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Wortelen 
pioniers?
Zijn de projecten van de pioniers 
duurzaam innovatief?

Wat is nodig om te wortelen? 
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Vertrouwen 
Een pionier die vanuit vertrouwen ondersteund 
wordt door collega’s, de onderwijsmanager en het 
pioniersteam, groeit. 
Gedeelde urgentie 
Teamleden die de urgentie van het idee zien, 
voelen zich meer betrokken en eigenaar.  

Geld
Ieder pioniersidee wordt voor € 5.000,- gefaciliteerd, 
dat geeft de pionier ruimte. 

Tijd
Het faciliteren en formaliseren van de tijd die een pionier voor 
het idee heeft, bevordert het realiseren van het idee.

Grenservaringen
Grenservaringen buiten het team, in een andere context of 
met niet-gelijkgestemden verbeteren het idee én de docent 
ontwikkelt zich als professional.

Boostcamps
De boostcamps die zes keer per jaar plaatsvinden, zijn het hart 
van het project. Onderzoek doen, zelfreflectie en het onder- 
nemen van acties bevorderen de ontwikkeling van het idee.

Coaching/begeleiding
Interne en externe coaching bij tegenslagen en successen 
helpen de pionier in het ontwikkelen van het idee.

2. Simultaniteitsprincipe
• Een nieuwsgierige en vragende houding
• Bewustwording van de succesvolle  

resultaten tot nu toe
• Het ontstaan van nieuwe ideeën  

voor interventies

De waarderende benadering werkt

1. Constructionistische principe
• Samenwerken op gelijkwaardig niveau
• Vanuit positiviteit & in vertrouwen co-creëren
• Interactie die leidt tot nieuwe ideeën

3. Anticipatorische principe
• Visualiseren van het beoogde doel
• (Opnieuw) gezamenlijk de urgentie ervaren
• Energie om concrete stappen te zetten

4. Poëtische principe
• Geef tijd en ruimte aan grootse denkbeelden
• Laat een idee of gedachte vertellen  

en resoneren
• Een idee mag rijpen en ook veranderen

5. Positieve principe
• Aandachtige en nieuwsgierige analyse  

van tegenvallers
• Ontdek wat er niet en wat er wel werkte
• Nieuwe energie, hernieuwd vertrouwen en actie

Ja!

Veel pioniersprojecten 
leiden tot innovaties en 
professionalisering van 
docenten en hun teams. 
De ideeën van de pioniers 
schieten wortel in de 
organisatie.

“

”
Projecten: 36

288

Wel deelgenomen
Niet deelgenomen

Deelgenomen aan onderzoek?

Deelgenomen: 28

1810

Wel opgenomen
Niet gerealiseerd

Opgenomen in lesprogramma?

(product)

Opgenomen in lesprogramma: 18

9 daarvan zijn spin off in team
9 daarvan zijn spin off in organisatie
5 daarvan zijn niet gerealiseerd

Spin off in team?

(proces)

Wat is de waarderende benadering?


