
1 
 

Programma Goed Georganiseerde School 

 

 

Inleiding 

 

In 2018 heeft Hogeschool Leiden het initiatief genomen voor het programma Goed Georganiseerde 

School. Dat programma richt zich op onderzoek en kennisdeling op het gebied van verander- en 

innovatieprocessen in het onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en onderwijslogistieke 

ondersteuning daarbij.  

 

Aanleiding voor het programma Goed Georganiseerde School was de constatering dat 

onderwijsinnovaties vaak vastlopen in de uitvoering. Niet omdat het idee niet goed is, maar omdat 

er te weinig rekening wordt gehouden met de gevolgen voor processen en systemen in de 

ondersteuning. Veel innovaties mislukken omdat de perspectieven van het onderwijs en de 

onderwijsondersteuning onvoldoende of te laat op elkaar worden afgestemd. 
 

Het programma Goed Georganiseerde School wil bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit 

van veranderprocessen in het onderwijs en onderwijsinnovaties. Daartoe worden vier typen 

activiteiten uitgevoerd: 

1. Onderzoek naar de relatie tussen veranderprocessen in het onderwijs of onderwijsinnovaties en 

kenmerken van de hogeschool (zoals het organisatiemodel, de sturing, het leiderschap, de 

processen en systemen in de bedrijfsvoering, de cultuur, de geschiedenis en de verhouding 

tussen de verschillende gemeenschappen binnen de hogeschool). 

2. Casestudies naar de relatie tussen onderwijsinnovaties en de organisatie van het onderwijs, 

onder meer op het gebied van inzetplanning en roostering, de organisatie van flexibel 

onderwijs, de gevolgen van ́teams aan zet ́ voor de ondersteuning, de rol van 

leergemeenschappen bij onderwijsinnovaties en de gevolgen van de toenemende rol van 

informatie in de bedrijfsvoering voor onderwijsvernieuwing. 

3. Adviseren over en begeleiden van projecten op hogescholen.  

4. Faciliteren van het delen van good practices, ervaringen en lessen tussen hogescholen, mede 

naar aanleiding van de casestudies. In werkplaatsen komen deelnemers van verschillende 

hogescholen samen om kennis en ervaringen te delen, lessen en succesvoorwaarden te 

formuleren en te werken aan oplossingen voor concrete vraagstukken. 

 

Het programma Goed Georganiseerde School benadert veranderprocessen in het onderwijs en 

onderwijsinnovaties vanuit een organisatiekundig en veranderkundig perspectief en focust zich op 

de veranderaanpak en het veranderproces. 

 

In het programma Goed Georganiseerde School participeren zo’n 15 hogescholen, vooral als 

deelnemers aan de casestudies en de werkplaatsen. 

 

Thematiek en centrale vragen 

 

In het programma Goed Georganiseerde School staan de volgende vragen centraal: 

- Hoe kan de onderwijsondersteuning zo worden vormgegeven dat deze aansluit bij de behoeften 

en ontwikkelingen in het onderwijs? 

- Hoe kan bij de vernieuwing van het onderwijs optimaal rekening worden gehouden met de 

(on)mogelijkheden in de ondersteuning?  

 

Het onderzoek van het programma Goed Georganiseerde School richt zich op het formuleren van 

ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes voor veranderprocessen in het onderwijs en 

onderwijsinnovaties.  
 

Deze notitie gaat in op de theoretische achtergronden van het programma Goed Georganiseerde 

School. 
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Theoretisch kader 

 

Werken aan kwaliteitsverbetering en innovatie in het onderwijs is nodig om te voldoen aan de 

verschillende eisen en verwachtingen van studenten, het beroepenveld en de samenleving in het 

algemeen, om ervoor te zorgen dat Nederland in de top 5 van wereldwijde kenniseconomieën blijft 

staan en om bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (Van der 

Klink, 2012; WRR, 2013; Verenigde Naties, 2015). Onderwijsinnovaties hebben meestal maar een 

beperkte impact op het onderwijs (Fullan, 2007; Commissie Dijsselbloem, 2008; Onderwijsraad, 

2011). De commissie Dijsselbloem wijst erop dat de complexiteit van onderwijsinnovaties wordt 

onderschat, dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan de organisatie van onderwijs en 

voorzieningen, dat er vaak onvoldoende voorbereidingstijd wordt genomen en dat er een gebrek is 

aan belangrijke randvoorwaarden zoals tijd en geld. De Inspectie van het Onderwijs heeft 

vastgesteld dat de manier waarop scholen werken aan onderwijsinnovaties niet voldoende leidt tot 

duurzame verbeteringen (Inspectie van het Onderwijs, 2019). Daarom is het van belang om de 

effectiviteit van verander- en innovatieprocessen in het onderwijs te vergroten. 

 

Succesvoorwaarden voor onderwijsinnovaties en wat daarin ontbreekt 

 

In de onderzoeksliteratuur over onderwijsinnovaties worden veel elementen genoemd die 

onderwijsinnovaties bevorderen. Daarbij ligt de nadruk op een gedeelde visie, 

gemeenschapsvorming, eigenaarschap van docenten en onderwijsteams, leiderschap, 

onderwijsinnovatie als een sociaal leerproces en maatregelen om de resultaten van innovaties te 

verduurzamen.1 Er zijn slechts enkele onderzoeken die zich richten op onderwijslogistiek 

(bijvoorbeeld Van 't Riet, 2009) of die een logistiek paradigma - bijvoorbeeld Lean - toepassen op 

onderwijs (bijvoorbeeld Vis et al., 2016). Nog minder aandacht wordt besteed aan de wederzijdse 

invloed tussen onderwijsinnovaties en onderwijslogistieke processen en systemen en de interactie 

tussen onderwijspersoneel en ondersteunend personeel. Een uitzondering is Coppoolse (2018), die 

bij het formuleren van werkregels voor innovatiemanagers aandacht besteedt aan de coördinatie 

van beelden, taal en betekenis van de verschillende actoren (inclusief docenten en ondersteunend 

personeel) en aan de formulering van een gemeenschappelijk beeld als een gedeeld 

referentiekader voor onderwijsinnovatie. De relatie tussen onderwijsinnovaties en 

onderwijsondersteuning is dus een witte vlek in het onderzoek naar onderwijsinnovaties.  

 
1  

Categorie Toelichting  Referenties 

Visie Inspirerende en gedeelde visie, die 

vertaald wordt naar concreet gedrag 

o.a. Fullan, 1993; Desimone, 2002 

Eigenaarschap Eigenaarschap en regie bij docenten en 

teams, hen actief betrekken en hun 

expertise benutten 

o.a. Granger et al., 2002; Scheerens & Demeuse, 2005; 

Van der Klink 2012 

Gemeenschap Investeren in gemeenschapsvorming, 

groepscohesie en onderling vertrouwen  

o.a. Maden, 2001; Van Veen et al., 2010 

Leren Ruimte voor leren en experimenteren en 

vorming van een professionele 

leergemeenschap  

o.a. Quint, 2006; Fullan, 2007 

Consistentie De innovatie sluit aan bij andere 

ontwikkelingen en bij de structuur, de 

cultuur en regels en gebruiken binnen de 

onderwijsinstelling 

Desimone, 2002 

Randvoorwaarden Continuïteit en voldoende geld en 

faciliteiten 

o.a. Desimone, 2002; Hofman et al., 2008 

Leiderschap Combinatie van onderwijskundig en 

transformatief leiderschap 

o.a. Geijsel, 2001; Marks & Printy, 2007  

Verduurzamen Verduurzamen van de resultaten door 

vroegtijdig betrekken van gebruikers, 

aansluiten bij hun behoeften en de 

meerwaarde voor hen duidelijk maken 

o.a. Alexander & McKenzie, 1998; Kirschner et al., 2005; 

Coppoolse, 2018 
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De onderwijspraktijk: de spanning tussen onderwijs en ondersteuning  

Zoals gezegd lopen veranderprocessen in het onderwijs en onderwijsinnovaties vaak vast in de 

uitvoering, omdat de gevolgen voor de organisatie van het onderwijs en voor de onderwijslogistiek 

onvoldoende of te laat in het proces worden meegenomen. Er zijn spanningen tussen 

onderwijspersoneel en ondersteunend personeel. Het onderwijspersoneel (docenten en 

onderwijsmanagers en -directeuren) is van mening dat het te veel gebonden is aan regels en 

kaders, dat er onvoldoende ruimte is voor maatwerk en dat het ondersteunend personeel te weinig 

kennis heeft van onderwijs. Aan de andere kant ervaart het ondersteunend personeel weinig begrip 

van het onderwijspersoneel voor de eigen rol van de ondersteuning, voor de eisen die voortvloeien 

uit het behoren tot een onderwijsinstelling, voor de beperkingen in de mogelijkheden tot 

maatwerk, voor de beperkingen die systemen en (interne en externe) regels opleggen aan het 

onderwijs en voor het feit dat afwegingen moeten worden gemaakt met betrekking tot 

betaalbaarheid, haalbaarheid en organiseerbaarheid. 

 

Het onderwijspersoneel en het ondersteunend personeel hebben verschillende perspectieven op 

problemen en oplossingen en verschillen qua rol en belang, qua focus en oriëntatie en qua 

dominante veranderaanpak. In de praktijk leiden deze verschillende perspectieven vaak tot 

spanningen tussen beide groepen. In de praktijk blijken de omvang van deze spanning en de mate 

waarin en de manier waarop deze spanning beheersbaar en constructief wordt gemaakt, 

belangrijke invloed te hebben op de effectiviteit van onderwijsinnovaties.  

 

De relevantie van de institutionele context 

 

Veranderprocessen in het onderwijs en onderwijsinnovaties vinden plaats binnen een 

onderwijsinstelling. De kenmerken van die instelling vormen de institutionele context van de 

verander- en innovatieprocessen. De institutionele context bestaat uit een groot aantal elementen, 

variërend van de strategie, de organisatiestructuur (b.v. taak- en functiescheiding en de 

organisatie van de ondersteuning), het sturingsmodel (b.v. coördinatiemechanismen, de overleg- 

en besluitvormingsstructuur en de verhouding tussen aanbodsturing en vraagsturing), regels en 

procedures, de organisatie van processen en systemen in de bedrijfsvoering en de ondersteuning 

(b.v. centraal versus decentraal), de verschillende culturen en communities binnen de instelling en 

de beschikbare resources. De kenmerken van de institutionele context beïnvloeden de relaties 

tussen de bij de verander- en innovatieprocessen betrokken actoren en daarmee de effectiviteit 

van de verander- en innovatieprocessen.  

 

Voor het duiden en verklaren van de relaties tussen veranderprocessen in het onderwijs of 

onderwijsinnovaties en onderwijslogistieke processen en systemen en tussen onderwijspersoneel 

en ondersteunend personeel zijn drie elementen van de institutionele context van specifiek belang: 

coördinatiemechanismen, resources en communities. 

 

Deze elementen van de institutionele context beïnvloeden de relaties tussen onderwijsinnovaties en 

onderwijslogistieke processen en systemen en tussen het onderwijspersoneel en het 

ondersteunend personeel en (mede daardoor) de effectiviteit van onderwijsinnovaties. 

 

Coördinatiemechanismen 

Coördinatiemechanismen hebben betrekking op kenmerken van de organisatiestructuur en de 

sturing. Bij de organisatiestructuur gaat het om de verdeling van taken en functies en de 

organisatie van ondersteuning (centraal versus decentraal). Bij de sturing gaat het onder meer om 

taakgericht versus ketengericht sturen, aanbodsturing versus vraagsturing m.b.t. de 

onderwijsondersteuning en de overleg- en besluitvormingsstructuur. Coördinatiemechanismen 

beïnvloeden de afstand en rolverdeling tussen actoren en de samenhang tussen processen 

(Mintzberg, 1993). Het is belangrijk om aandacht te schenken aan zowel de formele 

organisatiestructuur en het formele sturingsmodel als aan de manier waarop ze in de praktijk 

functioneren. De coördinatiemechanismen die in de onderwijsinstelling worden gebruikt, bepalen 
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de organisatie van de onderwijslogistiek en de taakverdeling en de samenwerking tussen 

onderwijspersoneel en ondersteunend personeel en beïnvloeden daarmee de relaties en 

spanningen tussen deze groepen.  

 

De relevantie en de invloed van de coördinatiemechanismen kunnen worden verklaard met behulp 

van theorieën uit de organisatiewetenschappen. Met name de theorieën van Birnbaum (1998) en 

Bergquist & Pawlak (2008) zijn bruikbaar om de rol van coördinatiemechanismen bij 

veranderprocessen in het onderwijs en onderwijsinnovaties te verklaren. Enerzijds omdat deze 

theorieën specifiek gericht zijn op onderwijsorganisaties (universiteiten), anderzijds omdat ze 

uitgaan van diversiteit binnen organisaties en diversiteit in coördinatiemechanismen. Beiden 

onderscheiden verschillende modellen van universiteiten die in de praktijk naast elkaar bestaan, 

verschillende coördinatiemechanismen hanteren en elkaar beïnvloeden. Daarmee kan geduid 

worden in welke mate de coördinatiemechanismen binnen het onderwijs en de ondersteuning 

uiteenlopen en hoe de wisselwerking tussen verschillende coördinatiemechanismen, binnen het 

onderwijs, binnen de ondersteuning en op instellingsniveau gestalte krijgt en onderwijsinnovaties 

beïnvloedt.  

 

Resources 

De effectiviteit van veranderprocessen in het onderwijs of onderwijsinnovaties hangt af van de 

beschikbaarheid, de organisatie en de inzet van resources, zoals IT-systemen, competenties van 

personeel, samenwerking, kennismanagement en onderwijslogistieke processen en systemen. 

Bovendien hebben veranderprocessen in het onderwijs en onderwijsinnovaties te maken met 

beperkingen in logistieke processen en IT-systemen. Met betrekking tot resources zijn vier vragen 

van belang. De eerste vraag betreft de mate waarin resources (de assets van een organisatie die 

productief gemaakt kunnen worden) en routines (patronen van handelen, leren en gedrag) 

beschikbaar zijn binnen de onderwijsinstelling. De tweede vraag is waar resources in de organisatie 

zijn ondergebracht (binnen het onderwijs of bij de ondersteunende diensten). De derde vraag is 

hoe resources worden gebruikt. De vierde vraag is hoe de beschikbaarheid, organisatie en inzet 

van resources de relaties beïnvloeden tussen veranderprocessen in het onderwijs of 

onderwijsinnovaties en onderwijslogistieke processen en systemen en tussen het 

onderwijspersoneel en het ondersteunende personeel. 

 

De beschikbaarheid, organisatie en inzet van resources en routines kan worden geïnterpreteerd 

met behulp van innovatietheorieën uit managementwetenschappen en operations sciences, die zijn 

gebaseerd op de resource based view of the firm. Deze theorieën zijn gericht op het identificeren 

van de combinatie van resources en routines die organisaties een concurrentievoordeel geven 

(Barney, 1991; Conner, 1991; Amir & Schoenmaker, 1993; Teece et al., 1997; Boyer & Lewis, 

2002; Corbett & Claridge, 2002; Xiaosong Peng et al., 2008). Verschillende studies hebben 

resources en routines geïdentificeerd die bijdragen aan operationele prestaties (Henderson & 

Cockburn, 1994; Swink & Hegarty, 1998; Hult et al., 2003; Tarafdar & Gordon, 2007). Voorbeelden 

zijn leervermogen, kennismanagement, samenwerking, project-, proces- en 

programmamanagement, de governance, de IT-infrastructuur, de verbinding tussen business en 

ondersteuning, reductie van activiteiten die geen toegevoegde waarde opleveren en betrokkenheid 

van het management. Met behulp van de resource based view kunnen de beschikbare resources 

geanalyseerd en getypeerd worden en kan in beeld gebracht worden hoe die resources zijn 

georganiseerd en hoe de beschikbaarheid, de organisatie en de inzet van de resources de interactie 

tussen de bij veranderprocessen of onderwijsinnovaties betrokken partijen en de effectiviteit van 

deze veranderprocessen of onderwijsinnovaties beïnvloeden. 

 

Communities 

Onderwijspersoneel en ondersteunend personeel kunnen worden beschouwd als verschillende 

gemeenschappen of communities met verschillende waarden, culturen, rollen en perspectieven. De 

kenmerken en de onderlinge interacties tussen deze communities beïnvloeden de processen in de 

organisatie en bevorderen of belemmeren verandering en innovatie. Daarom is het belangrijk om 

de verschillende communities binnen de onderwijsinstelling, hun kenmerken, hun waarden, 
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culturen en gedragspatronen en de onderlinge interacties tussen deze communities in kaart te 

brengen. Het concept van communities kan helpen om de wisselwerking te begrijpen tussen 

onderwijspersoneel en ondersteunend personeel en de manier waarop deze wisselwerking 

veranderprocessen of onderwijsinnovaties bevordert of belemmert. Centrale vragen zijn welke 

communities er binnen de onderwijsinstelling bestaan en hoe de kenmerken van deze communities 

en hun onderlinge interacties de relaties tussen de partijen die betrokken zijn bij 

veranderprocessen of onderwijsinnovaties en de effectiviteit van deze processen beïnvloeden. 

 

Kenmerken van de verschillende communities binnen de onderwijsinstelling en hun onderlinge 

interacties kunnen geduid worden aan de hand van veranderkundige theorieën. Daarbij zijn 

verschillende invalshoeken te onderscheiden:  

- Organiseren als betekenisgeving tussen losjes gekoppelde systemen (Weick, 1979, 1995 en 

2001; Birnbaum, 1998; Homan, 2005). 

- Organisaties als een combinatie van activiteitensystemen (cultuurhistorische activiteitentheorie 

(CHAT): Engeström, 1987 en 2001). 

- Organisaties als een verzameling van verschillende culturen (Schein, 1985 en 1996; Martin, 

1992; Bergquist & Pawlak, 2008). 

- Organisaties als samenspel van groepen met verschillende waarden en wereldbeelden en 

verschillende beelden van de problematiek en de gewenste oplossing en de daaruit 

voortvloeiende spanningen en dilemma’s (Wicked problems: Rittel & Webber, 1973; Heifetz & 

Laurie, 1997; Grint, 2005; Vermaak, 2009; Gerritsen, 2011).  

 

De perspectieven van betekenisgeving en losjes gekoppelde systemen, verschillende culturen, 

verschillende activiteitensystemen en verschillende waarden en wereldbeelden kunnen helpen om 

de kenmerken en wederzijdse interacties tussen onderwijspersoneel en ondersteunend personeel te 

duiden, evenals de manier waarop deze kenmerken en interacties veranderprocessen of 

onderwijsinnovatie bevorderen of belemmeren. Deze theorieën zien verandering en innovatie als 

een dynamisch proces van betekenisgeving en sociaal leren, waarbij het omgaan met (spanningen 

tussen) de perspectieven van verschillende gemeenschappen een centrale rol speelt. Deze 

theorieën kunnen zowel de rol van communities en de interacties tussen (vertegenwoordigers van) 

deze communities bij veranderprocessen of onderwijsinnovaties duiden, als de manier waarop de 

bij deze processen betrokken actoren kunnen inspelen op het bestaan van verschillende 

communities om de effectiviteit van de veranderprocessen of onderwijsinnovatie te vergroten. 

 

Complexe verander- en innovatieprocessen 

 

Bij veranderprocessen in het onderwijs en onderwijsinnovaties die betrekking hebben op meerdere 

opleidingen en/of waarbij aanpassingen nodig zijn in onderwijslogistieke processen en systemen is 

sprake van verschillende betrokken actoren met elk hun eigen perspectieven, taken en rollen en 

belangen en van spanningen tussen deze actoren. Bovendien spelen bij dergelijke 

veranderprocessen of innovaties elementen van de institutionele context een rol. 

 

Dergelijke veranderprocessen of innovaties kunnen getypeerd worden ´een dynamisch geheel van 

actoren die wederzijds afhankelijk zijn, een onderlinge variëteit kennen en zich relatief gesloten 

van elkaar kunnen opstellen´ (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007, p. 21).2 Doordat verschillende 

actoren het verloop van het innovatie- of veranderproces bepalen, de actoren verschillende talen, 

concepten en werkwijzen hanteren en hun beelden over het speelveld en de te bereiken doelen 

verschillen, zijn de manier waarop de interactie verloopt en de resultaten van het verander- of 

innovatieproces niet te voorspellen (Weick, 1976; Morgan & Ogbonna, 2008; Fullan, 2007). Het 

sturen van dergelijke verander- en innovatieprocessen betreft het inspelen op een context die je 

 
2 Voorbeelden uit de innovatieliteratuur van theorieën die op deze wijze naar innovatieprocessen kijken zijn het door De Bruijn & Ten Breumelhof 

ontwikkelde dynamisch multi-actor model (De Bruijn & Ten Breumelhof, 2007) en het rondenmodel van innovaties, dat innovaties uitlegt als 

cyclische processen, waarbij de verschillende actoren eigen percepties hebben van problemen en oplossingen en er in een complex interactieproces 

constructies van problemen en oplossingen ontstaan (Teisman, 2000; Achterberg, 2006).  
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niet kan beheersen, met andere woorden: het hanteren (in plaats van reduceren) van complexiteit. 

Daarbij is het van belang rekening te houden met en in te spelen op de perspectieven van de 

betrokken partijen en aandacht te besteden aan de verschillende belangen, de afhankelijkheden en 

de onderlinge dynamiek tussen de actoren. Hierbij spelen spanningen tussen de verschillende 

(groepen) actoren, zoals vertegenwoordigers van het primair proces versus vertegenwoordigers 

van de ondersteuning en vertegenwoordigers van bestuur en management versus 

vertegenwoordigers van de uitvoering, een belangrijke rol. In de praktijk blijkt dat de omvang van 

deze spanning en de mate waarin deze spanning constructief en hanteerbaar gemaakt wordt de 

effectiviteit (in termen van de mate van doelbereiking) van verander- en innovatieprocessen 

beïnvloeden.  

 

Daarom dienen professionals te beschikken over competenties om effectief vorm te geven aan 

complexe verander- en innovatieprocessen. Daarbij gaat het vooral om de ontwikkeling van 

veranderkundige competenties, kennis over evidence informed veranderaanpakken inzicht in de 

wisselwerking met de institutionele context en de ontwikkeling van het vermogen om op deze 

context in te spelen. Het belang van deze competenties wordt onderstreept door het gegeven dat 

ruim 70% van de verander- en innovatieprocessen vroegtijdig vastloopt of het beoogde resultaat 

niet bereikt (Boonstra, 2000).  

 

Contextueel veranderen  

Om effectief vorm te geven aan veranderprocessen in het onderwijs en onderwijsinnovaties is een 

contextuele aanpak nodig. Dat betekent dat de gehanteerde innovatie- of veranderaanpak moet 

aansluiten bij de aard van het vraagstuk en de kenmerken van de institutionele context 

waarbinnen de innovatie of het veranderproces plaatsvindt. Bij vraagstukken dient een onderscheid 

gemaakt te worden tussen enkelvoudige vraagstukken, waarbij er sprake is van overeenstemming 

over de problematiek of de opgave, het gewenste perspectief en de aanpak, en meerduidige 

vraagstukken, waarbij er sprake is van verschillende actoren met eigen belangen en perspectieven 

op de problematiek c.q. opgave, het gewenste perspectief en de aanpak. Bij enkelvoudige 

vraagstukken past een veranderaanpak die uitgaat van een lineair single actor perspectief (De 

Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007), waarbij op basis van een top down aanpak een of meer (externe) 

aanleidingen door het bestuur of het management worden omgezet in een (intern) 

veranderinitiatief (Godin, 2006). Bij meervoudige vraagstukken past een dynamisch multi-actor 

perspectief.  

 

Bovendien moet de verander-of innovatieaanpak inspelen op de elementen van de institutionele 

context, die invloed hebben op de effectiviteit van het veranderproces of de innovatie. Dit betekent 

dat bij complexe onderwijsinnovaties, waar verschillende opleidingen en diensten bij betrokken zijn 

en waarbij zowel sprake is van vernieuwing van onderwijsleerprocessen als van aanpassingen in de 

organisatie van het onderwijs en onderwijslogistieke processen en systemen, een aanpak passend 

is die getypeerd kan worden als contextueel veranderen of innoveren en intelligent improviseren. 

Contextueel veranderen of innoveren speelt in op verschillende perspectieven, actoren, 

communities en belangen en op de elementen van de institutionele context die invloed hebben op 

de effectiviteit van de innovatie. Intelligent improviseren is gericht op het hanteerbaar maken van 

complexiteit in een onbeheersbare en onvoorspelbare context. 

 

Ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes 

Het programma Goed Georganiseerde School ontwikkelt heuristische regels in de vorm van 

ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes voor verander- en innovatieprocessen in een 

institutionele context en kennis en competenties om deze processen te hanteren. Deze principes en 

competenties stellen professionals in staat om gericht in te spelen op de institutionele context, de 

spanning tussen primair proces en ondersteuning productief te maken en de effectiviteit van 

verander- en innovatieprocessen te vergroten, door het ontwerpen van een passende aanpak, het 

uitvoeren van daarbij passende interventies, het evalueren en leren van ervaringen en het 

bijsturen van de innovatieaanpak en/of de interventies. Het gaat vooral om de ontwikkeling van 

veranderkundige competenties, kennis over evidence informed veranderaanpakken, inzicht in de 
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wisselwerking met de institutionele context en om de ontwikkeling van het vermogen om op deze 

context in te spelen. Daarmee wordt bijgedragen aan professionalisering van de betrokkenen, 

zowel vanuit het primair proces als vanuit de ondersteuning, aan verbetering van de samenwerking 

tussen de verschillende actoren en aan de effectiviteit (mate van doelbereiking) van de verander- 

en innovatieprocessen in het onderwijs.  
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