INNOVATIEVERSNELLER
VOOR HET ONDERWIJS

Inleiding
De beste manier om de toekomst te voorspellen is hem zelf uit te
vinden, zei ooit een bekend innovator1.
Deze innovatieversneller helpt je met de vraag hoe te innoveren. Het biedt technieken om
direct in de school met een vernieuwing of verandering aan de slag te gaan, in teamverband of individueel als leraar*. In deze inleiding staat kort beschreven hoe je de
technieken kunt inzetten.

KIES EEN TOOL DIE PAST
BIJ JOUW VRAAGSTUK.

Hoe gebruik ik de innovatieversneller?
Deze innovatieversneller bestaat uit twintig technieken die jou als onderwijsprofessional
helpen bij het innovatieproces (zie achterin voor een beschrijving hiervan) of de gewenste
delen daarvan. Het is een gereedschapskist, dus je kunt selecteren wat past bij jouw vraag
en fase in het proces. De volgorde waarin de technieken staan zijn dan ook geen keurslijf.
Ze geven aan welke stappen in een innovatieproces op elkaar volgen en ook weer cyclisch
elkaar opvolgen.
Elke techniek is zelf op een eigen manier in te zetten. Ze helpen je om een proces snel
in gang te zetten, maar pas ze vooral aan waar je denk dat het beter past bij jouw behoefte
of vraag.

Je kunt de technieken bijvoorbeeld gebruiken om:
• de keuze van een nieuwe methode te evalueren;
• te evalueren of een nieuwe technologie (programma of app) de juiste keuze is;
• de huidige werkprocessen in je school te verbeteren;
• een team te creëren voor een innovatieproject;
• de samenwerking te verbeteren.
Kortom, met de innovatieversneller kun je het meeste halen uit vernieuwingen op het gebied
van ict, didactiek of de organisatie van het onderwijs.

ER IS GEEN VOLGORDE,
IEDERE TOOL IS UNIEK!

Wil je meer weten over de verantwoording van deze technieken, de achtergrond van innovatie
en het innovatieproces en de randvoorwaarden voor duurzame innovatie? Kijk dan achterin
deze toolkit bij Verantwoording, achtergrond en randvoorwaarden voor duurzame innovatie.
We wensen je veel plezier en succes bij het inzetten van deze technieken!
We zijn ook erg benieuwd naar je feedback. Alle suggesties zijn welkom,
stuur ze naar: innovatie@kennisnet.nl

1) en.wikipedia.org/wiki/Alan_Kay
*H
 iermee bedoelen we vanaf nu en in het vervolg ook
leerkracht, docent, lerares, coach, mentor, elke benaming
voor een onderwijsprofessional die onderwijs verzorgt.

INHOUD
DE INNOVAT IEVERSNELLER
BEVAT 20 T ECHNIEKEN.
ALLE T ECHNIEKEN:
• zijn afzonderlijk of in elke
gewenste combinatie of
volgorde te gebruiken
Bijvoorbeeld:

• geven bij gebruik een
resultaat dat je meteen
kan inzetten
(bijvoorbeeld een checklist of
programma van eisen);
• kun je gebruiken voor
professionalisering van
individuen of teams;
• helpen bij elk type innovatie,
van aanpassen en verfijnen tot
het creëren van een geheel
nieuwe werkwijze.
In algemene zin helpen de
technieken bij het versnellen
van een innovatieproces.

INNOVATIEVERKENNER

5X WAAROM

PROCESKAART

Wat is de focus
van je wens tot
verbetering?

Wat is het
probleem achter
het probleem?

Wat zijn de verbeterpunten in bestaande
werkprocessen?

STERKTEZWAKTE-ANALYSE
Wat kun je zelf en
waar is ondersteuning
nodig?

TEAM
SAMENSTELLER
Welke mensen
zijn nodig?

RISICOMETER
Welke risico's brengt
de vernieuwing met
zich mee?

OPLOSSINGEN
VERKENNEN EN
UITPROBEREN

BEHOEFTE
BEPALEN
Deze inhoudsopgave
is interactief.
Klik op de techniek
die je wilt gebruiken.

TRIGGERS VOOR
VERBETERING

Wat is nodig voor
implementatie?

CONCEPT-,
SCENARIO S
Welke vorm krijgt het
idee in de praktijk?

Hoe leer je van
anderen om verder
te ontwikkelen?

OPSCHALEN EN
ONTWIKKELEN
Hoe breid je een
geslaagde
innovatie uit?

...........
.................
............

PROJECTPLAN
CANVAS

Welke ideeën hebben
de meeste potentie?

ERVARINGSBEZOEK

............................

Aan welke eisen moet
een innovatie voldoen?

IDEEËNFILTER

Hoe kijk je met
een frisse blik naar
je werk?

EIGEN TOOL:

PROGRAMMA
VAN EISEN

EEN
VERNIEUWING
UITBREIDEN

INNOVATIEGEMEENSCHAP

VOORTGANG
VASTLEGGEN

Hoe zorg je voor
blijvende
ontwikkeling?

Hoe bewijs je
dat een innovatie
effect heeft?

Tip! Klik op de expert
in de linker bovenhoek
van het instructieblad
om terug te keren naar
deze inhoud.

FEEDBACK
VERZAMELEN
Wat vinden de
anderen werkelijk?

ROLLENSPEL
Hoe zullen
betrokkenen de
nieuwe aanpak
beleven?

PROJECT
ALS VERHAAL

LOG VAN
LEERMOMENTEN

Hoe deel je de
ervaring met
anderen?

PROTOTYPETESTPLAN

Welke inzichten heeft
het werk opgeleverd?

Wat werkt en wat
werkt niet in het
concept?

BEHOEFT E BEPALEN

WAT IS DE FOCUS VAN JE
WENS TOT VERBET ERING

T IJD EN MAT ERIALEN:
• ±30 minuten
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
Formuleer je het
doel van de gewenste
verbetering.

Beschrijf je de
achtergrond van
het probleem.

Formuleer je een
concrete innovatievraag.

RESULTAAT:
START PUNT VOOR VERBET ERING
Je hebt nu een helder
geformuleerde vraag die
als startpunt dient voor
je innovatieproject.

Je kunt deze vraag
communiceren naar
collega’s en andere
betrokkenen.

INNOVAT IEVERKENNER
ZO GA JE T E WERK:

1.
Beschrijf de aanleiding tot verbetering.
Deze kan te maken hebben met een doel,
een ideaalbeeld, een kans die je ziet, een
probleem of een andere uitdagende situatie.

aanleiding
ONDERZOEK NAAR
HOGE WERKDRUK

2.

achtergrond
Geef in het kort de belangrijkste
achtergrond weer: wat moet
iemand minimaal weten om de
situatie goed te begrijpen?

innovatievraag

3.

Formuleer een innovatievraag op
basis van de aanleiding en de
beknopte achtergrondbeschrijving.
Begin je vraag met ‘Hoe kunnen we...?’

OORZAKEN VAN HOGE WERKDRUK
HOE KUNNEN WE
NAKIJKWERK
VERGEMAKKELIJKEN?

WAT IS DE FOCUS VAN JE
WENS TOT VERBET ERING

AANLEIDING

BEHOEFT E BEPALEN

INNOVAT IEVERKENNER

ACHTERGROND

INNOVATIEVRAAG

BEHOEFT E BEPALEN

WAT IS HET PROBLEEM
ACHT ER HET PROBLEEM

5X WAAROM
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• ±30 minuten tot 1 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
Duik je dieper in
de oorzaken van een
probleemsituatie.

Ontdek je waar overeenstemming is over het aan
te pakken probleem.

Breng je concrete
vervolgstappen in kaart.

RESULTAAT:
OVERZICHT VAN VERVOLGSTAPPEN
Door deze herhaling van
vragen heb je een beter
beeld gekregen van de
achterliggende redenen
van de probleemsituatie
die je wilt verbeteren.
Tijdens deze verdieping zijn
concrete vervolgstappen naar
voren gekomen die kunnen
helpen om de gewenste
oplossing te bereiken.

probleemstelling:
waarom...

1.

Beschrijf een probleemstelling of een
voorgenomen verandering. Stel een
‘waarom-vraag’. En geef in de vorm van
een ‘omdat-antwoord’ aan wat de reden
van het probleem of de verandering is.

1.
...LET TEN LEERLINGEN NIET OP?

2.

3.

4.

...WORDEN LEERLINGEN
ONVOLDOENDE UITGEDAAGD?

3.

2.

. . . ZE ONVOLDOENDE
UITGEDAAGD WORDEN.

Stel opnieuw een ‘waarom-vraag’, waarbij je het
vorige ‘omdat-antwoord’ als uitgangspunt neemt.
Geef ook hierbij met een ‘omdat-antwoord’ aan
wat de achterliggende reden is.

Herhaal nog driemaal de
opvolging van ‘waarom-vraag’
en ‘omdat-antwoord’.

5.

mogelijke vervolgstappen:

4.

...omdat:

Geef aan welke vervolgstappen nodig zijn, op basis van de nieuwe inzichten,
die naar voren zijn gekomen. Zijn er bijvoorbeeld bestaande informatiebronnen
die je kunt gebruiken? Of zijn er bepaalde mensen of organisaties die je bij het
project kunt betrekken?

WAT IS HET PROBLEEM
ACHT ER HET PROBLEEM

BEHOEFT E BEPALEN

5X WAAROM

PROBLEEMSTELLING:
WAAROM...													 ...OMDAT:
1.

2.

3.

4.

5.

MOGELIJKE VERVOLGSTAPPEN:

WAT ZIJN DE VERBET ERPUNT EN IN BESTAANDE
WERKPROCESSEN

BEHOEFT E BEPALEN

PROCESKAART
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• ±30 minuten tot 1 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

Zet bovenaan om welk proces het
gaat en wie de ‘hoofdrolspeler’ is.
(Elke kaart beschrijft een
werkproces vanuit het perspectief
van één centrale persoon.)

MET DIT INSTRUMENT:
Maak je een overzicht van
de belangrijkste stappen in
een werkproces.

Identificeer je
activiteiten, middelen,
mensen en problemen
die bij elke stap horen.

Selecteer je de
belangrijkste verbeterpunten in het proces.

cijfers administreren
docent

3.
activiteiten
middelen
mensen
tijd

RESULTAAT:
OVERZICHT VAN VERBET ERPUNT EN

.......

Deze punten kun je onderbouwen en communiceren
aan collega’s en andere
betrokkenen.

2.

Geef het begin- en eindpunt
van het proces aan. (Bijvoorbeeld:
‘Inleveren opdrachten’ en ‘Invoeren
definitieve cijfers’).

INVOEREN
DEFINITIEVE
CIJFERS

INLEVERING
OPDRACHTEN

locatie

Je hebt het werkproces
uitgebreid beschreven en
kunt nu de belangrijkste
knelpunten aanwijzen die
verbetering nodig hebben.

1.

knelpunten

6.

4.

Schrijf de belangrijkste stappen in het proces op kaartjes
of direct op het blad of bord. Plaats deze in de horizontale
tijdlijn bovenaan tussen het begin- en eindpunt. Maak
zoveel kolommen als relevant zijn voor het werkproces.

Noteer de aspecten die je in kaart wilt brengen
in de verticale kolom aan het begin van de tijdlijn.
Bijvoorbeeld ‘activiteiten’, ‘middelen’ en ‘mensen’
is een goede start, maar ook ‘tijd’, ‘locatie’ en
andere aspecten kunnen hier relevant zijn. Vul het
rijtje eventueel zelf verder aan.

!!

!!

Concludeer per stap de knelpunten die de grootste
invloed hebben op het proces. Waar strandt het
proces? Waar loopt het proces niet goed?

!!

5.

Noteer voor elke
stap in het proces
en voor elk aspect
wat je ervaringen
zijn met het
werkproces.

WAT ZIJN DE VERBET ERPUNT EN IN BESTAANDE
WERKPROCESSEN

BEHOEFT E BEPALEN

PROCESKAART
PERSOON EN PROCES:

ACTIVITEITEN

MIDDELEN

MENSEN

TIJD

LOCATIE

...............

KNELPUNTEN

WAT KUN JE ZELF EN WAAR
IS ONDERST EUNING NODIG

BEHOEFT E BEPALEN

ST ERKT E-ZWAKT E-ANALYSE
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• ±30 minuten tot 1 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

1.

MET DIT INSTRUMENT:
Ontdek je waar de
grootste kansen en
bedreigingen liggen.

sterkte
Maak een lijst van de sterke punten van jezelf, collega’s,
organisatie en omgeving.
•
Wat kunnen jullie al goed, of zelfs beter dan anderen?
•
Welke mensen en middelen kunnen snel en zonder
hoge kosten worden ingezet?
•
Waar zijn jullie volgens anderen goed in?
•
Welke unieke ervaringen of inzichten bezitten jullie?

2.

zwakte
Maak een lijst van de zwakke punten van jezelf,
collega’s, organisatie en omgeving.
•
Op welke gebieden zijn jullie kennis of
vaardigheden zwak?
•
Wat zijn volgens anderen jullie zwakke punten?
•
Waar wordt het moeilijk om middelen en
mensen in te zetten?
•
Is er sprake van problemen die specifiek
bij jullie spelen?

Identificeer je ook
de zwakkere punten
en risico’s.

Bepaal je waar aanvullende expertise of
ondersteuning nodig is.

RESULTAAT:
OVERZICHT VAN BENODIGDE
ONDERST EUNING
Je hebt nu een duidelijk
overzicht van de bestaande
sterktes en kansen voor verbetering. Ook heb je nu helder
voor ogen welke zwaktes en
risico’s de verbetering in
de weg kunnen staan.
Door hier goed rekening
mee te houden heb je meer
kans op uiteindelijk succes.

3.

kansen
Maak een lijst van de kansen die
je ziet voor je werk.
•
Wat zal door anderen als
nuttig worden gezien?
•
Zijn er vernieuwingen gaande die
het werk dat je doet versterken?
•
Zie je initiatieven die tot
samenwerking kunnen leiden
bij het werk wat je doet?

4.

bedreigingen
Maak een lijst van mogelijke obstakels,
hindernissen en bedreigingen.
•
Wat vinden jullie zelf het moeilijkst?
•
Zijn er andere voorstellen die
concurreren met jullie ideeën?
•
Zijn er onzekerheden rondom financiën,
technologie of andere gebieden?
•
Is de voorgeschiedenis ongunstig?

WAT KUN JE ZELF EN WAAR
IS ONDERST EUNING NODIG

BEHOEFT E BEPALEN

ST ERKT E-ZWAKT E-ANALYSE

STERK TE

ZWAK TE

KANSEN

BEDREIGINGEN

HOE KIJK JE MET EEN
FRISSE BLIK NAAR
JE WERK

BEHOEFT E BEPALEN

TRIGGERS VOOR VERBET ERING
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• ±1 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
Beoordeel je een
bestaande werkwijze
door zes vragen
te stellen.

Identificeer je opties
voor verbeteringen.

RESULTAAT:
OVERZICHT VAN MOGELIJKE
VERBET ERINGEN
Je hebt nu een overzicht
van nieuwe, en potentieel
uitdagende, verbeteropties.

1.

Geef aan welke bestaande werkwijze je wilt verbeteren

onderwerp:

2.

Probeer je gedachten over de
werkwijze te stimuleren door
de volgende vragen te stellen:

vervang:

combineer:

Welke materialen, procedures of middelen
kun je eventueel vervangen? En waarmee?

Welke nieuwe combinaties kun je
maken met verschillende onderdelen
van het werkproces?

imiteer:

buig om:

Welke andere, misschien onverwachte, voorbeelden
kun je imiteren om het werk te veranderen?

Kun je dit werk voor een ander
doel gebruiken? Bijvoorbeeld in een
compleet andere omgeving en situatie?

verwijder:

vereenvoudig:

Welke onderdelen van de werkwijze
kun je verwijderen?

Welke aspecten kun je versimpelen?

conclusies over meest interessante verbeterpunten:
!!

Je kunt deze ideeën en
inzichten voorleggen
aan betrokkenen om met
een frisse blik naar
werkwijzen te kijken.

3.

Concludeer aan de hand van al
je notities welke opties voor
verbetering kansrijk zijn.

HOE KIJK JE MET EEN
FRISSE BLIK NAAR
JE WERK

BEHOEFT E BEPALEN

TRIGGERS VOOR VERBET ERING

ONDERWERP:
VERVANG:

Welke materialen, procedures of middelen kun je eventueel
vervangen? En waarmee?

COMBINEER:

Welke nieuwe combinaties kun je maken met
verschillende onderdelen van het werkproces?

IMITEER:

BUIG OM:

Welke andere, misschien onverwachte, voorbeelden
kun je imiteren om het werk te veranderen?

Kun je dit werk voor een ander doel gebruiken?
Bijvoorbeeld in een compleet andere omgeving en situatie?

VERWIJDER:

VEREENVOUDIG:

Welke onderdelen van de werkwijze kun je verwijderen?

Welke aspecten kun je versimpelen?

CONCLUSIES OVER MEEST INTERESSANTE VERBETERPUNTEN:

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

WELKE IDEEËN HEBBEN
DE MEEST E POT ENT IE?

IDEEËNF ILT ER
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 1 tot 1 ½ uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
Breng je de +eerste
/ideeën voor nieuwe
++
oplossingen
in kaart.

+/++

Beoordeel je de
potentie van deze ideeën.

Selecteer je de
ideeën die het meest
doelmatig zijn.

RESULTAAT:

ideeen

1.

gevolgen voor
processen?

Noteer alle ideeën die je hebt voor de
oplossing van een probleem. Dit kunnen
ideeën voor bestaande oplossingen zijn
(“Dit programma heeft bijna alles wat
we nodig hebben”) of compleet nieuwe
ideeën (“Niet meer het werk van je
eigen leerlingen beoordelen”).

gevolgen voor
techniek?

2.

gevolgen voor
didactiek?

Beschrijf voor elk idee de gevolgen
op het gebied van:
• Processen – de manier waarop
mensen hun werk verrichten
• Techniek – de middelen,
inclusief ict, die ingezet worden
• Didactiek – de manier waarop
mensen leren en doceren

conclusie over
doelmatigheid?

3.

Bespreek de resultaten.
Welke ideeën brengen
de meest positieve
veranderingen teweeg?
Dragen deze bij aan het
doel van het innovatieproject (de gewenste
verbetering)?

OVERZICHT VAN DE MEEST
VEELBELOVENDE IDEEËN
Je weet nu welke ideeën de
meeste potentie hebben om
tot de gewenste verbetering
te leiden.

Je kunt daarmee een goed
onderbouwde keuze maken
uit de voorgestelde ideeën.

!!

WELKE IDEEËN HEBBEN
DE MEEST E POT ENT IE?

ideeën

gevolgen voor
processen?

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

IDEEËNF ILT ER

gevolgen voor
techniek?

gevolgen voor
didactiek?

conclusie over
doelmatigheid?

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

WELKE MENSEN EN
ROLLEN ZIJN NODIG?

T EAM SAMENST ELLER
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• ±30 minuten tot 1 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

naam

1.

MET DIT INSTRUMENT:
Identificeer je de
ervaring, vaardigheden
en kennis die betrokkenen
al bezitten.

Definieer je de rollen
van alle teamleden.

vivian

kennis, ervaring en
vaardigheden
Noteer voor alle deelnemers de
kennis, ervaring en vaardigheden
die relevant zouden kunnen zijn
voor het project.

bijdrage aan
het project

teamrol

..
coordinator

2.
Leg voor elke deelnemer
beknopt uit hoe de kennis
of vaardigheid ingezet kan
worden voor een bijdrage aan
het project.

3.

Geef voor elke persoon
aan welke rol hij of zij
daarmee in het projectteam kan vervullen.

melvin
onderzoeker

Vorm je een kernteam
dat het project in de
volle breedte kan dragen.

RESULTAAT:

zeyneb

BESCHRIJVING VAN KERNT EAM
Je hebt een overzicht van
de teamrollen die nodig
zijn inclusief de kennis en
vaardigheden die bij elke
rol horen.

Alle deelnemers weten
wat hun rol is. En ook de
rollen waarvoor nog iemand
gevonden moet worden zijn
bekend.

vincent

!!

4.

Bedenk welke ervaring, vaardigheden
of kennis nog ontbreken. Voor welke
werkzaamheden geldt dit? Formuleer
de ontbrekende rollen in het team.

WELKE MENSEN EN
ROLLEN ZIJN NODIG?

NAAM

KENNIS, ERVARING EN
VAARDIGHEDEN

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

T EAM SAMENST ELLER

BIJDRAGE AAN
HET PROJECT

TEAMROL

,
WELKE RISICO S BRENGT
DE VERNIEUWING MET
ZICH MEE

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

RISICOMET ER
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 1 tot 2 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:

nee

deels

2.

Is er betrouwbaar bewijs
dat de beloftes kloppen?

Welk bewijs lijkt er te zijn dat de beloftes
in de praktijk waargemaakt worden?

Is de verbetering op
onderwijsgebied meetbaar?

Besluit je of en op
welke termijn je het
wilt invoeren.

3.

Vereist de innovatie ondersteuning
of resources en zijn deze aanwezig?

RESULTAAT:

Bevindt de innovatie zich
op of nabij het ‘plateau van
productiviteit’ in de Hype Cycle?

Je weet nu welke concrete
risico’s een nieuwe
technologie of werkwijze
met zich mee kan brengen.

7.

5.

Kijk kritisch naar de beloftes
..
(bijvoorbeeld van leveranciers).
Komen ze overeen met je eigen
expertise en verwachtingen en
die van je collega’s?

Kun je de belofte van het product vertalen naar verwachte
concrete verbeteringen van onderwijsresultaten?
Welke zijn dit, hoe kun je ze meten, en op welke termijn?

4.

Zou de innovatie mogelijk
negatieve effecten kunnen hebben?

RISICOMET ER

opmerkingen

1.

Zijn de beloftes van de innovatie duidelijk
en komen ze overeen met je eigen expertise
en verwachtingen?

Schat je de risico’s in van
het invoeren van een nieuwe
technologie of werkwijze.

Je kunt een verantwoord
besluit nemen over de
invoering ervan.

ja

RISICOMETER CHECKLIST

Welke ondersteuning en inzet vereist de nieuwe
technologie? Bijvoorbeeld, moeten docenten (en
anderen) opgeleid worden in het gebruik ervan?
Zijn daar voldoende middelen voor gereserveerd?

Zou het nieuwe product of de werkwijze mogelijk
negatieve effecten kunnen hebben? Bijvoorbeeld:
past het voldoende bij een bestaand werkproces
of bij een groep medewerkers of leerlingen?

besluit over invoering:
Bekijk de resultaten van deze overwegingen. Als twee of meer
aspecten op ‘nee’ of ‘deels’ uitkomen, overweeg dan eventueel
om de invoering uit te stellen of het als een klein experiment aan
te pakken waarbij je het risico beperkt. Als het besluit positief is,
noteer dan de termijn waarop het ingevoerd zou kunnen worden
en eventueel de voorwaarden, zoals voldoende opleiding in
gebruik en ondersteuning tijdens de eerste gebruiksperiode.

6.

Waar bevindt de nieuwe technologie
zich op de Hype Cycle?
Tip: De Hype Cycle voor het Nederlandse
onderwijs kun je terugvinden in het Kennisnet
Trendrapport kn.nu/download-trendrapport-pdf

,
WELKE RISICO S BRENGT
DE VERNIEUWING MET
ZICH MEE

risicometer checklist
Zijn de beloftes van de innovatie duidelijk
en komen ze overeen met je eigen expertise
en verwachtingen?
Is er betrouwbaar bewijs
dat de beloftes kloppen?

Is de verbetering op
onderwijsgebied meetbaar?

Vereist de innovatie ondersteuning
of resources en zijn deze aanwezig?

Zou de innovatie mogelijk
negatieve effecten kunnen hebben?

Bevindt de innovatie zich op of nabij het
‘plateau vanproductiviteit’ in de Hype Cycle?

BESLUIT OVER INVOERING:

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

RISICOMET ER

JA

NEE

DEELS

OPMERKINGEN

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

AAN WELKE EISEN MOET
DE VERNIEUWING VOLDOEN

PROGRAMMA VAN EISEN
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 30 minuten tot 1 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
Bepaal je de basiseisen
die je aan een nieuwe
werkwijze en/of
technologie wilt stellen.

leerlingen

1.

leraren

Maak een lijst van de betrokkenen die direct
met de innovatie te maken krijgen (bijvoorbeeld
leerlingen, docenten) of er indirect door
beïnvloed worden (bijvoorbeeld ouders, bestuur).

EISEN

Als docent
wil ik een

BASISPROGRAMMA VAN EISEN
Je hebt nu de belangrijkste
eisen in kaart gebracht
waaraan een nieuwe
technologie of werkwijze
moet voldoen om bruikbaar
te zijn.
Je kunt dit programma van
eisen gebruiken om te
beoordelen of ze inderdaad
geschikt zijn voor iedereen
die ermee moet werken.

..

overzicht
van cijfers van elke
student zien,
zodat ik de voortgang
van leerlingen kan bewaken.

2.
RESULTAAT:

bestuur

ouders

Beschrijf voor alle betrokkenen de
doelen die zij wensen te bereiken en
waarom, in de vorm: Als ... wil ik ...,
zodat ... (zie voorbeeld hierboven)

3

WENSEN

3.

Sorteer taken in volgorde van prioriteit
van boven naar beneden. Welke taken zijn
vereist voor de betrokkenen om hun werk
te kunnen doen, en welke zijn gewenst
maar niet randvoorwaardelijk?

AAN WELKE EISEN MOET
DE VERNIEUWING VOLDOEN

EISEN

WENSEN

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

PROGRAMMA VAN EISEN

WAT IS NODIG VOOR DE
UIT VOERING VAN
EEN VERNIEUWING

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

PROJECT PLAN CANVAS
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 1 tot 4 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
A

B

betrokkenen

8.

Zet je de visie voor
een innovatieproject om
tot een concreet plan.

Koppel je mensen,
middelen, activiteiten,
kosten, financieringsbronnen en communicatiekanalen aan je doelstelling.

6.
Beschrijf de
belangrijkste direct
betrokkenen. En voeg
daarbij ook in het kort
de motivatie voor elke
persoon of groep toe.
Voor bijvoorbeeld
een directeur, kan de
motivatie zijn:
‘Hierdoor stijgt de
bekendheid.................
en reputatie van onze school.’

RESULTAAT:
BASISELEMENT EN VAN EEN
PROJECT PLAN
Je hebt een goed overzicht
van de belangrijkste punten
die in detail moeten worden
uitgewerkt om tot een volledig projectplan te komen.

Aan de hand van dit overzicht kun je bijvoorbeeld
tijdspaden, test- en akkoordmomenten nader uitwerken.

kosten

9.

Beschrijf de kosten.
Wat zijn de grootste
kostenposten in het
project?

doelstelling

activiteiten
Beschrijf de belangrijkste activiteiten.
Welke activiteiten zijn
nodig om de innovatie
te verwezenlijken? (Deze
kunnen later gekoppeld
worden aan planningen.)

middelen

7.
Beschrijf de belangrijkste middelen.
Welke middelen zijn
nodig om het project
uit te voeren? Denk
aan projectruimte,
apparatuur, vervoer,
tijd die beschikbaar
gesteld moet worden,
budget voor communicatiemiddelen zoals
een website, folders
of presentaties.

1.

2.

Beschrijf de doelstelling van de
innovatie. Wat is
er nieuw en beter
nadat de innovatie
is gerealiseerd?
Voor wie? Wees zo
concreet mogelijk.

resultaat
Beschrijf het resultaat
van het innovatieproject. Wat is er
klaar als het klaar is?
Wat is het middel dat
je inzet om de doelstelling te bereiken?
Tip: Kun je dit tekenen,
bouwen of uitbeelden?

doelgroep

interactie
met doelgroep

4.

Beschrijf de interactie
met de doelgroep.
Waar en hoe komt de
doelgroep met de
innovatie in aanraking?

3.

Beschrijf de doelgroep.
Wie heeft uiteindelijk
baat bij de innovatie?
Voeg bij elke doelgroep
een beknopte beschrijving van de verbetering
voor deze personen.

communicatiekanalen

5.

Beschrijf de communicatiekanalen. Door welke
kanalen zal het projectteam voor, tijdens en na
het project de communicatie met de doelgroep
onderhouden? Welke zijn toegankelijk?

financiering

10.

Beschrijf de financiering van
het project. Welke bronnen
van financiële ondersteuning
zijn er voor het project?

WAT IS NODIG VOOR DE
UIT VOERING VAN
EEN VERNIEUWING

BETROKKENEN

KOSTEN

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

PROJECT PLAN CANVAS

ACTIVITEITEN

DOELSTELLING

MIDDELEN

RESULTAAT

INTERACTIE
MET DOELGROEP

COMMUNICATIEKANALEN

FINANCIERING

DOELGROEP

,
CONCEPTSCENARIO S
OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

WELKE VORM KRIJGT JE
IDEE IN DE PRAKT IJK

ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 2 uur tot ½ dag
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
Beschrijf je een idee
voor een nieuw product,
dienst of werkwijze op
een manier die het tot
leven brengt.

Beoordeel je de
nieuwe situatie vanuit
het perspectief van de
gebruikers.

RESULTAAT:

1.
hoofdpersoon:

doelstelling: uitleg cijfer geven
handelingen:

stap

2.

1.

Je kunt deze gebruiken
als eerste concept van de
verbetering, maar ook om
bestaande producten en
werkwijzen te toetsen op
geschiktheid.

motivaties en
verwachtingen:

gebruik van ..
de vernieuwing:

Beschrijf de handelingen van de hoofdpersoon om het doel te bereiken.
Noteer welke motivaties en verwachtingen hierbij een rol spelen,
en beschrijf hoe de hoofdpersoon gebruik maakt van de vernieuwing.

2.

3.

3.
Herhaal dit voor verschillende andere betrokkenen,
met mogelijk verschillende handelingen, motivaties
en verwachtingen. Dit geeft je een goede indicatie van
de scenario's waarin de vernieuwing een rol kan spelen.

CONCEPTBESCHRIJVING
Je hebt een concrete
beschrijving van de
verbetering van de
doelgroep.

leraar

Kies iemand uit de doelgroep als de hoofdpersoon voor je
verhaal (bijvoorbeeld een leraar, leerling of ict-coördinator).
Noteer de belangrijkste doelstelling voor deze hoofdpersoon
(bijvoorbeeld uitleg van een cijfer geven aan een leerling).

4.

5.

!!

4.

!!

Vergelijk de scenario’s onderling. Bereik je ieders doelen?
En worden de hoofdpersonen op alle belangrijke tussenstappen
goed geholpen? Herschrijf zonodig de scenario’s zodat de
vernieuwing goed aansluit op de handelingen en verwachtingen
van de gebruikers.

!!

WELKE VORM KRIJGT JE
IDEE IN DE PRAKT IJK

,
CONCEPTSCENARIO S
OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

hoofdpersoon:
doelstelling:

stap

1.

2.

3.

4.

5.

handelingen:

motivaties en
verwachtingen:

gebruik van de
vernieuwing:

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

HOE WORDT DE NIEUWE
AANPAK BELEEFD

ROLLENSPEL

ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:

1.

• 2 uur tot ½ dag
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its
• Eventueel wat attributen
om het werkproces mee
te symboliseren

Noteer om welke werksituatie het gaat.

werksituatie:

2.

personen en rollen:

MET DIT INSTRUMENT:

..

3.

Ervaar je een nieuwe
werkwijze door het
te ‘spelen’.

Verdeel deze rollen onder de deelnemers. Laat een aantal deelnemers
spelers zijn, en een aantal observeren en aantekeningen maken.

notities tijdens het spel:
Leer je hoe de nieuwe
situatie ervaren wordt
door verschillende
betrokkenen.

Tip: als het over een interactie met een systeem gaat (bijvoorbeeld een intranet
of computerprogramma) kan een persoon de rol van het systeem spelen.

4.
5.

RESULTAAT:
INZICHT IN DE BELEVING VAN
EEN NIEUWE SITUAT IE
Je hebt nu een nieuwe
situatie kunnen ervaren en
bent beter in staat om deze
te beoordelen vanuit het
perspectief van een ander.

Je hebt hierdoor meer
inzicht in de kansen en
risico’s die de nieuwe
situatie met zich meebrengt
en kunt deze in een vroeg
stadium bespreken.

Maak een opsomming van de betrokken personen en rollen.

Noteer alle knelpunten in het proces
die tijdens het rollenspel voorkomen,
evenals de persoonlijke reacties van
de deelnemers.

conclusies en opvolging:

6.

Bespreek de ervaring van de deelnemers: positieve
en negatieve punten, bedenkingen en nieuwe ideeën.
Concludeer wat de belangrijkste bevindingen zijn,
en hoe je hier opvolging aan kunt geven.

Speel de werksituatie alsof het een
theaterstuk is, stap voor stap. Gebruik
waar nodig attributen (een A4 blad kan
bijvoorbeeld als laptopscherm dienen).

HOE WORDT DE NIEUWE
AANPAK BELEEFD

werksituatie:
personen en rollen:

notities tijdens het spel:

conclusies en opvolging:

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

ROLLENSPEL

WAT WERKT EN WAT NIET
IN DE VOORGEST ELDE
VERNIEUWING

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

PROTOT Y PET EST PLAN
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 2 uur tot ½ dag
• Schrijfgerei en papier
en/of computer
• Eventueel wat attributen
om het werkproces mee
te symboliseren.

2.
verwachting:

evaluatiecriteria:

1.

Beschrijf, naar aanleiding van het doel
van de vernieuwing, je verwachtingen
over hoe het in de praktijk zal werken.
(Als een dienst bijvoorbeeld het
registreren van feedback aan leerlingen
ondersteunt, dan zou een verwachting
zijn: ‘Helpt leraren feedback snel terug
te vinden.’)

MET DIT INSTRUMENT:
Test je een nieuwe
werkwijze om te zien
of deze werkt zoals
bedoeld.

observaties
test 1:

RESULTAAT:
AANBEVELINGEN VOOR
VERDERE VERBET ERING
Je hebt tijdens een
simulatie kunnen zien waar
een nieuwe dienst, product
of werkwijze wel en niet
naar behoren werkt.

Je hebt in een vroeg
stadium een lijst van
concrete aanbevelingen
voor verbetering gecreëerd.
Deze kunnen tijdig meegenomen worden in de
definitieve oplossing.

Maak een testopstelling of prototype
waarmee je de nieuwe werkwijze
kunt uitproberen.

observaties
test 2:

..

conclusies en aanbevelingen:
!!

4.

3.

Verbeter en verfijn je
de werkwijze of product
naar aanleiding van de test.

Tip: je kunt een computerprogramma simuleren door prints te maken met afbeeldingen
van de belangrijkste schermen. Deze loop je
door met een gebruiker, die vertelt wat hij
of zij bij elk scherm zou verwachten en doen.

5.

Test het prototype met een aantal
betrokkenen uit de doelgroep en
evalueer de observaties. Waar werkt
het naar behoren? Waar kwamen
knelpunten voor?

conclusies en aanbevelingen:

6.
Pas het prototype aan en
voer de test opnieuw uit.

Noteer de evaluatiecriteria
waarmee je de nieuwe dienst,
het product of de werkwijze
kunt beoordelen (bijvoorbeeld,
dat docenten feedback binnen
1 à 2 minuten kunnen vinden).

Analyseer de overkoepelende resultaten
en maak een lijst van aanbevelingen over
alles wat nodig is om het in het echt
succesvol te laten zijn voor de doelgroep.

WAT WERKT EN WAT NIET
IN DE VOORGEST ELDE
VERNIEUWING

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

PROTOT Y PET EST PLAN

verwachting:

evaluatiecriteria:

observaties
test 1:

conclusies en aanbevelingen:

observaties
test 2:

conclusies en aanbevelingen:

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

WELKE NIEUWE KENNIS
LEVERT HET WERK OP

LOG VAN LEERMOMENT EN
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 1 tot 2 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
Noteer je de leermomenten gedurende
een innovatieproces.

GEDAAN
(belangrijkste activiteiten)

1.

LEERMOMENTEN
(aha!)

2.

Noteer de belangrijkste
activiteiten die tijdens
het innovatieproces
hebben plaatsgevonden.

Vergelijk en analyseer
je leermomenten om
nieuwe verbanden te
ontdekken.

GEVOLGEN
(wat kan anders of beter)

3.

Noteer de leermomenten
die gekoppeld waren aan
deze activiteiten. Wat werd
ontdekt, of beter begrepen?
Waar zeiden de deelnemers
‘Aha! Zo zit dat…’ Wat is
belangrijk voor toekomstige
deelnemers om te weten?

Reflecteer op deze
leermomenten en
noteer de conclusies
of aanbevelingen voor
toekomstige activiteiten.

!!

RESULTAAT:

!!
!!

LOG VAN LEERMOMENT EN
Je hebt gereflecteerd
op de activiteiten die
deel uitmaken van de
vernieuwing. Je hebt de
belangrijkste inzichten uit
de leermomenten genoteerd
en kunt hiermee ook
toekomstige deelnemers
helpen zich voor te bereiden
en activiteiten succesvol uit
te voeren.
Dit helpt je dus later bij
het in beweging krijgen
van anderen bij een proces
van vernieuwing.

5.

4.

Bewaar alle notities over leermomenten en
aanbevelingen zodat je ze later gemakkelijk
opnieuw kunt gebruiken en/of bespreken.

Doe deze oefening tijdens alle innovatiefasen/het
hele innovatieproces, en vergelijk de leermomenten
en aanbevelingen. Het levert veel inzichten op,
helpt om steeds beter te worden en versnelt het
verspreiden van de vernieuwing naar anderen.

WELKE NIEUWE KENNIS
LEVERT HET WERK OP

gedaan

(belangrijkste activiteiten)

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

LOG VAN LEERMOMENT EN
leermomenten
(aha)

gevolgen

(wat kan anders of beter)

WELK NIEUW PRODUCT,
WELKE METHODE OF AANPAK
WERKT HET BESTE

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

FEEDBACK VERZAMELEN
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 1 uur tot ½ dag
• A4 papier en/of computer
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
Verzamel je feedback
in verschillende fases
van je project.

Verwerk je de conclusies
in aandachtspunten voor
de volgende fase.

RESULTAAT:
DOCUMENTAT IE VAN FEEDBACK
Je hebt direct kunnen ervaren
hoe mensen uit je doelgroep
een innovatie beleven.
Je weet wat ze waardevol
of moeilijk vinden, en welke
aspecten meer aandacht
nodig hebben.

1.
AAN: PERSOON DIE FEEDBACK GEEFT
ONDERWERP: ACTIVITEIT DIE JE BEOORDEELT
DATUM:

TIJD:

VRAGEN:

ANTWOORDEN:

WAT VIND JE HET MEEST WAARDEVOL?
WAAR BEN JE HET MEEST
ENTHOUSIAST OVER?

WAT ZIE JE ALS DE GROOTSTE VERNIEUWING?
WAT KAN ER BETER?
WELKE ASPECTEN VEREISEN DE
MEESTE AANDACHT?

IN HOEVERRE SLUIT DE REALITEIT AAN
BIJ JE VERWACHTINGEN?

OVERIGE OPMERKINGEN:
CONCLUSIES:

Deze informatie kun je
gebruiken om bij vervolgstappen het werk in goede
banen te leiden.

Geef voor elke fase in je project aan welke
mensen feedback kunnen geven en wanneer
(bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de
doelgroep, of bepaalde externe specialisten).

3.

Reflecteer op de verzamelde feedback en trek
conclusies over de beste manier om dit te
verwerken in de volgende fase van het project.

2.

Stel bij elk feedbackmoment tijdens je project
de volgende vragen. Je kunt dit in een persoonlijk
gesprek doen, via een formlier of per email.
Voeg zelf ook andere relevante vragen toe.

WELK NIEUW PRODUCT,
WELKE METHODE OF AANPAK
WERKT HET BESTE

OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

FEEDBACK VERZAMELEN

aan: persoon die feedback geeft
onderwerp: activiteit die je beoordeelt
datum:			tijd:
vragen:
Wat vind je het meest waardevol?
Waar ben je het meest enthousiast over?
Wat zie je als de grootste vernieuwing?
Wat kan er beter?
Welke aspecten vereisen de
meeste aandacht?
In hoeverre sluit de realiteit aan
bij je verwachtingen?

overige opmerkingen:
conclusies:

antwoorden:

EEN VERNIEUWING UITBREIDEN

HOE DEEL JE DE ERVARING
MET ANDEREN

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 2 tot 4 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
Kijk je terug op
het proces van een
innovatieproject.

PROJECT ALS VERHAAL
ZO GA JE T E WERK:

1.

Verzamel alle documentatie
en materialen van het project
en organiseer een bijeenkomst
met de teamleden.

vragen om tot een overzicht
van de ervaring van het project te komen:

Wat was de aanleiding om te innoveren? Welke uitdaging of idee vormde het begin van het proces?
..

Wie zaten er in het team? Wie heeft meegedaan als expert, respondent of in een andere rol?

Hoe hebben partners aan het project meegewerkt?
Schrijf je het verhaal
van het project op zo’n
manier dat het anderen
inspireert.

RESULTAAT:

Welke behoeftes werden ontdekt?

2.

Creëer tijdens de bespreking een
overzicht van het proces dat het team
heeft doorlopen. Gebruik daarbij als
leidraad de volgende vragen:

Wat waren de belangrijkste nieuwe inzichten, ideeën en gedachten
die keerpunten in het proces vormden?

ERVARINGSVERSLAG
Je hebt de belangrijkste
ontwikkelingen in een
project verwerkt tot
verhalen waarin de deelnemers hun ervaring op een
heldere en inspirerende
wijze overbrengen.

Deze verhalen kunnen ingezet
worden in presentaties voor
een groot aantal doeleinden.
Denk bijvoorbeeld aan het
verkrijgen van steun voor vervolgprojecten, het verspreiden
van een innovatie of kennis
overdragen aan collega’s.

Welke ervaringen waren voor de teamleden en andere betrokkenen
het meest indrukwekkend en leerzaam?

Welke successen heb je gevierd?

3.

Verwerk de resultaten van de discussie in een aantal samenhangende verhalen en
orden deze chronologisch volgens de fases van het project. Voorzie deze verhalen
van illustraties in de vorm van beeldmateriaal, inclusief beelden van de post-its,
whiteboards, formulieren en andere materialen die een rol speelden in het project.

HOE DEEL JE DE ERVARING
MET ANDEREN

ANDEREN MEENEMEN IN VERNIEUWING

PROJECT ALS VERHAAL

vragen om tot een overzicht
van de ervaring van het project te komen:
Wat was de aanleiding om te innoveren? Welke uitdaging of idee vormde het begin van het proces?

Wie zaten er in het team? Wie heeft meegedaan als expert, respondent of in een andere rol?

Hoe hebben partners aan het project meegewerkt?

Welke behoeftes werden ontdekt?

Wat waren de belangrijkste nieuwe inzichten, ideeën en gedachten die keerpunten in het proces vormden?|

Welke ervaringen waren voor de teamleden en andere betrokkenen het meest indrukwekkend en leerzaam?

Welke successen heb je gevierd?

EEN VERNIEUWING UITBREIDEN

HOE BEWIJS JE DAT EEN
INNOVATIE EFFECT HEEFT

VOORTGANG VAST LEGGEN
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 1 tot 1 ½ uur per keer
• Papier en pen
of computer

gesproken met:
organisatie:

MET DIT INSTRUMENT:
Documenteer je de
voortgang van je project
en de verbeteringen die het
oplevert.

1.

datum:

Maak tijdens het project geregeld
afspraken om feedback te verzamelen
van verschillende mensen die bij de
innovatie betrokken zijn..

korte omschrijving van
betrokkenheid bij innovatie:

kernpunten van feedback:
Welke veranderingen in gedrag en activiteiten hebben plaatsgevonden?

2.

Creëer je bewijs van
de verbetering die je oplevert.

Zijn interacties en verhoudingen tussen mensen veranderd? Hoe?

RESULTAAT:
VOORTGANGSVERSLAG
Je hebt de documentatie van
je project verwerkt in een
beknopt en rijk geïllustreerd
verslag dat gemakkelijk
verspreid kan worden.
Je kunt dit bijvoorbeeld goed
gebruiken voor presentaties
over het project of tussentijdse verslagen.
Omdat je de voortgang
tijdens het project in de
gaten houdt, kun je
bovendien zo nodig tijdig
bijsturen.

..

Wat is de persoonlijke mening van betrokkenen over de nieuwe situatie?

3.

Documenteer deze sessies met
verslagen van de interviews,
maar ook eventueel met foto’s
en video- of audio-opnames.

Focus tijdens de
feedbacksessies op
de volgende aspecten:

HOE BEWIJS JE DAT EEN
INNOVATIE EFFECT HEEFT

ANDEREN MEENEMEN IN VERNIEUWING

VOORTGANG VAST LEGGEN

gesproken met:
organisatie:
datum:

kernpunten van feedback:
Welke veranderingen in gedrag en activiteiten hebben plaatsgevonden?

Zijn interacties en verhoudingen tussen mensen veranderd? Hoe?

Wat is de persoonlijke mening van betrokkenen over de nieuwe situatie?

korte omschrijving van
betrokkenheid bij innovatie:

EEN VERNIEUWING UITBREIDEN

HOE ZORG JE VOOR BLIJVENDE
VERNIEUWING

INNOVAT IEGEMEENSCHAP
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 2 tot 4 uur
• Een groot vel papier,
whiteboard of
digitaal spreadsheet
• Pennen en post-its
of computer

MET DIT INSTRUMENT:
Zet je een community op
van mensen die een
innovatie voortzetten
en ontwikkelen.

doel van vernieuwing:
bijeenkomst:
datum / tijd:

COMMUNIT Y-OVERZICHT

Nodig betrokkenen uit die de innovatie na implementatie voort
kunnen zetten. Mensen die bijeenkomsten kunnen bijwonen waarin ze
over hun ervaring vertellen, tips uitwisselen, en ondersteuning krijgen.

uitgenodigd / aanwezig
naam en
functie:

zet de innovatie
in omdat:

2.
RESULTAAT:

1.

betrokkenheid
bij project:

activiteiten
/ bijdragen:

interesses:

Vraag ze ook om uitnodigingen voor
zulke bijeenkomsten door te geven aan
collega’s en andere relevante contacten.
Denk hierbij aan gelegenheden als
studiedagen, waarvoor zo’n bijeenkomst
de invulling zou kunnen zijn.

3.

Je hebt een gemeenschap
gevormd van mensen die de
innovatie (willen) inzetten
in hun onderwijspraktijk.
Je hebt een actueel overzicht
van deze mensen, hun interesses en de zaken waarvan
ze op de hoogte gehouden
willen worden.
Dit kun je gebruiken om te
zorgen dat ze betrokken
blijven, hun kennis en
ervaring uitwisselen en
elkaar ondersteunen om
het succes van de innovatie
zeker te stellen.

..

op de hoogte
houden van:

contactgegevens:

Noteer voor elke deelnemer:
• naam en functie
• waarom ze de innovatie inzetten
• betrokkenheid bij het project
• specifieke interesses gerelateerd aan de innovatie
• activiteiten of andere bijdrages die betrekking
hebben op de innovatie
• zaken waarvan hij of zij graag op de hoogte
gehouden wil worden
• contactinformatie

4.
Met deze informatie bouw je stapsgewijs een
overzicht van de community op. Gebruik dit
overzicht bij het organiseren van nieuwe
bijeenkomsten, mailings en andere activiteiten.

ANDEREN MEENEMEN IN VERNIEUWING

HOE ZORG JE VOOR BLIJVENDE
VERNIEUWING

INNOVAT IEGEMEENSCHAP

doel van vernieuwing:
bijeenkomst:
datum / tijd:
uitgenodigd / aanwezig
naam en
functie:

zet de innovatie
in omdat:

betrokkenheid
bij project:

interesses:

activiteiten
/ bijdragen:

op de hoogte
houden van:

contactgegevens:

HOE BREID JE EEN GESLAAGDE
INNOVATIE UIT

T IJD EN MAT ERIALEN:
• 1 uur tot 2 uur
• Een groot vel papier
of whiteboard
• Pennen en post-its

MET DIT INSTRUMENT:
Leg je de basis
voor het verspreiden
van de innovatie.

Breng je de benodigde
middelen, kennis en
mensen in kaart om
de innovatie op een
grotere schaal te laten
implementeren.

RESULTAAT:
OPSCHALINGSOVERZICHT
Je hebt een gestructureerd
overzicht van de benodigde
mensen, middelen en
expertise om de innovatie
te verspreiden en
succesvol te laten worden
bij andere partijen.

Hiermee kan je concrete
plannen uitwerken en
eventuele financieringsaanvragen onderbouwen.

EEN VERNIEUWING UITBREIDEN

OPSCHALEN EN ONT WIKKELEN
ZO GA JE T E WERK:

1.

Verzamel al je documentatie over de innovatie.

2.

Reflecteer op de volgende onderwerpen:

planning en financiering:
Is er een projectplan en is dit nog geldig? Kan op basis van dit plan
en van de opgedane ervaring een goed overzicht worden gemaakt van de
benodigde kosten en inkomsten om de innovatie duurzaam voort te zetten?
Is er voldoende bewijs van de behoefte bij andere partijen om deze
innovatie te implementeren?
Zijn de benodigde experts en middelen beschikbaar om de innovatie
opnieuw uit te voeren in een andere omgeving?

reputatie en overtuigingskracht:
Is er bewijs van de doeltreffendheid van de innovatie?
Welke betrokkenen zijn bereid en beschikbaar
om anderen te overtuigen van de waarde ervan?

expertise en beheer:
Zijn de ontwikkelde instrumenten geschikt
om de innovatie op grotere schaal uit te voeren?
Is er voldoende expertise beschikbaar om uitbreiding naar
nieuwe omgevingen en mensen te begeleiden?
Welke verantwoordelijkheden worden aangegaan in
geval van verdere verspreiding?

Tip: Is er geen (geldig) projectplan
(meer), kijk dan bij het projectplan
canvas wat de belangrijkste ..
vragen zijn om te beantwoorden.

Tip: Vergeet de fysieke middelen
niet, zoals ruimte en vervoer.

HOE BREID JE EEN GESLAAGDE
INNOVATIE UIT

OPSCHALEN EN ONT WIKKELEN

planning en financiering:
Is er een projectplan en is dit nog geldig? Kan op basis
van dit plan en van de opgedane ervaring een goed overzicht
worden gemaakt van de benodigde kosten en inkomsten om
de innovatie duurzaam voort te zetten?
Is er voldoende bewijs van de behoefte bij andere partijen
om deze innovatie te implementeren?
Zijn de benodigde experts en middelen beschikbaar om de
innovatie o
 pnieuw uit te voeren in een andere omgeving?

reputatie en overtuigingskracht:
Is er bewijs van de doeltreffendheid van de innovatie?
Welke betrokkenen zijn bereid en beschikbaar om
anderen te overtuigen van de waarde ervan?

expertise en beheer:
Zijn de ontwikkelde instrumenten geschikt om
de innovatie op grotere schaal uit te voeren?
Is er voldoende expertise beschikbaar om uitbreiding
naar n
 ieuwe omgevingen en mensen te begeleiden? 
Welke verantwoordelijkheden worden aangegaan
in g
 eval van verdere verspreiding?

ANDEREN MEENEMEN IN VERNIEUWING

HOE LEER JE VAN ANDEREN
OM VERDER TE ONTWIKKELEN

EEN VERNIEUWING UITBREIDEN

ERVARINGSBEZOEK
ZO GA JE T E WERK:

T IJD EN MAT ERIALEN:

1.

• 1 uur tot 1 ½ uur per keer
• Papier en pen
• Foto- en/of videocamera

naam van instelling of organisatie:
datum en tijd van bezoek:
aanwezigen:

MET DIT INSTRUMENT:

2.

omgeving

Wat is anders of hetzelfde aan de omgeving? Wat is je algemene indruk?
Zijn er aspecten die de vernieuwing beïnvloeden? Negatief of positief?

Leg je contact met
anderen die een innovatie
in de praktijk brengen.

..

Gebruik de volgende rubrieken als
richtlijn om observaties, hypotheses en
vragen te noteren tijdens het bezoek:

praktijk

Documenteer je de
ervaringen en inzichten
die je daarbij opdoet.

Worden alle handelingen, middelen, interventies die bij het initiatief horen in de praktijk gebracht?
Welke wel of niet? Is de reden hiervoor duidelijk?

3.

RESULTAAT:

betrokkenen

Wie is betrokken bij de geobserveerde praktijk?
Zijn de rollen, functies, aantallen hetzelfde als beoogd?

OBSERVAT IEVERSLAG
Je hebt nu een innovatie in
de praktijk geobserveerd en
inzicht gekregen in wat wel
en niet werkt.

resultaten

Wat werkt wel? Wat niet? Wat zijn de redenen hiervoor?

4.
Je hebt de overeenkomsten
en verschillen met je eigen
praktijk in kaart gebracht
en kunt je eigen innovatie(proces) op basis hiervan
aanpassen waar nodig.

Maak een afspraak om bij een
andere partij een innovatie in
de praktijk te observeren.

Schrijf een kort verslag van het bezoek inclusief
de belangrijkste inzichten, conclusies en
aanbevelingen voor toekomstige implementaties.
Zorg voor voldoende fotomateriaal.

Houd een korte bespreking of interview met de
mensen die geobserveerd werden om alle vragen
te stellen en om te horen wat hun ervaringen zijn.

HOE LEER JE VAN ANDEREN
OM VERDER TE ONTWIKKELEN

ANDEREN MEENEMEN IN VERNIEUWING

ERVARINGSBEZOEK

naam van instelling of organisatie:
datum en tijd van bezoek:
aanwezigen:
omgeving

Wat is anders of hetzelfde aan de omgeving? Wat is je algemene indruk? Zijn er aspecten die de vernieuwing beïnvloeden?
Negatief of positief?

praktijk

Worden alle handelingen, middelen, interventies die bij het initiatief horen in de praktijk gebracht?
Welke wel of niet? Is de reden hiervoor duidelijk?

betrokkenen

Wie is betrokken bij de geobserveerde praktijk? Zijn de rollen, functies, aantallen hetzelfde als beoogd?

resultaten
Wat werkt wel? Wat niet? Wat zijn de redenen hiervoor?

Verantwoording, achtergrond
en randvoorwaarden voor
duurzame innovatie
De innovatieversneller is tot stand
gekomen op basis van kennis uit
onderzoek, literatuur en jarenlange
ervaring met innovatieprojecten in
het onderwijs.
Omdat dit geen publicatie is over
innovatie, maar een toelichting
bij een aantal praktisch inzetbare
technieken, beperken we ons hier
tot de kern.

Wat is innovatie in het onderwijs?
Innovatie in het onderwijs definiëren we als
een vernieuwing die het onderwijs beter maakt.
We spreken dus pas van innovatie als aangetoond is dat het onderwijs er beter van wordt.
Deze uitkomst ligt uiteraard niet van tevoren
vast, anders zou het ook niet om echte
vernieuwing gaan.

Wat is er nodig voor een succesvol
innovatieproces?
Een succesvol innovatieproces is gebaat bij
bepaalde uitgangspunten en houding van de
teamleden:

Wat is het innovatieproces?

• v erwondering: de bereidheid om met een
frisse blik te starten, de huidige situatie
kritisch te bekijken, je af te vragen waarom
het gaat zoals het gaat;

Het innovatieproces is de wijze waarop je tot
innovatie, oftewel een succesvolle uitkomst,
kunt komen. Het innovatieproces bestaat uit drie
fasen waarin de volgende vragen centraal staan:

•m
 ens-centraal: inleven in motivaties en
behoeftes van de betrokken personen:
leerling, student, leraar, ouder, etc.;
•o
 ptimisme: ervan uitgaan dat er altijd
verbetering mogelijk is. Iedereen kan
met kleine stapjes actief bijdragen aan
verandering in de gewenste richting;

BEHOEFTE
BEPALEN
Wanneer en waar
is innovatie
wenselijk?

OPLOSSINGEN
VERKENNEN EN
UITPROBEREN
Welke nieuwe
toepassing, methode
of aanpak werkt
het best?

EEN
VERNIEUWING
UITBREIDEN
Hoe krijg je anderen
mee en maak je een
innovatie duurzaam?

• k racht van samenwerking: werken in teamverband versnelt het proces en vergroot de
kans op acceptatie. Meerdere perspectieven
dragen bij aan de creativiteit van het geheel;
•o
 pen blik: continu verkennen van nieuwe
mogelijkheden, en zonodig verbreden van
de focus;
•e
 xperimenteel: leren door in een vroeg
stadium te falen. Zoiets als dit: uitproberen falen - verbeteren - opnieuw proberen - falen
- verbeteren - opnieuw proberen - slagen.
Dit helpt om de kans op uiteindelijke
mislukking te verkleinen;
• c yclisch: het hele proces is een cyclus van
verbeteren via verbreding en versmalling,
en verder verbeteren. Elke fase zelf is ook
cyclisch, totdat je de uitkomst voor die
fase bereikt.

Wat maakt innovatie duurzaam?
Uit onderzoek weten we veel over de succesfactoren van duurzame, blijvende innovatie in
het onderwijs2,3. De belangrijkste zijn:
•d
 e leraar moet centraal staan. Duurzame
innovatie in het onderwijs ontstaat vanuit
succesvolle verbeteringen door leraren4.
Alle technieken in deze innovatieversneller
zijn dan ook voor en door leraren geschikt
gemaakt;
•e
 r moet sprake zijn van een gedeelde en
gedragen visie op onderwijs door alle
betrokkenen van de innovatie;
•e
 r moet ruimte zijn voor samenwerkend leren.
Innovatie is succesvol waar leraren van en met
elkaar leren;
•e
 r moet tijd ingeruimd zijn voor de
betrokkenen bij innovatie. Leren door te
falen is onvermijdelijk en vraagt tijd.
Kortom, als alle betrokkenen willen, kunnen
en mogen innoveren staan de lichten voor een
succesvol proces op groen.

2) i nnovatie.kennisnet.nl/onderzoek-naar-het-lerenvan-de-toekomst-bevestigt-model-voor-innovatiekracht/
3) innovatie.kennisnet.nl/lessen-uit-het-leren-vande-toekomst-ervaringen-en-tips-bij-innoveren-met-ict/
4) mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/social%20
sector/pdfs/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keepgetting-better_download-version_final.ashx
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