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Leren en experimenteren met onderwijsvernieuwing, 

ofwel innoveren is belangrijk om de onderwijskwaliteit 

te verbeteren. Dit vraagt veel van leraren en school-

leiders. Er zijn talloze succesvolle en minder succesvolle 

voorbeelden te noemen waarin innovatie op scholen 

het doel was. Welke factoren bepalen nu dit verschil in 

succes? InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) is een subsidie-

regeling gericht op vernieuwen in het onderwijs. Op 

basis van ervaring met de meerjarige IIO Experimenten is 

een innovatiestrategie ontwikkeld, waarin voorwaarden 

zijn omschreven om tot succesvolle innovatie te komen. 

De visie die aan deze innovatiestrategie ten grondslag 

ligt, is dat innovatie niet een statisch concept is dat je 

van buiten de school kunt inbrengen, maar dat het gaat 

om het creëren van de juiste condities van binnenuit om 

tot een passende innovatie binnen de eigen context te 

komen. Hierin leert de ervaring van IIO dat de structuur 

en de basisvoorwaarden van innovatie strak georgani-

seerd moeten worden, terwijl de inhoud van de inno-

vatie aanvankelijk een open karakter behoeft. Als er 

namelijk iets van innovatieprogramma’s uit het verleden 

kan worden geleerd, is het wel dat er geen vaste formule 

bestaat, omdat elke school in zijn eigen context met eigen 

vraagstukken te maken heeft. Wel is er een aantal lessen 

te trekken uit het innovatieproces dat bij scholen die 

deelnemen aan de IIO plaatsvindt. Deze zijn hieronder 

samengevat als belangrijkste IIO-principes. We willen hier-

mee meer inzicht geven in de ervaring en expertise van IIO 

aan anderen die zich ook bezighouden met onderwijsinno-

vatie en het slimmer organiseren van het onderwijs.

Voorwoord
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InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) is een subsidieregeling 

voor scholen uit het primair en voortgezet onderwijs 

die in 2010 gestart is met als doel slimme en innovatie-

ve oplossingen te ontwikkelingen met het oog op het 

naderende lerarentekort. Verspreid over heel Nederland 

nemen 150 scholen deel aan één van de vijf IIO Expe-

rimenten die ze zelf hebben vormgegeven, om zo op 

innovatieve wijze naar vernieuwing binnen de school te 

leren kijken en handelen. De school zelf is een lerende 

organisatie, waarvan je de bestaande context moet 

gebruiken om van binnenuit iets in beweging te brengen. 

Op die manier versterk je het innoverend en lerend 

vermogen van de school zelf en bereik je een vorm van 

innovatie die duurzaam en toekomstbestendig is.

Typische IIO-vraagstukken zijn gericht op hoe scholen 

slimmer kunnen werken als organisatie. Een voorbeeld 

is te onderzoeken op welke manier scholen kwalitatief 

goed onderwijs kunnen waarborgen terwijl ze te maken 

hebben met leerlingenkrimp of een lerarentekort. Hier-

voor zijn verschillende innovatiestrategieën mogelijk. 

Zo valt te denken aan oplossingen met inzet van ICT, 

oplossingen die te maken hebben met functiedifferen- 

tiatie of oplossingen waarbij het primaire proces anders 

georganiseerd wordt. IIO stimuleert scholen om binnen 

hun eigen omgeving en mogelijkheden op een integrale 

manier aan de slag te gaan met onderwijsvernieuwing. 

Hieronder leggen we uit welke vijf principes ten grond-

slag liggen aan IIO, hoe deze tot succes hebben geleid 

en wat de opbrengsten zijn. We hopen dat dit inspiratie 

is voor iedereen die ook wil dat scholen in Nederland 

nog beter en slimmer worden!

Wat is InnovatieImpuls Onderwijs?
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1 
Beweging begint 

in de praktijk, niet  

op papier

Als leidinggevende van een verande-

ringsproces is in beweging komen en 

blijven van mezelf en het team één 

van mijn belangrijkste taken geweest. 

Alleen lukt me dat niet. Buitenstaan-

ders die kritisch meedenken en -doen 

heb ik (hiervoor) altijd nodig gehad. 

Door IIO kom ik zelf op andere scholen 

om mee te denken, feedback te geven 

en te ondersteunen bij hun verande-

ringsproces. En geloof mij maar; als 

een aantal IIO’ers op jouw school  

binnenwandelt, ontstaat er beweging!

Joost Timmermans, docent, projectleider Onderwijs-
teams, Innovatiebrigadier, Goese Lyceum, Goes

”
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Vernieuwen in het onderwijs doe je niet alleen. IIO 

brengt vernieuwers met elkaar in contact, zodat scholen 

van elkaars opgedane ervaringen en kennis leren. Dit 

netwerk van onderwijsvernieuwers en vernieuwende 

VFKROHQ�EUHQJHQ�ZH�LQ�EHZHJLQJ�GRRU�RIÁLQH�RQWPRHWLQJHQ�

te organiseren in de vorm van Bendecafés, Innovatie-

brigades en de landelijke IIO-dag. Maar ook online vindt 

YHHO�NHQQLVXLWZLVVHOLQJ�SODDWV�LQ�GH�YRUP�YDQ�ÀOPSMHV��

interviews en cases van ervaringsdeskundigen. Boven-

dien biedt de website een platform voor het delen van 

de lessen en opgedane inzichten. Alle scholen kunnen 

gebruikmaken van het materiaal, de geleerde lessen en 

gedeelde handvatten. 

�� 'XXU]DPH�NHQQLVGHOLQJ�YDQ�RSJHGDQH�LQ]LFKWHQ��
ZDDUELM�VFKROHQ�HONDDU�YHUGHU�KHOSHQ�HQ�HUYDULQJ�
QLHW�YHUORUHQ�JDDW�

�� ,QQRYDWLHEULJDGLHUV�YDQ�GH]H�LQQRYDWLHSULQFLSHV��GLH�
YRRU�YHUVSUHLGLQJ�LQ�HONH�UHJLR�]RUJHQ�

�� (HQ�VWHHGV�JURWHU�QHWZHUN�HQ�GXXU]DPH�NHQQLVGHOLQJ�

Van elkaar leren staat aan de basis van IIO. Voor de start 

hebben scholen gezamenlijk ideeën voor experimenten 

ingebracht. Tijdens de uitvoering van de experimenten 

werken de IIO-scholen samen met een bovenschoolse 

projectleider. En recentelijk zijn Innovatiebrigadiers toe-

gevoegd aan het netwerk om gericht op andere scholen 

mee te denken. Brigadiers zijn docenten, schoolleiders of 

projectleiders uit één van de vijf experimenten, die erva-

ring hebben opgedaan met verandering tot stand brengen 

in hun eigen school. De kracht van deze brigadiers ligt in 

de vaardigheid om de door hen opgedane inzichten toe te 

passen op de innovatievraagstukken van anderen.

Wat levert dit op?
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2
Verandering  

vraagt actie op  

alle niveaus 

Een innovatie lukt alleen als er op 

alle niveaus de bereidheid is om te 

investeren in een ontwikkeling die 

bijdraagt aan de kwaliteit van je 

school. Bij ons op school is E-klas & 

PAL-student geïntroduceerd door een 

teamleider. Hij heeft de aansluiting 

gezocht bij het docentennetwerk 

dat al bestond vanuit Bètapartners 

en het idee in ons managementteam 

gebracht. We zijn ook op alle niveaus 

betrokken bij het project: de teamlei-

der coördineert het project bij ons op 

school, de docenten gaan naar docent-

bijeenkomsten en ik zit in de stuur-

groep. We nemen samen, vanuit alle 

geledingen (PAL-studenten, docenten, 

teamleider en schoolleider), actief 

deel aan de conferenties en verzorgen 

daar verschillende bijdragen.

Ingrid Tjio, schoolleider en penvoerder E-klas & PAL- 
student, Regius College, Schagen

”
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In de scholen zelf is een integrale aanpak nodig om tot 

een succesvol innovatieproces te komen. Dit betekent 

dat er gelijktijdig op alle verschillende niveaus binnen 

de (school)organisatie en met alle betrokkenen wordt 

gewerkt aan de vernieuwing. Voor een breed gedragen 

aanpak is samenwerking tussen leraren, schoolleiders, 

leerlingen, ouders en bestuurders nodig, zodat ieder-

een vanuit een eigen perspectief inbreng kan leveren. 

Bovendien vergroot een gedeeld draagvlak de kans op 

goede borging van de vernieuwing binnen de schoolor-

ganisatie.

�� (HQ�JHGHHOG�GRHO�ZDDUDDQ�LHGHUHHQ�]LMQ�HLJHQ�
ELMGUDJH�NDQ�OHYHUHQ�

�� %HWURNNHQ�GRFHQWHQ�GLH�YRRU�]LFK]HOI�HHQ�PHHU-
ZDDUGH�]LHQ�LQ�GH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�GH�JHKHOH�
VFKRRORUJDQLVDWLH�

�� 2QGHUOLQJ�EHJULS�WXVVHQ�EHWURNNHQHQ�XLW�YHUVFKLO-
OHQGH�RUJDQLVDWLHODJHQ�

�� 9HUQLHXZLQJ�GLH�EHNOLMIW�GRRUGDW�GH�PRWLYDWLH�YDQ�
YHUQLHXZLQJ�JHGUDJHQ�ZRUGW�GRRU�DOOH�EHWURNNHQ�
SDUWLMHQ�

In de praktijk zien we dat een belangrijke basis wordt 

gevormd door de combinatie van actieve sturing door 

de bestuurder en een stimulerende schoolleider, die de 

ontwikkeling koppelt aan de langetermijnvisie van de 

school. Het werkt op scholen het beste als docenten 

vanuit hun motivatie een eigen invulling kunnen geven 

aan het gedeelde doel in hun eigen werk, maar ook als 

leerlingen in de les een actieve rol krijgen toebedeeld.  

Wat levert dit op?
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%DVLVVFKROHQ�GLH�ZHUNHQ�YDQXLW�KHW�RUJD-
QLVDWLHSULQFLSH�YDQ�6OLP)LW��YHUYDQJHQ�GH�
UHJXOLHUH�NODVVHQ�GRRU�¶XQLWV·�YDQ����j����
OHHUOLQJHQ��%LM�NOHLQH�VFKROHQ�]LMQ�GDW�PLQGHU�
NLQGHUHQ��'H�OHHUOLQJHQ�NULMJHQ�SDVVHQG�
RQGHUZLMV�DDQJHERGHQ�RPGDW�HU�PHHU�PHQVHQ�
PHW�YHUVFKLOOHQGH�WDOHQWHQ��OHHUNUDFKWHQ��
RQGHUZLMVDVVLVWHQWHQ�HQ�VSHFLDOLVWHQ��ZRUGHQ�
LQJH]HW��'LW�EHWHNHQW�GDW�HU�PHW�PHHU�
PHQVHQ�ZRUGW�JHZHUNW�YDQXLW�GH�DPELWLH��
NZDOLWHLW�YDQ�KHW�RQGHUZLMV�RPKRRJ�HQ�
PLQGHU�ZHUNGUXN�

IIO Experiment:  

SlimFit
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3
Vernieuwing  

krijgt ruimte  

door structuur

Uiteindelijk gaat onderwijsinnovatie 

om de toegevoegde waarde die het 

biedt voor kinderen. Mijn ervaring is 

dat er voldoende ruimte moet zijn om 

een nieuwe beweging te kunnen maken, 

op ieder niveau in de schoolorganisatie. 

Een kritische succesfactor voor dit sla-

gen ligt daarom in het verbinden van de 

belangen van het bestuur, management, 

professionals, ouders en leerlingen.  

Het is cruciaal dat bij het anders orga-

niseren van onderwijs een van elkaar 

lerende structuur tussen deze lagen 

wordt opgebouwd, waarbij de ruimte 

ontstaat die professionals en belang-

hebbenden nodig hebben om met een 

open houding hun expertise met elkaar 

te kunnen delen en ontwikkelen.

Marius Berendse, bovenschools projectleider SlimFit

”
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Bij een creatief innovatieproces denk je niet direct aan 

een sterke structuur, maar toch blijkt uit de IIO Expe-

rimenten dat dit een belangrijke voorwaarde is om tot 

onderwijsvernieuwing te komen. Door kaders aan te 

geven, ontstaat een duidelijke focus op het doel en de 

YHUZDFKWLQJHQ��%RYHQGLHQ�LV�HHQ�ORXWHU�ÀQDQFLsOH�LP-

puls niet voldoende om scholen bij hun innovatietraject 

te ondersteunen; er is structurele inhoudelijke bege-

leiding en kennisdeling nodig om het innovatieproces 

in de praktijk tot een succes te brengen. Zo hebben de 

onderwijsvernieuwers altijd een aanspreekpunt en on-

dersteuning om op terug te vallen wanneer zij obstakels 

in het proces tegenkomen. Verder zorgt een duidelijke 

ondersteuningsstructuur voor support, een netwerk 

�� (HQ�VWUXFWXUHOH�RQGHUVWHXQLQJ�ELM�KHW�LQQRYDWLH-
SURFHV�ZDDURS�WHUXJ�WH�YDOOHQ�LV�

�� (HQ�GXLGHOLMNH�VWUXFWXXU�ZDDULQ�GXLGHOLMN�LV�ELM�
ZLH�ZHONH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�OLJW��HU�ZRUGW�
PHHU�HLJHQDDUVFKDS�HUYDUHQ�GRRU�GHHOQHPHUV�

�� 5XLPWH�YRRU�VFKROHQ�RP�GH�LQKRXG�YDQ�KHW��
YHUQLHXZLQJVSURFHV�]HOI�YRUP�WH�JHYHQ��

�� ,Q]LFKWHQ�LQ�KHW�YHUDQGHUSURFHV�]HOI��GLH��
YHUYROJHQV�ZHHU�JHGHHOG�NXQQHQ�ZRUGHQ��

waarbinnen kennisdeling kan plaatsvinden en meer be-

trokkenheid en eigenaarschap van de deelnemers. 

Binnen IIO is dit gerealiseerd door een structuur te 

creëren waarbij er ondersteuning wordt geboden op pro-

jectniveau (bovenschools) en op lokaal niveau (intern). 

Hierdoor kunnen zowel de projectbrede doelstellingen als 

de doelstellingen per school in het oog worden gehouden.  

Zo staan er gedurende de looptijd van IIO diverse partijen 

klaar om scholen te ondersteunen bij hun experiment.  

Deze structuur zorgt ervoor dat iedereen weet wie 

waarvoor verantwoordelijk is en wie welke kennis in huis 

heeft. 

Wat levert dit op?
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IIO Experiment: Onderwijsteams

IIO Experiment:  

Leerlingen voor Leerlingen

%LM�2QGHUZLMVWHDPV�NULMJHQ�GRFHQWHQ�LQ�KHW�YRRUWJH]HW�RQGHUZLMV�GH�UXLPWH�RP�WH�SURIHVVLRQDOLVHUHQ��
'RRU�OHV�WH�JHYHQ�DDQ�HHQ�JURWH�JURHS�OHHUOLQJHQ��PHW�HHQ�RI�PHHUGHUH�RQGHUZLMVRQGHUVWHXQHUV��RQWVWDDW�
HU�UXLPWH�RP�NOHLQH�JURHSMHV�OHHUOLQJHQ�H[WUD�LQVWUXFWLH�WH�JHYHQ��'H�RYHULJH�OHHUOLQJHQ�]LMQ�]R�]HOIVWDQGLJ�
PRJHOLMN�DDQ�KHW�ZHUN��ZDDUELM�]H�FUHDWLHI�JHEUXLNPDNHQ�YDQ�GLJLWDOH�PLGGHOHQ��'H�GRFHQW�NDQ�]LFK�PHHU�
ULFKWHQ�RS�GH�NHUQ�YDQ�KHW�YDN��KHW�OHHUSURFHV�YDQ�GH�OHHUOLQJHQ�

%LM�/HHUOLQJHQ�YRRU�/HHUOLQJHQ�ZRUGHQ�RXGHUHMDDUV�OHHUOLQJHQ�LQJH]HW�RP�KXQ�MRQJHUH�PHGHOHHUOLQJHQ�WH�
KHOSHQ��,Q�HHQ�ÀOPSMH��JHPDDNW�RQGHU�EHJHOHLGLQJ�YDQ�GH�YDNGRFHQW�HQ�HHQ�PHGLDVSHFLDOLVW��JHYHQ�GH�
RXGHUHMDDUV�DQWZRRUG�RS�YDNVSHFLÀHNH��YHHO�YRRUNRPHQGH�YUDJHQ��'H�ÀOPSMHV�]RUJHQ�HU�YRRU�GDW�GRFHQWHQ�
LQ�KXQ�NODV�HHQ�XLWOHJ�QLHW�RSQLHXZ�KRHYHQ�WH�JHYHQ��ZDDUGRRU�HU�PHHU�UXLPWH�RQWVWDDW�YRRU�YHUGLHSLQJ��
LQWHUHVVDQWH�YUDJHQ�HQ�LQGLYLGXHOH�EHJHOHLGLQJ�YDQ�OHHUOLQJHQ�
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4
Openheid en  

overdraagbaar- 

heid staan  

voorop

Bij een ambitieuze en leergierige 

cultuur hoort openheid over wat goed 

gaat en wat nog beter kan. Zet je 

neer als school, laat zien wat er al 

gebeurt! 

Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

”
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Iedereen kan gebruikmaken van de opbrengsten, opge-

dane kennis en inzichten van IIO. Zo zijn de ruim 1200 

GRRU�OHHUOLQJHQ�JHPDDNWH�LQVWUXFWLHÀOPSMHV�YLD�GH�,,2�

site vrij te gebruiken voor alle scholen in Nederland. Dit 

materiaal wordt ook via bestaande netwerken en plat-

forms gedeeld, zoals Wikiwijs. We delen onze kennis en 

halen kennis van anderen in huis. Op die manier worden 

ervaringen met de experimenten met elkaar gedeeld, 

waardoor er steeds van elkaar geleerd kan worden en 

niemand bij nul hoeft te beginnen. 

Naast kennisdeling tussen de scholen onderhouden 

we verbindingen met andere belangrijke partijen in 

het onderwijsveld, waaronder de sociale partners, de 

�� 7RHJDQNHOLMNH�XLWZLVVHOLQJ�YDQ�H[SHUWLVH�WXVVHQ�
YHUVFKLOOHQGH��VFKRRO�RUJDQLVDWLHV�

�� 3ULNNHOHQGH�ZHGHU]LMGVH�LQVSLUDWLH�GLH�DDQ]HW��
WRW�PHHU�VDPHQZHUNLQJ�

�� (HQ�GDWDEDVH�YDQ�FRQFUHWH�RSEUHQJVWHQ�HQ��
SURGXFWHQ�ZDDUXLW�VFKROHQ�NXQQHQ�SXWWHQ��

�� %HODQJULMNH�LQ]LFKWHQ�GLH�GLHQHQ�DOV�LQSXW�YRRU�
WRHNRPVWLJ�RQGHUZLMVEHOHLG�

Onderwijscoöperatie, Kennisnet, School aan Zet, Stich-

ting Leerkracht en andere onderwijsvernieuwers. Met 

deze dwarsverbanden borgen we de geleerde lessen en 

ervaringen, ook na de looptijd van IIO. 

Via een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek wor-

den de opbrengsten van de vijf experimenten in kaart 

gebracht. Er wordt gekeken naar indicatoren zoals de 

werkdruk en de arbeidsproductiviteit, maar ook naar 

de succes- en faalfactoren van de verschillende inno-

vatieprocessen zelf. Deze onderzoeksresultaten bieden 

handvatten aan scholen die ook met soortgelijke vraag-

stukken aan de slag willen en dragen bij aan de borging 

van de opgedane kennis en ervaring.

Wat levert dit op?
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IIO Experiment:  

Videolessen

%LM�9LGHROHVVHQ�NXQQHQ�OHHUOLQJHQ�RS�YHUVFKLO-
OHQGH�ORFDWLHV�GH]HOIGH�OHVVHQ�YROJHQ��'RFHQWHQ�
GHOHQ�OHVXUHQ�PHW�FROOHJD·V�RS�DIVWDQG��ZDW�
UXLPWH�JHHIW�YRRU�DQGHUH�WDNHQ�HQ�YHUGHUH�
RQWZLNNHOLQJ�YDQ�KXQ�VSHFLÀHNH�H[SHUWLVH��=R�
NXQQHQ�YDNNHQ�GLH�NDPSHQ�PHW�HHQ�WHUXJORSHQG�
DDQWDO�OHHUOLQJHQ�WRFK�RQGHUZH]HQ�ZRUGHQ��
6FKROHQ�NXQQHQ�PHHU�PDDWZHUN�ELHGHQ��]RZHO�
YRRU�OHHUOLQJ�DOV�OHHUNUDFKW��'RFHQWHQ�GLH�PHW�
9LGHROHVVHQ�ZHUNHQ��RQWZHUSHQ�KHW�RQGHUZLMV�
VDPHQ�PHW�KXQ�FROOHJD·V�YDQ�DQGHUH�VFKROHQ�
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IIO Experiment:  

E-Klas & PAL-student

(HQ�(�NODV�EHVWDDW�XLW�HHQ�ULMN�JHYXOGH�HOHNWUR-
QLVFKH�OHHURPJHYLQJ�RQWZLNNHOG�GRRU�GRFHQWHQ�
]HOI��'H�(�NODV�LV�JHYXOG�PHW�VWXGLHZLM]HUV���]HOI�
WRHWVHQ�HQ�FKDWPRJHOLMNKHGHQ�PHW�PHGHOHHU-
OLQJHQ�HQ�GRFHQWHQ��ZDDU�GH�OHHUOLQJ�]HOI�NDQ�
H[SHULPHQWHUHQ�HQ�WHVWHQ�NDQ�GRHQ��(U�ZRUGHQ�
JHWUDLQGH�3$/�VWXGHQWHQ��3$/� �3HUVRRQOLMN�$VVLV-
WHQW�/HUDDU��LQJH]HW��'H�3$/�VWXGHQWHQ�ZRUGHQ�LQ�
HHQ�YURHJ�VWDGLXP�YDQ�KXQ�VWXGLH�XLWJHGDDJG�RP�
RQGHUZLMVHUYDULQJ�RS�WH�GRHQ�
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5
Vernieuwing 

vraagt om een 

ƪ�������������

Met het instellen van een inno-

vatiefonds waarbij docenten zelf 

met elkaar beslissen waar het voor 

gebruikt wordt, betraden wij een voor 

ons onbekend terrein. Doen docenten 

dan de goede dingen met dat geld? 

Hoe stimuleren we ze om verder te 

denken? Hoe zorgen we ervoor dat er 

ook coalities tussen scholen komen? 

IIO is een goede sparringpartner om 

bij onzekerheid de zaken open te 

houden en niet dicht te timmeren. Elk 

gesprek wakkerde ons enthousiasme 

om door te zetten aan, en ze gaven 

ons ook goede suggesties om richting 

te geven aan het proces. Ze denken 

niet vanuit gesloten formats, maar 

vanuit de mogelijkheden en vraag-

stukken van de school.

Christa Compas, lid CvB OVO Zaanstad

”
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Vernieuwen doet elke school op zijn eigen manier, pas-

send bij de eigen ontwikkeling en context. Een IIO-con-

cept kent bepaalde uitgangspunten, maar in de praktijk 

zien we vele verschillende verschijningsvormen. Bij 

(onderwijs)innovaties is het vooraf nooit helemaal zeker 

hoe het proces zal verlopen. De reden waarmee een 

school een vernieuwingstraject instapt kan gedurende 

de looptijd veranderen. Het is dus van belang het inno-

YDWLHSURFHV�RSHQ�HQ�ÁH[LEHO�WH�KRXGHQ��GRRU�FRQVWDQW�

WH�EOLMYHQ�UHÁHFWHUHQ�RS�KHW�YHUDQGHUSURFHV��

�� (HQ�FRQWLQXH�GULMIYHHU�RP�KHW�SURFHV�WH�HYDOXHUHQ�
HQ�YHUEHWHUHQ�

�� (HQ�SUR�DFWLHYH�KRXGLQJ��LQ�SODDWV�YDQ�DFKWHUDI�UHD��
JHUHQ�RS�RQWZLNNHOLQJHQ�GLH�DO�LQ�JDQJ�]LMQ�JH]HW�

�� (HQ�GXLGHOLMNH�IRFXV�RS�KHW�GRHO�HQ�GH�UHOHYDQWLH�
YDQ�GH�YHUQLHXZLQJ��LQ�SODDWV�YDQ�YHUQLHXZHQ�RP�
KHW�YHUQLHXZHQ�

Binnen IIO betekent dit dat de betrokkenen continu op 

de hoogte blijven van de praktijksituatie van scholen. 

Zo worden alle experimentscholen minstens een keer 

per jaar bezocht door de bovenschoolse projectleiders. 

Ook betrokkenen vanuit OCW worden op deze bezoeken 

meegevraagd en krijgen zo een inkijkje in de schoolprak-

tijk. Daarnaast wordt er door middel van een regionale, 

vraaggestuurde aanpak, bijvoorbeeld via Bendecafés 

daadwerkelijk aan die vraagstukken gewerkt die in die 

regio spelen in het onderwijs.

Wat levert dit op?
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Hierboven staan eenvoudige principes, maar de dage-

lijkse praktijk laat zien dat het niet altijd makkelijk 

blijkt om ze toe te passen. Maar als het dan lukt, kan 

het veel nieuwe energie en werkplezier opleveren. 

Deze principes kunnen worden gezien als de handvatten 

waarmee binnen het programma InnovatieImpuls Onder-

wijs wordt geprobeerd om dit soort innovatieprocessen 

succesvol vorm te geven. Zij stonden aan de basis van 

IIO, maar zijn zeker niet statisch. De principes worden 

continu geëvalueerd en aangepast op basis van de opge-

dane lessen en ervaringen. 

Naast de 150 scholen die sinds 2010 deelnemen aan 

de regeling biedt IIO ook de mogelijkheid om andere 

scholen te ondersteunen met hun innovatievraagstuk-

ken. Hierbij wordt de expertise en ervaring vanuit de 

IIO-scholen en de Innovatiebrigadiers gedeeld. Al deze 

lessen, resultaten en opbrengsten worden aan het eind 

van de regeling in kaart gebracht voor alle scholen en 

andere geïnteresseerden. Zo dragen we bij aan innova-

tieve vermogen van al onze scholen! 

Ben je geïnteresseerd in ondersteuning door IIO, neem 

dan contact met ons op. We denken graag mee en leveren 

maatwerkbegeleiding voor het stimuleren van het inno-

vatief vermogen van de onderwijsorganisatie. De vragen 

en ambities die bij scholen of schoolbesturen in een 

regio leven, staan daarbij centraal.

Tot slot
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info@innovatieimpulsonderwijs.nl 

www.innovatieimpulsonderwijs.nl

Twitter: @IIOnderwijs

InnovatieImpuls Onderwijs is een initiatief van het  

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 

wordt uitgevoerd door Kennisland en CAOP.
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