een plekje”. Teacher leaders zijn opgeleid tot experts in onder-
zoeksmatig innoveren in de eigen school. Maar in plaats van een beroep op teacher lea-
ders te doen, zijn scholen geneigd expertise van buitenaf naar binnen te halen. Dit blijkt 
uit een studie onder alumni van de twee hbo-masteropleidingen Leren en Innoveren van 
de Radiant Lerarenopleidingen waar leraren worden opgeleid tot teacher leader.

Teacher leaders 
Teacher leaders zijn professionals in het initiëren en begeleiden van onderwijsinnovaties 
in de eigen schoolorganisatie. De hbo-master Leren en Innoveren (MLI)  professionali-
seert leraren tot teacher leaders die een voortrekkersrol vervullen ten aanzien van onder-
wijsvernieuwingen. De opleiding heeft een sterke onderzoeks- en innovatiecomponent 
als rode draad in de twee studiejaren. Met de opgedane onderzoeks- en innovatievaar-
digheden en de ontwikkelde onderzoekende houding en bewustwording van de eigen 
professionele identiteit zijn teacher leaders in staat om bij te dragen aan onderwijsont-
wikkeling in hun eigen klas en in de schoolorganisatie. Kortom, ze helpen de innovatieve 
slagkracht van de school te vergroten. De vraag is nu: lukt het de afgestudeerde teacher 
leaders in hun scholen de genoemde voortrekkersrol te nemen en zo ja, met welke fac-
toren hangt dat samen? De MLI vraagt van leraren een forse investering in termen van 
geld, tijd en energie. Ook de scholen waar de leraren werkzaam zijn investeren, bijvoor-
beeld door het vrijmaken van tijd om de studie te volgen. Maar maken de scholen wel 
gebruik van de verworven capaciteiten van de teacher leader?

Factoren van invloed op het vervullen van de rol van teacher leader
Literatuur wijst uit dat verschillende factoren van invloed kunnen zijn op het vervul-
len van de rol van teacher leader, zoals persoonsfactoren, actoren in de opleiding en 
schoolorganisatiefactoren. Als het gaat om persoonsfactoren blijkt dat motivationele 
eigenschappen van onderwijsprofessionals van invloed kunnen zijn op het initiëren en 
uitvoeren van onderwijsvernieuwingen (De Rijdt, Stes, Van der Vleuten, & Dochy, 2012). 
Een voorbeeld is de wil (gedrevenheid) om de kwaliteit van het eigen professioneel han-
delen te verbeteren (Cochran-Smith & Lytle, 2009).

56 De volgende bijdrage is eerder met de gelijknamige titel gepubliceerd in De Nieuwe Meso en met 
toestemming van de redactie van dit tijdschrift in deze bundel opgenomen. Referentie: Peltenburg, 
M., Castelijns, J., Geldens, J., & Jongstra, W. (2018). Teacher leaders strijden voor zichtbaarheid: De 
ervaring van de rol van teacher leader. De Nieuwe Meso, 1, 44-50.
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Ten aanzien van opleidingsfactoren wijst Snoek (2015) op het belang van de ontwikke-
ling van partnerschappen tussen opleiding en schoolorganisaties. Zo’n partnerschap kan 
invulling krijgen door gezamenlijke innovatieprojecten die de verschillende betrokkenen 
uitnodigen om deel te nemen aan een dialoog met als doel verschillen tussen de contex-
ten van school en opleiding te verkennen en uiteindelijk elkaars contexten te versterken. 
In de MLI-opleidingen van Radiant staan dergelijke onderzoeksprojecten bekend als 
collectief praktijkonderzoek (CPO). Door middel van CPO draagt de teacher leader in 
samenwerking met collega’s op onderzoeksmatige wijze bij aan zowel de ontwikkeling 
van het onderwijs als die van de eigen organisatie.
Wat betreft schoolorganisatiefactoren wordt gewezen op de invloed van leiderschap dat 
gericht is op het ondersteunen en uitdragen van praktijkonderzoek als innovatiestrate-
gie (Krüger, 2014) en op een organisatiecultuur waarin leraren onderzoeksactiviteiten 
uitvoeren en actief betrokken zijn bij vernieuwingen (Snow-Gerono, 2005). Zo conclu-
deerde Snoek (2015) dat de impact van een masteropgeleide leraar met innovatieambities 
sterk afhankelijk is van de mate waarin aspecten van de organisatiecultuur ondersteu-
nend zijn, zoals ondersteuning van collega’s en leidinggevende en mogelijkheden om een 
voortrekkersrol te kunnen vervullen.

Hoe beleven teacher leaders de invulling van deze rol?
Hoe ervaren de (beginnende) teacher leaders zelf hun rol? Welke factoren ervaren zij als 
stimulerend dan wel belemmerend? Het is van belang hierover meer te weten, juist om-
dat de teacher leader rol nog relatief nieuw is, teacher leaders vaak in scholen een unieke 
positie (verondersteld worden te) hebben en omdat er weinig bekend is over hoe teacher 
leaders hun positie innemen (cf. Cooper, 2016). In dit artikel willen we een krachtig 
pleidooi houden voor het positioneren van MLI-alumni als teacher leaders in de scho-
len waar zij werkzaam zijn. Teacher leaders kunnen het verschil maken in het op gang 
brengen en onderhouden van school ingebedde professionalisering. Bovendien is het een 
gemiste kans de investering in een tweejarige masteropleiding niet te verduurzamen in 
de praktijk. Ons pleidooi baseren we op een eigen studie waaraan in totaal 26 alumni (13 
mannen, 13 vrouwen) deelnamen.
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de alumni het vervullen van hun rol als teacher 
leader ervaren, is een interview afgenomen waarin is gevraagd (1) welke persoons-, 
schoolorganisatie- en opleidingsfactoren stimulerend dan wel belemmerend werken in 
het vervullen van de rol van teacher leader, en (2) hoe zij het teacher leadership beleven.
Het betreffende onderzoek is gefinancierd door CEPM (Center of Expertise Persoonlijk 
Meesterschap). 

Persoonsfactoren: stimulerend en belemmerend
Uit de interviews blijkt in de eerste plaats dat alumni het hebben van een zekere wil of 
gedrevenheid om te willen vernieuwen als een belangrijke persoonlijke, stimulerende 
factor  ervaren voor het vervullen van hun rol als teacher leader, zoals ook door De Rijdt 
et al. (2012) en Cochran-Smithe en Lytle (2009) wordt benadrukt. Zo noemt Mara dat 
haar eigen gedrevenheid enorm stimulerend heeft gewerkt om succeservaringen op te 
doen. Mirjam brengt haar gedrevenheid om te innoveren in verband met haar vermogen 
altijd mogelijkheden te zien om te innoveren. Zo benadrukt zij dat je als teacher lea-
der kansen moet creëren: “Die vaste plaatjes die zijn er niet”. In de tweede plaats wordt 
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een grondhouding om onderzoeksmatig of gestructureerd te werk te (willen) gaan als 
belangrijke factor benoemd. Zo noemt Rosanne: “[..] het stukje onderzoeken, vooruit-
kijken, nadenken, dat zit wel in mij.” In de derde plaats lijken de alumni een voorkeur te 
hebben om als teamplayer op te trekken. Zij willen graag met collega’s samenwerken aan 
het realiseren van collectieve ambities. Joris benoemt in dit verband dat hij graag collega’s 
helpt: “[…] want door anderen hulp te bieden, kan ik ook hun perspectieven zien. Dat le-
vert mij ook weer wat op […].” Ralf benoemt in het kader van optrekken en samenwerken 
met collega’s een zekere sensitiviteit die hij bezit om in te spelen op groepsprocessen. Dit 
verwoordt hij als volgt: “[…] Maar ik kan heel makkelijk dus de dingen mee oppakken en 
een goede schwung geven aan het gebeuren. Kritisch zijn zonder dat mensen daar vervelend 
van worden.”
In de vierde plaats benoemen de alumni hun neiging om te veel op hun schouders te 
nemen. Dit kan als een belemmerende factor worden beschouwd. Gaia beschrijft dit als 
volgt: “[…] Dat heb ik nog steeds wel hoor, dat ik niet te veel dingen overal erbij moet halen 
en dat ik het heel helder moet houden en eenvoudig en niet te groot […].”

Opleidingsfactoren: stimulerend en belemmerend
De respondenten geven allen aan dat hun gedrevenheid om te willen innoveren 
en iets te betekenen voor de praktijk is versterkt door de masteropleiding. Zo legt 
Mara uit: “[…] Dat had ik daarvoor ook al. Toen wilde ik ook niet stilzitten. Ik heb 
ook maar heel kort nagedacht wil ik de MLI doen. Het volgen van de MLI heeft het 
nog wel meer versterkt en aangewakkerd.” Ook is het leren doen van onderzoek 
door de respondenten als stimulerend ervaren voor hun rol van teacher leader. 
Zo geeft Gaia aan: “[…] maar wat ik het meest heb geleerd van de MLI, is toch wel 
het doen van een goed onderbouwd onderzoek.” De alumni benoemen dat het leren 
doen van onderzoek en het gebruik van de cyclus van ‘Kantelende kennis’ (Caste-
lijns, Koster, & Vermeulen, 2009) hen heeft geholpen om op systematische wijze 
met hun team te innoveren. Tot slot wordt het werken in zogeheten leerkringen 
of tutoraten als onderdeel van de opleiding genoemd als stimulerende factor. In 
deze kleinere setting werken studenten samen aan hun persoonlijk professionele 
ontwikkeling. In de woorden van de alumni is het met name dit onderdeel van de 
opleiding dat hen tot reflecteren heeft aangezet op hun handelen als teacher leader. 
Zo legt Pharrel uit: “Omdat je dan inderdaad nog wat beter kijkt: waarom doe ik wat 
ik doe, waarom heb ik bepaalde keuzes gemaakt?”
Wat volgens de alumni een belemmerende factor is geweest, is het ophouden van 
inspiratie vanuit de opleiding na voltooiing ervan. Ze benoemen het inspirerende 
karakter van de opleiding en het simpele feit dat na afronding van de opleiding die 
haast vanzelfsprekende inspiratie ophoudt als belemmerend. Zo zegt Marijn: “Wat 
ik nu merk, die dagen bij de MLI, daar keek ik in zoverre naar uit, dat je met mensen 
zit die met hetzelfde doel bezig zijn, je spreekt een gemeenschappelijke taal, je wordt 
geïnspireerd op die dagen. En dat is iets wat je daarna gewoon wel mist.”

Schoolorganisatiefactoren: stimulerend en belemmerend
Een schoolomgeving waarin onderwijsinnovatie wordt aangemoedigd en omarmd door 
collega’s wordt door de respondenten als stimulerend ervaren. Wat de respondenten 
nadrukkelijk als belemmerend ervaren, is het niet voldoende door de schoolleider en 
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collega’s ‘gezien worden’ in hun nieuwe rol van teacher leader. De teacher leaders missen 
het leiderschap waardoor zij binnen de organisatie als kartrekkers van innovatieproces-
sen worden gepositioneerd, zoals door Krüger (2014) wordt bepleit. En als de schoollei-
der de alumni niet ziet als teacher leader, wie dan wel?  Gaia spreekt in dit verband over 
“het moeten knokken voor een plekje”. De alumni constateren dat nog te vaak in de eigen 
schoolorganisatie expertise van buitenaf wordt ingevlogen. Pharrel legt dit als volgt uit: 
“Scholen zijn heel erg van: oké, we hebben een probleem, we laten een expert komen, en die 
gaat zijn verhaaltje doen, en dan moet het maar klaar zijn. Terwijl je vanuit de MLI weet 
dat zo’n onderzoek gewoon veel meer tijd kost en veel beter neergezet moet worden.” Het is 
aan de teacher leader om dan op het juiste moment zijn of haar rol te nemen. Tommie 
geeft hiervan een voorbeeld: “Het leuke is, ik heb samen met een collega die de opleiding 
tot gedragsspecialist had gedaan een studiemiddag gehouden voor collega’s waar normaal 
een externe voor ingehuurd wordt. Het sloot namelijk heel precies aan bij allebei onze on-
derzoeken. En omdat wij het zelf deden viel het bij de collega’s heel erg in de smaak. Het was 
allemaal heel herkenbaar.”
Als mogelijke verklaring voor het niet gezien worden en het moeten vechten voor een 
plekje noemt Saskia dat collega’s de nieuwe rol van teacher leader binnen school kunnen 
ervaren als bedreiging en zich aangevallen voelen door iemand die zich kritisch durft te 
uiten. Zij voegt hieraan toe: “Maar dat is omdat ze nog niet hebben ervaren hoe leuk het is” 
en ze verwijst daarbij naar het proces van samen innoveren.

Beleving teacher leadership
Op de vraag naar de beleving van de rol van teacher leader antwoorden de alumni dat 
zij veel voldoening halen uit deze rol wanneer ook werkelijk zichtbaar is wat de impact 
is van hun inspanningen. Daarbij wijzen zij niet alleen op aantoonbare opbrengsten van 
innovatieprocessen, maar juist ook op het proces van samenwerken met collega’s aan iets 
nieuws in school. Dat bij het vervullen van de rol van teacher leader een hoop lef nodig 
is, daarover zijn de teacher leaders het eens (cf. York-Barr & Duke, 2004). Zo beschrijft 
Daphne de kwaliteiten te hebben ontwikkeld van onderwijsinnovator en daarmee inno-
vatieprocessen aan te durven: “Zo van, geef mij een project, en geef me een groot project, 
geef me iets wat verbindend is, en, gechargeerd, het komt goed. […].” Door het volgen 
van de MLI en hun ervaringen met het in gang zetten van innovatieprocessen lijken de 
afgestudeerde teacher leaders zelfverzekerder te zijn geworden en nemen zij graag hun 
collega’s mee in het aangaan van nieuwe uitdagingen ten bate van de kwaliteit van het 
onderwijs (cf. Haskell McBee, 2014).

Tot slot
Het opleiden van leraren tot competente teacher leaders vraagt om een forse investering, 
zowel van de student als van de school waar hij of zij werkzaam is. Ons onderzoek laat 
zien dat de afgestudeerde teacher leaders klaar zijn voor hun nieuwe rol. Ze zijn gemo-
tiveerd en gretig om de door hen verworven competenties in dienst te stellen van de 
school. Ze hebben een positieve houding ten aanzien van systematisch werken en samen 
bouwen aan schoolontwikkeling. Deze eigenschappen blijken aan te sluiten bij eigen-
schappen van de opleiding, namelijk (1) het als inspirerend ervaren onderwijsaanbod dat 
een impuls is voor de eigen gedrevenheid, (2) het leren onderzoek doen, en (3) de stimu-
lans om zowel op de opleiding als op de werkplek vanuit het collectief te werk te gaan.
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Maar factoren in de schoolorganisatie blijken een bottleneck te vormen: ten eerste 
missen alumni de opleiding na afronding ervan. Dit duidt op een gebrek aan duurzame 
partnerschappen (Snoek, 2015); het is aan de opleiding en schoolorganisaties om deze 
handschoen op te pakken.
Ten tweede blijkt het benutten van de innovatiecapaciteit van teacher leaders niet in elke 
schoolorganisatie een vanzelfsprekendheid. Ze moeten ‘strijden’ voor hun erkenning en 
dat is jammer. Het gevaar bestaat dat teacher leaders hun rol als te geïsoleerd en eenzaam 
of machteloos ervaren. Waarom investeren in de opleiding van leraar tot teacher leader 
om vervolgens geen gebruik te maken van de expertise van deze onderwijsinnovators? 
Het is vanuit de organisatie gezien ook onlogisch. Welk commercieel bedrijf zou investe-
ren in de professionalisering van zijn medewerkers, zonder de verworven competenties 
te verzilveren? Om het potentieel van teacher leaders beter te benutten, zou hun rol zich 
wellicht dan ook niet moeten beperken tot een (informele) rol in de schoolorganisatie. 
Zulke beslissingen vragen ook om lef, vooral van schoolleiders en bestuurders. Wie 
durft?

Aan de uitvoering van het beschreven onderzoek werkten mee: Sanne Akkerman, Bas 
van den Berg, Jos Castelijns, Jeannette Geldens, Pauline Harrewijn, Wenckje Jongstra, 
Monique Leygraaf, Bram de Muynck, Marjolijn Peltenburg, Helga van de Ven en Elsbeth 
Visser.
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Bijlage

De cyclus Kantelende Kennis (Castelijns et al., 2009) laat zien hoe een team in een 
collectief leerproces kennis creëert over het onderwijs in de eigen school en op 
basis daarvan innoveert.

Ambitie ontwikkelen
De teacher leader ontwikkelt samen met zijn of haar team (of een deel ervan) een 
collectieve ambitie. Die heeft betrekking op het leren van leerlingen. Deze collec-
tieve ambitie zal richting geven aan het innovatieproces. Bijvoorbeeld: hoe kunnen 
wij de prestaties van onze leerlingen op het gebied van technisch lezen bevorde-
ren?

Informatie verzamelen
Om de vragen te beantwoorden die door de collectieve ambitie worden opgeroe-
pen, verzamelen de teacher leader en zijn collega’s informatie over het leren van 
leerlingen, bijvoorbeeld door het lezen van literatuur, het interviewen van leerlin-
gen, het verzamelen van toetsgegevens en of het observeren tijdens leeslessen.

Informatie interpreteren
De teacher leader en zijn/haar collega’s interpreteren gezamenlijk de verzamelde 
informatie. Samen  zoeken zij naar verklaringen voor hun bevindingen. Zo kan het 
team tot de conclusie komen dat motivatie een belangrijke factor is voor het lezen 
van hun leerlingen en dat de manier waarop zij  feedback geven met deze motiva-
tie samenhangt.

Consequenties verbinden
De teacher leader en zijn of haar team gaan samen na wat de uitkomsten van de 
gezamenlijke interpretatie van informatie betekenen voor het onderwijs en het le-
ren van leerlingen. Samen ontwerpen zij een innovatie, maken een plan van aanpak 
en bedenken hoe zij de innovatie gaan evalueren. De leraren beslissen bijvoor-
beeld dat zij hun feedbackvaardigheden gaan vergroten. Om de leerprestaties van 
hun leerlingen te verbeteren gaan zij tijdens leeslessen op een motiverende manier 
feedback geven. 

Acties uitvoeren
Het team en de teacher leader voeren de acties uit en bewaken de voortgang van 
het innovatieproces. De leraren bereiden bijvoorbeeld samen leeslessen voor en 
bedenken hoe ze hun leerlingen motiverende feedback gaan geven. Gedurende 
anderhalve maand worden deze leeslessen dagelijks in elke groep gegeven. Van 
deze leeslessen worden korte video-opnamen gemaakt die zij in intervisiebijeen-
komsten bespreken.
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Product en proces evalueren
De teacher leader en het team evalueren de uitkomsten van de acties en gaan na in 
welk opzicht de collectieve ambitie is gerealiseerd. Hoe is het lezen van leerlingen  
veranderd? In welk opzicht is leesmotivatie verhoogd? Wat is er veranderd in de 
manier waarop leraren feedback geven? Hoe verliep het proces van collectief leren? 
Hoe was ieders aandeel en hoe hebben de teamleden het gezamenlijke proces 
ervaren? Wat zou een volgende keer anders moeten?

1 Basismodel
Ambitie 

ontwikkelen

Informatie 
verzamelen

Product en proces
evalueren

Informatie 
interpreteren

Actie
uitvoeren

Consequenties
verbinden
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De waarde van vragend,  
verbeeldend en verhalend leren57

Over wat ons werkelijk aan het hart gaat in het (opleidings-)onderwijs 

_Bas van den Berg

Inleiding
De engel bij dit verhaal & vertoog teken-
de Paul Klee op een scharnierpunt in de 
tijd, in 1940, vlak voor het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog. In het laatste 
jaar van zijn leven tekende hij ‘tussenfi-
guren tussen hemel en aarde’, engelen.58 
We zien ‘de engel vol van hoop’, de engel 
‘zij huilt’ en ‘de strijdbare engel’.   De en-
gel op het voorblad van dit verhaal kreeg 
als titel: woher, wo, wohin: van waar, 
waar nu, waar heen. Engelen symbolise-
ren voor Klee een inzicht in de onder-
stroom van de geschiedenis, inzicht in 
wat er werkelijk gebeurt, voor wat er 
werkelijk op het spel staat. Deze engel 
riep in 1940 existentiële vragen op: Waar 
komen we vandaan, voor welke uitdaging 
staan we nu, en waar gaan we heen? 
Wat hem toen aan het hart ging was de 
vraag: hoe bewaren we in de zo bedreig-
de en dreigend situatie van Europa een 
elementair besef van menselijke waardigheid, van rechtvaardigheid en van waarheid. Hij 
vroeg zich af: Wat gaat ons op dit scharnierpunt in de geschiedenis echt aan het hart? 
Wat staat ons te wachten, wat staat ons te doen en waar ligt onze verantwoordelijkheid?
De vraag wat ons aan het hart gaat, heb ik leren stellen op het moment dat ik me be-
kwaamde in het voeren van de socratische dialoog. Leermeester Jos Kessels vertelt in 
zijn boek Scholing van de geest dat deze vraag van Socrates steeds opnieuw gesteld dient 
te worden als je je samen bezint op wat van waarde is in het leven, en wat betekenisvol 
is in het onderwijs. Deze vraag : wat ligt ons na aan het hart in het onderwijs heb ik de 
afgelopen 14 jaar als lector dynamische identiteitsontwikkeling, steeds opnieuw aan de 

57  Het verhaal dat hier staat is een verkorte versie van het uitgebreide verhaal en vertoog dat ik heb 
gemaakt als verantwoording van mijn werkzame periode  bij de Marnix Academie in de afgelopen 14 
jaar. Vooral  als lector en  academic director,  daarnaast ook als opleider, onderzoeker en onderwijsont-
werper. Het uitgebreide verhaal & vertoog staat op de website van de MLI en is te downloaden voor 
iedere geïnteresseerde. 
58  Boris Friedewald (2014). Die engel van Paul Klee. Köln: DuMont.
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orde gesteld samen met collega’s vanuit de kenniskring. Dezelfde vraag gaf richting aan 
mijn tien jaar durende leiderschap als academic director aan de masteropleiding Leren 
en Innoveren. Alle kennis die we in de zoektocht naar antwoorden op deze vraag verza-
meld hebben, alle inzichten, ervaringen en kunde met betrekking tot leren, innoveren en 
transformeren zijn ontsproten aan deze vraag: wat gaat ons werkelijk aan het hart in het 
(opleidings-)onderwijs. 
Wat er naar mijn mening op dit moment in het onderwijs op het spel staat is de vraag 
of leerlingen door hun leraren werkelijk worden uitgedaagd de wereld in zijn rijkdom 
te ontdekken, en daarmee samenhangend of leraren zelf daartoe echt de ruimte krijgen 
in hun scholen? Dezelfde vraag kun je ook stellen aan alle opleidingsonderwijs: worden 
studenten door opleiders werkelijk uitgedaagd om echt nieuwsgierig te worden naar de 
wereld om hen heen, daar kennis over op te doen en die kennis dan ook te verbinden aan 
vragen en uitdagingen waar onze huidige wereld voor staat, uitdagingen die ons allemaal 
raken? Dan wordt onderwijs pas echt maatschappelijk relevant. Op welke scholen en op-
leidingen krijgen teams de experimenteerruimte om onderwijs te ontwikkelen in samen-
spraak met hun leerlingen of studenten? Wordt er daadwerkelijk speelruimte gecreëerd 
voor leerlingen en studenten zodat zij zich grondig kunnen gaan oefenen in zich ver-
wonderen, vragen stellen, een onderwerp aandachtig verkennen met behulp van verbeel-
dingskracht, persoonlijke verhalen gaan maken over  wat zij ervaren en ondergaan, zich 
werkelijk onderzoekmatig leren verdiepen in een verschijnsel, dat beter leren verstaan en 
daardoor nieuwe mogelijkheden ontdekken die leiden tot verrassend handelen, kritisch 
denken en sensitief en responsief communiceren? 
In de afgelopen 14 jaar heb ik me altijd in dialoog met anderen veelvuldig ingespannen 
om antwoorden te vinden op deze grondvragen door aandachtig te luisteren naar leraren 
op de werkvloer en naar opleiders in opleidingen. En daarnaast heb ik me samen met 
vele collega’s theoretisch grondig verdiept in concepten die centraal staan in onderwijs 
ten dienste van duurzaam leren leven en samenleven op een kwetsbare planeet, namelijk 
de concepten samen leren, samen spelen, samen onderzoeken, samen werken en samen 
iets nieuws creëren. En ook heb ik me verdiept in de mentale, sociale en culturele vermo-
gens en gereedschappen die leraren en opleiders in het onderwijs nodig hebben om een 
werkelijk duurzame vernieuwing van hun onderwijspraktijk op gang te brengen en die 
ook te verankeren in hun sociale praktijken. Deze vermogens en gereedschappen om een 
proces van Samen Leren en Vernieuwen op gang te brengen in het opleidingsonderwijs 
heb ik samengevat in drie hoofdwerkwoorden: Vragen Verbeelden en Verhalen.

Ervaringsverhalen
Het proces van het opnieuw doordenken van het hart van Samen Leren en Vernieuwen 
van (opleidings-)onderwijs vertel ik aan de hand van een recent ervaringsverhaal uit de 
onderwijspraktijk, het verhaal van meester Thom, die leraar is op de Triade, een school in 
Arnhem met nieuwkomerklassen. Hij werkt daar als een vrije, speelse en zeer bekwame 
professional. In het leerproces met zijn leerlingen, creëert hij met de kinderen een speel-
ruimte waardoor leerlingen elkaars wereld en de rijke wereld  om hen gaan ontdekken. 
Het leerproces bij zijn leerlingen weerspiegelt indirect hoe hij zich als leraar dagelijks 
transformeert tot een ontvankelijke, nieuwsgierige en speelse professional die inspeelt op 
wat er in de concrete werkelijkheid in de klas op hem afkomt. Onderwijzen is vrijmoedig 
improviseren. 
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Roodkapje en de Wolf
(een lichtvrije vertaling van  
‘Little Red Riding Hood and the Wolf’
van Roald Dahl uit ‘Revolting Rhymes’)
 
De Wolf die voelde zich wat slap
en verlangend naar een vette hap
klopte hij bij oma aan – ze zag
zijn scherpe tanden en zijn vieze lach
maar Wolfje vroeg lief: “Mag ik er in?”
ze was bang, maar desalniettemin
opende zij voor hem dan toch de deur
ze dacht: ‘Als hij mij nu maar niet verscheurt!’
 
Natuurlijk wel, van teen tot kop
at hij oma in één hap op!
maar oma was niet al te groot
de Wolf had aan meer voedingswaarde nood
hij rende door de keuken heen
en lachte toen plots heel gemeen:
hij zou hier wachten tot zo meteen
Roodkapje van uit het donkere bos verscheen!
 
Hij deed oma haar kleren aan (want moet je weten
die had hij natuurlijk níet opgegeten!)
haar kleedje aan, haar mooiste hoed
en daarna borstelde hij in overvloed
zijn haar tot een kapsel van een beter budget
en vleide zich neer op oma haar bed 
na een tijdje kwam Roodkapje binnen
ze keek, ze staarde en sprak om te beginnen:

“Maar oma, wat hebt U grote oren!”
de Wolf fluisterde: “Dat is om beter te horen!”
waarna ze zei: “En zulke grote ogen!”
“Om beter te kunnen zien!” sprak de Wolf ingetogen
terwijl hij keek en liefdevol lachte
maar ondertussen hield hij wel in gedachte:
wat ziet ze er lekker en mals uit en eetbaar 
na die taaie oma smaakt zij voorzeker als kaviaar!

Waarna Roodkapje plotseling zei:
“Maar oma, wat een mooie pelsmantel heb jij!”
“Hé, dat klopt niet!” riep de Wolf “Je bent vergeten
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naar mijn grote tanden te vragen, om jou op te eten!”
Roodkapje grijnsde, en terwijl ze geen spier vertrok
haalde zij een revolver van onder haar rok
en schoot en schoot en schoot nog een keer
de Wolf, die viel toen steendood neer!

Wie haar tegenwoordig ziet
die gelooft bijna z’n ogen niet
ze is niet meer het Roodkapje dat ze jaren was
maar een chique dame nu, in een wolvenpelsen jas!
 
vertaling © bert deben
Antwerpen, dinsdag 11 december 2012.

Het verhaal van meester Thomas
Meester Thom met zijn mooie geruite bloes en met grijze muts op zijn hoofd zit te mid-
den van zijn 14 kinderen in de kring. Kinderen uit wel twaalf landen die daar zichtbaar 
en voelbaar gereed zitten om iets te leren.
Samen met  twee collega’s van de Universiteit van Humanistiek mocht ik op een ochtend 
getuige zijn van een les op de Triade.
Wij waren benieuwd hoe een meesters zoals Thom er in slaagden om van al die losse kin-
deren overal vandaan een gemeenschap van lerende kinderen te maken die oog hadden  
voor elkaar, en die met een open mind, een open hart en een open ziel iets wilden leren 
uit die rijke, mooie, bizarre en onbekende wereld om hen heen. Op deze maandagmor-
gen was het onderwerp sprookjes aan bod, en niet zomaar sprookjes maar sprookjes in 
de klassieke versie van Andersen of Grimm én zoals verteld door kinderboekenschrijver 
Roald Dahl. Twee sprookjes werden gepresenteerd: het sprookje van Roodkapje en het 
sprookje van de drie biggetjes. Door de kennismaking met de taal van deze sprookjes 
oefende meester Thom en passant en spelenderwijs allerhande zaken uit de Nederlandse 
taal met de leerlingen.
Het was fascinerend om te zien hoe de les zich ontvouwde, hoe de leerlingen tot samen 
leren kwamen, d.w.z. in overleg en gesprek iets nieuws ontdekten over het sprookje, over 
zichzelf, over elkaar en over de wereld waarin zij leven en hoe meester Thom dat leerpro-
ces stap voor stap ondersteunde….zonder zelf in het middelpunt te gaan staan. Met zijn 
ogen, zijn gebaren, zijn houding, zijn gevoel, zijn vragen, zijn verstand, zijn kennis, zijn 
getrainde intuïtie en vooral, met zijn doorleefde ervaring, zijn ‘tacit knowledge’ werd er 
door leerlingen en de leraar een speelruimte voor leren geschapen waarbij het sprookje 
als bron van leren, als een katalysator werkte. Het geheim is: meester Thom kreeg dat 
voor elkaar omdat hij iedere leerling een kaart met een bepaalde vraag  aanreikte. Zo 
gauw die dat deed, raakten de 14 leerlingen gericht op de dynamiek in het sprookje, want 
ze wilden straks wel iets kunnen vertellen als de meester hen iets zou vragen. En dan is 
het ook nog eens bloedspannend of je de goede woorden kunt vinden om uit te drukken 
wat je denkt en ziet en ervaart.  
En wij mochten erbij zijn, binnen vijf minuten waren al de 14 leerlingen geconcentreerd 
op wat er gebeuren ging….met volle aandacht voor het sprookje, voor de meester, voor 
elkaar en voor iets geheimzinnigs wat ze weel aanvoelden maar niet precies wisten.
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Samen Leren en Vernieuwen (LeV)
Het omvattend leerproces van samen leren en vernieuwen dat zich gaat voltrekken als 
leerlingen samen met een leraar een onderwerp aandachtig onderzoeken om zo bij ken-
nis, daar te komen, is samen te vatten in 9 werkwoorden: verwonderen, vragen, verken-
nen, verbeelden, vertellen, verdiepen, verbinden, verstaan en veranderen in een diepgaande 
en aandachtige ontmoeting met iets of iemand. Dit leerproces leidt uiteindelijk tot ver-
nieuwing van het leren en tegelijkertijd tot een transformatie van leerlingen en leraren. 
Dat is de kern van wat ik in de afgelopen 36 jaar onder leren ben gaan verstaan: namelijk 
een transformatieproces van jongere en oudere mensen die door waarachtig samen te 
leren tot nieuwe inzichten en ideeën komen, en daardoor samen een bestaande leer- en 
onderwijspraktijk kunnen veranderen, zodanig dat iedereen nieuwe zin en betekenis ont-
dekken kan, en er nieuwe betekenissen verleend kunnen worden aan complexe dilemma’ 
s en geldige antwoorden gevonden kunnen worden op belangrijke vragen.
Dit omvattend proces van Samen Leren en Vernieuwen ben ik vanaf begin jaren ’80 van 
de 20e eeuw gaan benoemen met de medeklinkers van het Hebreeuwse woord LeV. Daar-
mee werd LeV een acroniem voor Leren & Vernieuwen.59 Daarmee typeren we nu voor 
dit moment de Masteropleiding Leren en Innoveren, die nu tien jaar bestaat treffend: de 
Master LeV, Leren & Vernieuwen. Leren wordt daarin omschreven als dieper leren kijken 
en luisteren, grondiger leren denken, beweeglijker je verbeelding leren hanteren, vin-
dingrijker leren handelen, verrassender leren spreken, meer doordacht tot keuzes komen 
en dat alles je leven lang, een doorgaand gezamenlijk leerproces tot er een vernieuwing 
ontstaat.

Ontmoeting met een leraar
Er was een ontmoeting in 1972 met een leraar, in Utrecht op de katholieke universiteit 
die mij tot dit elementaire inzicht heeft gebracht van wat samen leren met hart en ziel, 
leren met lijf en geest, leren met lef eigenlijk wil zeggen, en die leraar heette Yehuda 
Aschkenasy.
Er zit een man met een rode trui, een grote ketting, een bos krullend haar en een grote 
bril in het grijze, kale lokaal ...hij gaf geen les, hij vertelde verhalen, hij bracht geen ken-
nie over, hij stelde vragen en wat hi vooral deed: hij legde verbindingen tussen onze jonge 
levens als jongeren verlangden naar een spannend leven, gepassioneerd voor van alles en 
nog wat , voor wat er in de wereld, in de cultuur, in de samenleving gebeurde. Hij groeide 
op in Hongarije, in een joods gezin met een joodse cultuur van leren, een cultuur waarin 
door middel van zich verwonderen, vragen stellen en verhalen vertellen allerlei inzichten 
en ervaringswijsheden van vorige generaties aan nieuwe generaties werden overgedra-
gen…..spelenderwijs, in een mix van geinig en ernstig. Daardoor kon je als jonge adoles-
cent waar je ook vandaan kwam, met welke achtergrond ook, je met je gevoel, je verbeel-
ding en je volle verstand alle aangereikte inzichten en vertelde verhalen zelf proeven en 
betrekken op je jonge leven zonder dat er een duimendikke moraal op lag.

59 In de jaren ’90 van de 20e eeuw heb ik samen met collega Dodo van Uden van de 
Folkertsma Stichting zogenaamde LeV cahiers ontwikkeld. Dat waren cahiers met studiema-
teriaal uit de joodse traditie waar leergroepen zelfstandig mee aan de slag konden, zonder 
tussenkomst van een leraar.  
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Wat schrijf je , vroeg de rabbi
Verhalen zei ik…
Hij wilde weten wat voor verhalen.
Ware verhalen…
Over mensen die je kende?
Ja, over mensen die ik gekend zou kunnen hebben…
Over dingen die gebeurd zijn?
Ja, over dingen die gebeurd zijn of zouden kunnen gebeuren… 
Maar ze zijn niet waar gebeurd?
Nee, niet allemaal tenminste
In feite zijn sommige verzonnen van begin tot eind.
Dat betekent dat je leugens schrijft!
De zaken liggen niet zo eenvoudig rebbe…
Sommige dingen gebeuren, maar zijn niet waar…
Andere zijn waar, hoewel ze nooit gebeurd zijn.60

Ik zat daar in één van die vreselijke kale lokalen op de Uithof …19 jaar oud, te midden van 
leeftijdgenoten niet alleen uit de theologie opleiding, maar ook vanuit wiskunde, natuur-
kunde, economie, biologie, sociale wetenschappen, rechten, pedagogiek, onder het gehoor 
van deze vreemde leraar, die niets deed wat je verwachtte.
Rabbijn Yehuda Aschkenasy vertelde over wat er die week gebeurde in de wereld dichtbij 
en veraf, hoe hem dat raakte en hoe hij in wat hem raakte en voor wat voor levensvragen 
hem dat stelde, en hij illustreerde dat met verhalen en wijsheden uit zijn traditie. De zaal 
veranderde op slag van kleur en sfeer ...iedereen voelde zich persoonlijk aangesproken, 
soms positief soms negatief, ging zelf nadenken, vragen stellen…als je het lef had….want 
zo gauw als je je mond opendeed maakte je je zelf wel kwetsbaar…en public. Zo zonder 
woorden, maar vooral door zijn bijzondere manier waarop hij aanwezig was in de educa-
tieve speelruimte, riep hij bij ons jonge adolescenten een besef wakker dat leren echt se-
rious business is : je laten raken door iets in de wereld om je heen, iets waardoor je in ver-
warring raakt of waarvan je niet weet hoe je daarover na moet denken, het ter sprake moet 
brengen, en het dan toch in het midden leggen om vervolgens daar samen met je leraar bij 
stil te staan, om de onderliggende vraag samen vanuit verschillende kanten te beluisteren 
en te proeven, en dan mogelijk iets van een antwoord te vinden waarmee je verder zou 
kunnen leven, voorlopig, waarmee je weer de wereld in kunt gaan…voorzichtig….
Deze grondervaring, die alles in mijn leven aanraakte en op zijn kop zette, heeft een vonk 
in mij aangestoken die nooit meer gedoofd is…het bracht me ertoe mijn leven in dienst 
te stellen van samen leren…samen de wereld ontdekken, samen werken en samen spelen 
als leerlingen en leraren, als studenten en docenten……en het geheim - zo kwam ik tot 
de ontdekking met alle studenten, docenten, beleidsmakers waar ik de afgelopen 14 jaar 
zo intens mee heb mogen samenwerken…….- het geheim van leren met hart en ziel 
is dat je samen iedere keer samen een tussenruimte (Zwischenraum) creëert waarin de 
stem van een medeleerling of van een collega of van een leraar tot klinken kan komen, en 
waarin jij je als docent of leraar je inhoudt om zo de eigen kijk, de eigen gedachte of de 
eigen ingeving van de ander aanwezig kan laten komen midden in de lerende groep…. 

60  Vgl. Elie Wiesel, Legends of the Time, 1973.
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dan wordt het stil...dan lichten de ogen op…dan raakt iedereen is van binnenuit betrok-
ken….dan ontstaat er kennis die gedeeld kan worden en die leidt tot nieuw handelen, 
denken en spreken. 
 
Speelruimte
Die leer-ruimte of transitie-ruimte  is driedimensionaal van aard …Hij is sociaal in de 
breedte……. Je leert alleen maar in interactie met anderen, in alle leren is de gehele 
sociale wereld present, hij is glocaal in de diepte…Je leert van elkaar door de tijden heen, 
van verschillende culturen en tradities, van verleden (waar kom ik, waar kom jij van-
daan) naar de toekomst waar ga ik, jij, wij  naar toe?), de hele geschiedenis is present in 
het moment van het leren en hij is transcendent in de hoogte… in de doorgaande dialoog 
tussen jouw steeds rijker wordende innerlijke wereld……en levende bronnen van zin 
uit tradities die zich als een tegenstem, een stem van de andere kant lieten horen. Samen 
leren en vernieuwen is ieder moment  handelen in die driedimensionale speelruimte, 
…….en  een ieder voert voortdurend een driedimensionale dialoog …..tussen de ande-
ren en jijzelf, de mensen waar je nu mee leeft en werkt, tussen degenen die voor je waren 
en die na jou komen, en tussen jouw geestelijke binnenwereld en de wereld van levende 
tradities die aan jou vooraf is gegaan en die het grotere, omvattende  geheel van cultuur 
en traditie vertegenwoordigt, en die jou in ee in een situatie opnieuw kan aanspreken. En 
jij als persoon staat en beweegt voortdurend op het kruispunt van deze drie lijnen, ba-
lanceert voortdurend tussen zelfarticulatie én erkenning door anderen, tussen de behoefte 
aan geborgenheid én het verlangen naar avontuur, tussen zelfvertrouwen én een verlangen 
naar kennis die je momenten van zin kunnen doen ervaren, ‘bronnen van zin’. 
Zo heb ik tien jaar naar onze Master Leren en Vernieuwen gekeken, onze LeV master. 
Voor mij is deze master een belichaming van deze doorgaande beweging…van een 
leven lang leren, niet met een extern doel maar omwille van het doorgaande proces van 
samen zin ontdekken en transformeren zelf…het is echt een koninklijke weg om zo 
steeds opnieuw te mogen ervaren wat het betekent mens te worden, samen mens te zijn, 
ieders unieke menselijke waardigheid te leren beseffen evenals het breekbare en kostbare 
weefsel dat cultuur heet, dat onderwijs heet, om dat samen te vernieuwen, dag in dag uit.   
Dan is het een voorrecht om leraar of opleider of coach te mogen zijn. 
Daar worden leerlingen en leraren gelukkig van, en daar wordt de wereld menselijker 
van. Onze alumni, alle studenten, vandaag hier aanwezig zijn hier het levende bewijs 
hiervan: als de vlam van leren en vernieuwen is ontstoken kunnen er heel bijzondere 
dingen gaan gebeuren op scholen, gebeuren er ook bijzondere dingen op een opleiding 
als de onze, tussen docenten en tutoren, tussen docenten, tutoren en studenten, tussen 
studenten onderling en tussen studenten en collega’s op hun werkplek en vooral, en daar 
gaat het om tussen leraren en hun leerlingen in hun scholen. Het gebeurt al jaren, vaak 
ongemerkt, en nog net iets intenser in de afgelopen drie jaar toen ik samen met een 
prachtig team van inventieve collega’s de hervorming van de LeV master MLI ter hand 
mocht nemen.  
De les die ik mijn leven lang al aan het leren ben is en dat houdt niet op ook nu ik 
afscheid neem: je kunt zin ontdekkend leren wel willen organiseren,  d.w.z. met al je 
bekwaamheid en professionaliteit het vorm willen geven, maar in de kern is leren met 
hart en ziel van en met leerlingen, van en met collega’s een kwetsbaar en kostbaar proces, 
dat niet te organiseren valt. Het onttrekt zich aan controle, aan planning, ontstaat steeds 
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opnieuw in de transitieruimte, in de steeds unieke wisselwerking tussen leerlingen, 
leraren en aansprekende leerstof, vooral in de vorm van vragen. Deze samen gecreëerde 
pedagogische tussenruimte, kan iedere les opnieuw een ontdekkingsreis worden…het is 
werkelijk iedere keer een wonder als je samen iets nieuws gaat ontdekken, dan gaan de 
stemmen anders klinken, dan lichten de ogen op, dan ontmoet je elkaar op zo een wijze 
… dat je daardoor allemaal verandert, evenals het onderwerp waarover je samen aan het 
leren bent.61 

Het verhaal van meester Thom gaat door 
Meester Thom daagde zijn leerlingen uit zelf betekenis te verlenen aan het wonderlijke 
sprookje van Roodkapje zowel in de klassieke versie als in de versie van Roald Dahl. 
Hij nodigde hen uit in eigen woorden  hun responsies te geven en hun eigen stem tot 
klinken te laten komen, hortend en stotend, struikelend over de woorden, maar toch….
Zo eigenden zij elkaar helpend  zich spelenderwijs nieuwe woorden toe en ontdekten 
nieuwe dingen over hoe je in deze wereld kunt bewegen als mens met een naam en een 
eigen stem. Het gaf zijn leerlingen overal vandaan te denken dat in de variant van Dahl 
Roodkapje een pistool had. Dat zal bij deze en gene wel bepaalde associaties hebben 
opgeroepen. Echt leren, learning in depth, zoals Kieran Egan, een voortrekker in vra-
gend, verhalend en verbeeldend leren en onderwijzen, ontstaat in het moment, in het 
hart van de gecreëerde tussenruimte. Meester Thom stelde voortdurend vragen aan zijn 
leerlingen, keek hen verwachtingsvol aan en wachtten op hun verhalen, hun invallen, 
hun creaties. Hij rekende op hun ontembare verbeeldingskracht. Alle leerprocessen, ook 
in een HBO opleiding als de MLI vraagt van onze studenten, alumni, docenten, tutoren 
en leidinggevenden dat zij leren handelen vanuit die steeds te oefenen grondhouding van 
verwondering, vragen stellen, opmerkzaam zijn voor ervaringsverhalen en zo elkaar uit 
te dagen in verbinding te komen en te blijven met levende bronnen van zin. Hoe wijs je 
ook bent, hoeveel je ook weet als het om leren voor het leven en samenleven gaat, blijf je 
leerling, voor altijd.

61 Berg, B. van den (2014) Speelruimte voor dialoog en verbeelding: Basisschoolleerlingen maken 
kennis met religieuze verhalen. Gorinchem (NL): Narratio; Egan, K., Cant, A., & Judson, G. (2014). 
Wonderful education: The centrality of wonder in teaching and learning across the curriculum. New 
York NY: Routledge; Kelchtermans, G. (2008). Narratief weten, zelfverstaan en kwetsbaarheid. In: L.M. 
Stevens (Ed.) Leraar, wie ben je? Antwerpen: Garant.
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Personalia auteurs

Ton Bruining is verbonden aan KPC Advies. Daarnaast is hij lector leiderschap in 
onderwijs bij Avansplus. Samen met Gert Biesta begeleidt hij een onderzoek naar 
aandacht in onderwijs. Sinds 2012 is hij verbonden aan de MLI Utrecht vooral op 
het terrein van het maken contextanalyses in het kader van door scholen gewenste 
innovaties (Y. Engeström). 

Jos Castelijns is lector ‘eigentijds beoordelen van onderwijs’ aan Hogeschool 
de Kempel in Helmond. Hij was net als Bob Koster verbonden aan het lectoraat 
Kantelende Kennis en heeft mede de MLI ontwikkeld in 2007. Vanaf 2008 tot 2018 
is hij zowel als onderzoeksdocent als ook als docent professionalisering verbonden 
geweest aan MLI Utrecht en later aan MLI Helmond.

Peter Dijkxhoorn is opleidingsmanager  voor de opleidingen van Penta Nova en 
voor de masteropleidingen MLI en MEL, beide verbonden met de Marnix Acade-
mie in Utrecht. Vanaf 2009 is hij nauw betrokken bij alle ontwikkelingen binnen de 
MLI.  

Jeannette Geldens was tot 2018 lector aan de Hogeschool de Kempel, en is  onder-
zoeksdocent en onderwijsontwikkelaar aan deze instelling. Vanaf 2008 tot 2018 was 
zij ook onderzoeksdocent bij de MLI, eerst in Utrecht, later in Helmond. Jeannette 
heeft veel onderzoeksprojecten geïnïtieerd.  

Wenkje Jongstra is sinds 2008 werkzaam op de Katholieke Pabo Zwolle waar zij 
werkt als director of studies van de Masteropleiding Leiderschap en Innovatie Kind 
en Educatie. Daarnaast is zij docent/onderzoeker in het kenniscentrum van de KPZ.. 
In de periode 2013-2018 is zij director of studies en onderzoeksdocent binnen MLI 
Zwolle geweest. Zij maakte deel uit van de hervormingsgroep van de MLI.

Barbara de Kort is als hogeschoolhoofddocent verbonden aan de Marnix Acade-
mie. Nu is zij docent professionalisering en leidinggeven bij de MLI Utrecht. Zij is 
voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs en promo-
venda bij de VU, Faculty of Religion and Theology.

Bob Koster werkt als lerarenopleider bij de Universiteit Utrecht en was in de perio-
de 2003-2011 als lector verbonden aan het lectoraat Kantelende Kennis, van waaruit 
de MLI is ontwikkeld. Sinds 2013 is hij lector verbonden aan de Fontys Lerarenop-
leiding in Tilburg met als focus ‘Leren op de werkplek van aanstaande leraren’. Hij 
combineert zijn werk als lector en lerarenopleider met het verzorgen van Opleidin-
gen voor Lerarenopleiders. Sinds 2008 is hij betrokken bij MLI Utrecht.   

Monique Leijgraaf is opleider en onderzoeker binnen het domein Diversiteit & 
Kritisch Burgerschap aan Hogeschool iPabo te Amsterdam. Zij is vanaf 2008 verbon-
den aan MLI Utrecht als onderzoeksdocent.
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Marjolijn Peltenburg is als senior onderzoeker en ontwerper zowel verbonden aan 
het Marnix Innovatiecentrum (MIC) als aan het Marnix Onderwijscentrum (MOC). 
Van 2015-2018 was zij als onderzoeksdocent, onderwijsontwikkelaar en -coördinator 
(director of studies) verbonden aan MLI Utrecht. In die functie gaf zij mede leiding 
aan het hervormingsproces van de opleiding.  

Marieke Pillen is docent-onderzoeker aan de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Ze 
is gepromoveerd op spanningen in de professionele identiteit van beginnende 
leraren. Ze werkt als studieleider van de Master Leadership in Education en als 
kerndocent professionele identiteit in de Master Leiderschap en Innovatie Kind en 
Educatie (MLIKE). Sinds 2018 is zij als docent professionalisering en leiding geven 
verbonden aan MLI Utrecht. 

Loek Schoenmakers heeft jarenlange ervaring met veranderprocessen binnen het 
op onderwijs gebaseerd op sociaal constructionisme en waarderend onderzoek. Hij 
promoveerde op basis van een ‘landbreed’ veranderproces in Suriname en werkt 
daarnaast als zelfstandig adviseur trainer voor het onderwijs in binnen en buiten-
land. Als docent innovatie werkte hij binnen de MLI locatie Helmond tussen 2014-
2018. Sinds 2018 is hij als docent innovatie verbonden aan MLI Utrecht.

Bas van den Berg was 14 jaar verbonden aan de Marnix Academie. Van 2004 - 2016 
als lector Dynamische Identiteitsontwikkeling, creatieve levensbeschouwelijke 
vorming en zin in werk. Van 2008-2018 als academic director van de Master Leren 
en Innoveren in Utrecht, en vanaf 2013 ook voor Helmond en Zwolle. Hij heeft zich 
bekwaamd in de verhalende, dialogische en verbeeldende benadering van onder-
wijsinnovatie en van de professionele ontwikkeling van leraren tot teacher leaders. 
Hij was in al die jaren docent professionalisering en samen leren bij MLI Utrecht.

Monique van der Heijden is hogeschoolhoofddocent aan de Hogeschool de Kem-
pel, betrokken bij diverse opleidingstrajecten binnen de hogeschool. Daarnaast is 
zij actief als senior onderzoeker bij het Kempel Onderzoekscentrum. Tussen 2014 
en 2018 was zij onderwijscoördinator (director of studies) van de MLI  locatie Hel-
mond en kerndocent onderzoek en innovatie binnen de opleiding. Zij is lid geweest 
van de hervormingsgroep van de MLI.

Marian van Popta is onderzoeksdocent bij de Masters Leren en Innoveren (MLI) en 
de Master Educational Leaderschip (MEL). Daarnaast is zij als senior onderzoeker 
verbonden aan projecten binnen het MIC en het MOC. Sinds zomer 2018 is zij 
onderwijscoördinator (director of studies) bij MLI Utrecht.

Arienne van Staveren is lector en academic director van de MLI sinds zomer 2018. Als 
senior organisatiekundige en veranderkundige werkt zij aan complexe maatschap-
pelijke taaie vraagstukken, waarin de afstemming tussen overheid, instellingen en 
burgers een belangrijke rol speelt. Zij is gespecialiseerd op inclusief en grensover-
schrijdend samenwerken. Zij werkt al vijf jaar als docent innovatie voor MLI Utrecht.
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Bert van Velthooven is onderwijsadviseur, docent en medeontwikkelaar van de MLI 
en de MPM bij het Marnix Onderwijs Centrum (MOC). Zijn aandachtsgebieden zijn 
passend en inclusief onderwijs, schoolontwikkeling en veranderkunde. Zijn missie is 
om bij te dragen aan uitdagend, creatief, gepassioneerd en inclusief onderwijs voor 
leerlingen, leerkrachten en schoolleiders. Hij is docent innovatie bij MLI Utrecht.

Helga van der Ven is als docent en coach werkzaam aan Hogeschool de Kempel. 
Vanaf 2008 is zij als tutor betrokken geweest bij de MLI, eerst bij MLI Utrecht, daar-
na op de locatie Helmond en sinds 2018 opnieuw bij MLI Utrecht. Helga maakte 
deel uit van de hervormingsgroep in de afgelopen jaren.

Eefje van der Zalm is senior- onderwijsadviseur bij het Marnix Onderwijscentrum. 
Daarbinnen is zij docent onderzoeker en trainer in het project kwaliteit van spel, taal 
en denken als ook in het project Rekenen op spel. Zij was tutor in de MLI tussen 
2015-2018.

Hartger Wassink studeerde psychologie en werkt voor de denktank van stichting 
NIVOZ in Driebergen. Daarnaast werkt hij als zelfstandig adviseur voor onderwijsbe-
sturen. Sinds 2017 is hij verbonden als docent professionalisering en leiding geven 
aan de MLI Utrecht. 
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Personalia Alumni 

Stefanie Blum is docente Duits bij het Christelijk Lyceum Zeist en sinds 2018 tutor 
bij de MLI.

Ashwin Hartman is adjunct-directeur bij Basisschool De Pijler in IJsselstein.

Irene van de Hoogenband is leerkracht groep 8 en schoolopleider bij basisschool 
de Biezen in Amersfoort.

Lotte van Kempen is docent en projectleider VMBO-LWOO bij  De Rotonde ROC 
West-Brabant.

Marian Klein is leerkracht bij Basisschool De Pijler in IJsselstein.

Michiel  Lucassen is medeoprichter en eigenaar van het platform vernieuwend 
onderwijs.

Meagan Officer is leerkracht en IB-er bij Stichting Proominent.

Peter Michielsen is docent en onderwijsontwikkelaar op het Montessori-college in 
Nijmegen.

Franca Rieteco is mentor van de Bovenbouwunit, Taalcoördinator en coördinator 
Wetenschap en Techniek op de Duinvlinder in Almere.

Nicoline Mulder is freelance projectleider/organisator/trainer en coach.

Nolan Ungerer is docent mondzorgkunde aan de Hogeschool van Utrecht.
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Wie jarig is, viert feest. Zeker wanneer er iets te vieren valt. En dat is 
met tien jaar Master Leren en Innoveren beslist het geval. De jari-
ge opleiding kenmerkt zich namelijk door passie, inspiratie, goede 
herinneringen en heel veel innovatiekracht. Het is echt een opleiding 
met een hart dat klopt voor Leren en Vernieuwen (LeV).

Waar menig master opleiding zich focust op de masterstudent die 
zich verder wil ontwikkelen (leren), raakt bij de Master Leren en Inno-
veren ook de werkplek van de masterstudent in beweging (vernieu-
wen) doordat het leren van de masterstudent zich zowel binnen de 
opleiding als binnen een vernieuwingstraject op de eigen werkplek 
afspeelt. Een student aan de Master Leren en Innoveren staat dus 
nooit alleen!

Rond de vernieuwing op de werkplek leert de masterstudent ook 
veel binnen de eigen leerkring op de opleiding. Een leerkring is een 
vaste groep masterstudenten en een tutor die elkaar als kritische 
vrienden bevragen, ondersteunen en verder helpen. Met name de 
diversiteit aan werkplekken en schooltypen (po, vo, mbo, hbo) draagt 
er aan bij dat de leerkring als het hart van de Master Leren en Inno-
veren ervaren wordt.

Deze bundel geeft een rijk zicht in de dynamiek van leren en ver-
nieuwen die in samenspel tussen studenten, docenten en tutoren 
ontwikkeld is in de afgelopen tien jaar (2008-2018). Het huidige team  
werkt met een programma dat op grond van evaluaties van studen-
ten, tutoren  en docenten grondig is vernieuwd. MLI-Utrecht heet 
nog vele studenten uit alle schooltypen welkom in de opleiding om 
samen te werken aan het vernieuwen van het (opleidings-)onderwijs 
ter wille van studenten en leerlingen. 

Professionele dialoog voeren
Een weg om zin te geven aan je werk

Aan dit onderzoeks- en ontwikkelproject werkten mee:
Arletta Albers, Bas van den Berg, Jos Castelijns, 
Karel Koolen en Eize Stamhuis.

Meer weten over dit project? Mail naar:
j.castelijns@kempel.nl 
e.rigg@hsmarnix.nl
r.freeke@hsmarnix.nl; 
e.stamhuis@viaa.nl 

Dialoog voeren
Leraren en leerlingen, opleiders en studenten, 
trainers en cursisten kunnen zin verlenen aan 
wat zij doen door het leren voeren van  een 
professionele dialoog.

Verhalen delen
Het eigen maken van de professionele dialoog 
door middel van het vertellen en delen van 
ervaringsverhalen uit je beroep, leidt tot  
inzicht in idealen, waarden en drijfveren  
die je als leraar opleider, of trainer 
bewegen.

Sensitief voor zin
Door ervaringsverhalen te maken 
rond existentiële vragen, die 
te delen in een dialoog en door 
zorgvuldig nadenken, worden 
leraren, opleiders en trainers 
sensitief voor de zin en betekenis 
van hun werk. 

Inbedden in onderwijs
In het onderzoeks- en ontwikkelproject is 
narratief onderzoek gedaan naar het inbedden 
van de professionele dialoog in bestaande 
opleidings- en trainingspraktijken
in de nascholing. Ruimte voor verhalen • Aandachtig luisteren • Dialogen die beiden veranderen

Nieuw inzicht in jezelf door vertellen • In gesprek gaan en samen nadenken

‘Door aandachtig te
 luisteren hoor ik echt 

het verhaal van 
de ander’

‘Door mijn verhaal te 
vertellen aan een 

collega kreeg ik inzicht 
in mat mij beweegt in 

mijn beroep’

‘Er ontstaat een mooie 
vorm van zelfonderzoek 

door deze manier van 
dialoog voeren’

‘Je krijgt zicht op de 
persoonlijke waarden 

van waar uit je 
handelt’

Bas van den Berg • Marnix Academie • Vogelsanglaan 1 • 3571 ZM Utrecht


