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Voorwoord  

“met innovaties in het onderwijs worden zelden de beoogde doelen bereikt.” 

Soms kom je een bewering of opmerking tegen, die je direct op scherp zet.  

Creativiteit is voor mij als vormgever het leggen van nieuwe verbindingen en het creëren van iets nieuws. 

In mijn werk als teamleider is dit voor mij dan ook een leidend motief in mijn werk. Innoveren in het 

onderwijs, of het gaat om leiderschap, de didactiek of de functie van de onderwijs in de samenleving, is 

daarom voor mij vanzelfsprekend in een wereld die zo in beweging is. En toen kwam ik deze de bewering 

tegen: “met innovaties in het onderwijs worden zelden de beoogde doelen bereikt.” 

Deze studie is voor mij niet alleen een onderzoeksmatige verkenning maar ook een persoonlijke zoektocht 

naar wat mensen in beweging brengt en hoe doelen, waarvan we samen vinden dat ze waardevol zijn, 

bereikt kunnen worden en daarbij hoe het lef te durven tonen om een onbekende weg in te slaan. Het was 

uitermate leerzaam om dit op een kritische en wetenschappelijke wijze te leren benaderen in een poging 

om een bijdrage te leveren aan het realiseren van iets waardevols voor het Via Nova College (VNC).  

Ik besef dat de uitkomsten van deze studie door de onrustige periode op het VNC beperkte invloed zullen 

hebben, maar ik hen de vurige wens dat de visie op leren, ‘elke leerling van het Via Nova College 10 cm 

hoger te laten springen, ongeacht het startniveau’ zal leiden tot het lef om dit werkelijk na te streven en 

daarbij, indien nodig, over de eigen schaduw heen gestapt wordt. Het vertrouwen dat er talloze leraren in 

school zijn die dit kunnen heb ik en ik denk ook dat deze studie aanknopingspunten biedt om dat met 

elkaar te doen.  

Bedankt aan iedereen die meegewerkt heeft aan het realiseren van deze studie en in het bijzonder aan 

hen die mij met geduld bij hebben gestaan om nieuwe dingen onder de knie te krijgen. Dat is werkelijk 

motiverend voor mij geweest en hield mijn plezier in leren hoog.  

Chris de Jager 

Vleuten, 2 december 2016  
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Managementsamenvatting  

Innovaties in het onderwijs leiden zelden tot de beoogde veranderingen van de praktijk. De oorzaak van 

dit falen wordt vooral toegeschreven aan het top-down invoeren, het nauwelijks raadplegen van leraren 

bij innovaties. Specifieke vormen van leiderschap bij innovatie bevorderen wel de beoogde 

veranderingen: Transformationeel leiderschap blijkt positief samen te hangen met het realiseren van 

gewenste uitkomsten en in combinatie met gedeeld leiderschap vormt het een sterke basis voor 

duurzaam veranderen op school.  

De intentie is een goede voorspeller van gedrag. Om een succesvolle invoering van ‘Big Picture Learning’ 

(BPL) op het Via Nova College (VNC) te bevorderen, is de  intentie van de leraren van het VNC onderzocht 

om volgens de aanpak van BPL, een recent geïntroduceerde onderwijsinnovatie, te gaan werken. Daarbij 

zijn de directe beïnvloeders van de intentie, de individuele variabelen (houding, gepercipieerde invloed 

van anderen en eigen effectiviteit), en de intentie zelf in kaart gebracht door middel van een vragenlijst 

onder de 65 leraren van het VNC op basis van het geïntegreerd model voor gedragsvoorspelling (IMBP) en 

is er gekeken of er samenhang is tussen de individuele variabelen en de intentie. Het ervaren leiderschap 

is bij sleutelfiguren nader onderzocht door middel van de Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), de 

Questionnaire for Shared Leadership in Schools (QSLS) en interviews omdat leiderschap een belangrijke 

beïnvloeder is van de individuele variabelen.   

 

De uitkomsten van deze studie wijzen op een beperkte intentie, nauwelijks ervaren invloed van anderen 

om mee te doen en de onderlinge verschillen in de perceptie zijn groot. Een mogelijke oplossing voor de 

zwakke intentie van leraren is het versterken van de positieve houding van leraren ten opzichte van de 

innovatie. Daarnaast kan de intentie versterkt worden door het vergroten van de eigen effectiviteit van 

leraren met betrekking tot de invoering. Dit kan bereikt worden door gezamenlijk ervaringen op te doen 

en te experimenteren in pilots waarbij alle leraren betrokken worden. Wanneer deze pilots plaatsvinden in 

professionele leergemeenschappen, zoals momenteel bovenschools wordt gestimuleerd, kan er op basis 

van de bevindingen samen gekeken worden wat werkt in de school en wat niet. Leden van de pilotgroep 

kunnend dergelijke leergemeenschappen ondersteunen en faciliteren.  

Het wordt als stimulerend ervaren wanneer leidinggevenden optimistisch en enthousiast zijn over de 

toekomstige doelen en mogelijkheden en open staan voor nieuwe ideeën bij het oplossen van problemen. 

Oog hebben voor het eigenaarschap (van leerlingen en leraren in het hele proces) en de professionele 

ruimte van de leraar duidelijk maken door kaders (heldere doelen) en vrijheid,  zorgen ervoor dat de 

invoering van de innovatie al meteen een onderdeel wordt van de BPL-aanpak.  
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1. Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Op het Via Nova College (VNC) wordt  een innovatie voorbereid die consequenties heeft voor het leren en 

onderwijzen op de school. Een van de strategische doelen 2020 van de NUOVO Scholengroep, waar het 

VNC deel van uitmaakt, is het realiseren van gepersonaliseerd leren op de scholen dat recht doet aan de 

verschillen tussen leerlingen. NUOVO ziet de leerbehoeften, talenten, ambities en dromen van de 

leerlingen als uitgangspunt van handelen en organiseren. Gepersonaliseerd leren voor leerlingen betekent 

dat het onderwijs wordt vormgegeven op basis van de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de 

leerling, waarbij meer variëteit in leerroutes wordt geboden, ondersteund door ICT (Verbiest, 2014). Door 

de schoolleiding van het Via Nova College is gekozen voor de ‘Big Picture Learning’ (BPL)-aanpak om 

gepersonaliseerd leren op school vorm te geven. Doordat er in de Verenigde Staten goede resultaten zijn 

behaald met een zeer diverse doelgroep, denkt het VNC dat BPL een geschikte aanpak is om schooluitval 

en ongemotiveerde leerlingen tegen te gaan en zal helpen bij het realiseren van onderwijs op maat.  

1.2  Context 

Het VNC is een openbare school voor VMBO in Utrecht en telt ongeveer 660 leerlingen en 65 leraren. De 

school bestaat uit een onder- en bovenbouwteam met in totaal vier teamleiders en een directeur. Bij de 

oprichting in 2004 is met een vernieuwend onderwijsconcept gestart waarin aspecten van Montessori-, 

Dalton- en adaptief onderwijs zijn verwerkt. De school onderscheidde zich door kleinschaligheid, het 

werken met weektaken op leerpleinen, leren door doen en inzet op een brede ontwikkeling. Bij een 

verbetertraject voor de tegenvallende opbrengsten van de school in 2012 is ervoor gekozen om het 

onderwijs tijdelijk te organiseren volgens een uur-vak-docent-lokaal-model en te werken volgens het 

directe-instructie-model. Tevens is er vanaf dat moment gezocht naar een andere vernieuwende aanpak 

voor het leren van VMBO-leerlingen.  

De schoolleiding heeft eind 2013 BPL gekozen als uitgangspunt om het onderwijs in te kunnen richten 

volgens een onderwijsconcept waarin een persoonlijke aanpak voor leerlingen centraal staat. Voor de 

BPL-aanpak is gekozen omdat het de ambities van kinderen centraal stelt en onderwijs werkelijk 

gepersonaliseerd aanbiedt maar er ook goede onderwijsresultaten mee worden behaald. BPL kenmerkt 

zich door kleine scholen met een persoonlijke aanpak volgens de drie R-en van effectief leren: Passende, 

theoretische diepgang (Rigor) en persoonlijke en maatschappelijke relevantie (Relevance) binnen 

betekenisvolle relaties (Relationships) (Poell, 2007). De BPL onderwijsfilosofie wordt geoperationaliseerd 

door tien onderscheidende kenmerken die in samenhang het onderwijs voor de leerling persoonlijk 

maken. In het theoretisch kader wordt er verder ingegaan op de BPL onderwijsfilosofie.  

 

Ter introductie van BPL in de school is gekozen om in januari 2014 ruim de helft van de leraren deel te 

laten nemen aan een landelijke kennismakingsdag voor ‘Big Picture Learning’. Tijdens deze dag zijn de 

deelnemers ondergedompeld in de BPL-praktijk en -theorie en hebben veel vragen kunnen stellen. Tijdens 
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een studiedag zijn de overige medewerkers geïnformeerd door collega’s en heeft er een groepsdiscussie 

en brainstorm plaatsgevonden over de mogelijkheden voor onze school. Vervolgens hebben groepen 

leraren BPL-scholen in Doetinchem, Woerden en Rotterdam bezocht om deze scholen in bedrijf te zien en 

met leerlingen en leraren te spreken. Vier medewerkers van de school zijn in mei 2014 en mei 2015 op 

studiereis naar de Verenigde Staten geweest om BPL-scholen te bezoeken en inspiratie op te doen. De 

school is in 2014 lid geworden van de vereniging Big Picture Nederland en de directeur van het VNC is in 

2015 toegetreden als penningmeester van het bestuur. 

 

Met het daadwerkelijk werken volgens de BPL-aanpak op school moet nog begonnen worden. Er is een 

eerste pilot van zeven weken uitgevoerd die is gestart in februari 2016 voor drie klassen voor 

leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) in leerjaar twee. Later zal de pilot worden uitgebreid met nog 

eens drie klassen LWOO uit leerjaar één. Doordat de LWOO-mentor reeds het merendeel van de lessen 

van de eigen LWOO-klas verzorgt en deze leerlingen veel baat hebben bij het ontdekken van hun talenten 

vanwege voor hen beperkte kansen op de arbeidsmarkt, is ervoor gekozen om in deze klassen te starten 

met een pilot. De werkgroep BPL, waarin een lid van de schoolleiding en drie LWOO-leraren zitten, 

fungeert als motor voor de verdere implementatie. De school ontvangt daarnaast inhoudelijk en 

procesmatige ondersteuning vanuit de KPC-groep.  

 

Kort na de metingen van deze studie is er sprake geweest van grote veranderingen in het 

managementteam door vertrek van de directeur, gevolgd door vertrek van drie van de vier teamleiders 

aan het einde van dat schooljaar. In die periode is er een interim-directeur aangesteld. De school is 

daardoor in een spoor terechtgekomen waarin crisismanagement gevoerd werd om resultaten op korte 

termijn te verhogen en het vertrek van personeel op te vangen.  

 

1.3  Onderzoeksdoel 

Omdat deze vernieuwing op het VNC vooral top-down geïnitieerd is en bekend is dat top down 

geïnitieerde innovaties niet zelden mislukken (Commissie Parlementair Onderzoek 

Onderwijsvernieuwingen, 2008; Homan, van der Heijden, Gerrichhauzen en Diekmeijer, 2008; Fullan & 

Hargreaves, 1996), is het de bedoeling met deze studie inzicht te verwerven in de mate waarin leraren van 

het VNC de intentie hebben om gepersonaliseerd leren vorm te geven aan de hand van de BPL-aanpak. 

Door de studie in een vroeg stadium van het werken volgens de BPL-aanpak te doen, kunnen er 

aanbevelingen gegeven worden om een succesvolle invoering te bevorderen. Omdat uit onderzoek 

(Waslander, 2007; Kreijns, Vermeulen, van Acker en van Buuren, 2014) blijkt dat leiderschap een cruciale 

factor is bij innovaties, krijgt leiderschap expliciet aandacht in deze studie.  
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1.4  Onderzoeksethiek 

De onderzoeker heeft een vertrouwenspositie. Omdat het belangrijk is om te voorkomen dat het belangen 

van medewerkers wordt geschaad (Van Keken, 2006), is in dit onderzoeksvoorstel gewerkt volgens de 

richtlijnen rondom ethisch handelen bij praktijkonderzoek (Altrichter, Feldman, Posch & Somekh, 2008; 

McNiff, Lomax & Whitehead, 2008).  

Het onderzoeksdoel en de intentie van deze studie is vooraf met de directeur en de andere leden van de 

schoolleiding besproken. Zij hebben toestemming gegeven en verleenden hun medewerking voor 

uitvoering. De respondenten van deze studie zijn vooraf zo volledig mogelijk geïnformeerd over de 

intenties en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten. 

Omdat de onderzoeker ook leidinggevende is in de school, is er door hem zo min mogelijk druk 

uitgeoefend voor deelname aan de vragenlijst of de interviews. De data van de vragenlijsten zijn anoniem 

verzameld: de vragenlijsten zijn niet gemerkt en er is niet gevraagd naar het invullen van persoonlijke 

gegevens. De lijsten zijn daarnaast op een discrete plaats ingeleverd, zodat ook hier anonimiteit 

gewaarborgd was. De verslagen van de interviews zijn geanonimiseerd. Tevens vindt er in het 

onderzoeksverslag een kritische reflectie plaats op de gemaakte keuzes.  
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2. Theoretisch kader 

Over innoveren in het onderwijs en de rol van leiderschap daarbij is al veel geschreven in de literatuur. In 

dit theoretisch kader wordt eerst het begrip innovatie vanuit de literatuur en de huidige context van 

onderwijsinnovaties besproken. Ook wordt het centrale begrip ‘Big Picture Learning’ verder beschreven. 

Vanuit een beschrijving van factoren die niet leiden tot succes bij innovatie komen aspecten zoals 

eigenaarschap naar voren, die wel een positieve bijdrage aan de innovatie hebben. Daarna worden 

(individuele) beïnvloeders van gedrag besproken die direct van invloed zijn op gedragsverandering van de 

medewerker, en komt de rol van de leidinggevende als belangrijkste omgevingsfactor aan bod. Tot slot 

worden verschillende vormen van leiderschap verkend in relatie tot innovaties.  

2.1 Innovatie 

Het invoeren van de Big Picture Leren-aanpak op het VNC kan gezien worden als een innovatie. Immers, 

innovaties in het onderwijs betreffen het toepassen van nieuwe inzichten of perspectieven ten behoeve 

van het verbeteren van het leren van leerlingen (Verbiest, 2014). Een innovatie in het onderwijs creëert 

meerwaarde voor de toekomst en kan totaal nieuw zijn of een vernieuwende combinatie van bestaande 

elementen (Waslander, 2007). Er wordt hiermee iets anders bedoeld dan een verbetering, waarbij het 

effectiever inzetten van middelen of het verhogen van de kwaliteit van bestaande processen centraal 

staat. Verbiest (2014) benadrukt tevens dat innoveren geen doel op zich is, maar een omschrijving én 

oplossing omvat voor een probleem. De kennisagenda OCW 2015 pleit voor innovatieve, aantrekkelijke 

leeromgevingen waar leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces en de verbinding wordt gemaakt 

naar de buitenwereld. Het realiseren van dergelijke leeromgevingen vraagt om maatwerk en een werkelijk 

gepersonaliseerde en innovatieve aanpak zoals BPL.  

 

2.2 Nieuwe oplossingen 

De grote maatschappelijke veranderingen zoals de toenemende individualisering van de samenleving, 

informalisering en veranderende cultuur en mentaliteit van de laatste drie decennia beïnvloeden sterk de 

context waarin onderwijs wordt uitgevoerd (Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 

2008). De beschikbaarheid van nieuwe middelen zoals ICT veranderen de vraag naar, maar ook de 

mogelijkheden voor onderwijs. Scholen zijn geen exclusieve eigenaar meer van kennis, doordat bronnen 

via internet te raadplegen zijn en kennisdeling steeds sneller gaat. Nieuwe inzichten over leren en de 

werking van de hersenen hebben tevens het denken over onderwijs veranderd (Bronneman-Helmers, 

2007) en zijn nog volop in ontwikkeling. Door de vele veranderingen en de problemen die zij met zich 

meebrengen, kan het voor scholen een worsteling zijn om nieuwe oplossingen te vinden en voldoende 

aansluiting met de maatschappij te houden. Oplossingen voor deze problemen vragen een verandering 

van organisatie en leiding van het onderwijs, een verandering in gedrag en competenties van de leraar en 

een andere didactiek.    
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2.3 Leren in de echte wereld: ‘Big Picture Learning’ 

Er zijn diverse onderwijsvernieuwingen die een aantal van deze problemen het hoofd bieden. Het 

Amerikaanse ‘Big Picture Learning’ (BPL) is er daar één van. Het gaat hier om een onderwijsfilosofie die op 

een vernieuwende wijze het onderwijs persoonlijk maakt (Poel, 2007). Het legt verbinding tussen de 

persoonlijke interesse van de leerling, het onderwijsleerproces en de wereld buiten school om 

waardevolle en relevante leercontexten te creëren. Deze sterk geïndividualiseerde vorm van onderwijs 

zou moeten leiden tot minder verzuim, minder drop outs, een veiligere leeromgeving en een betere 

doorstroming naar het vervolgonderwijs (Littky & Grabelle, 2004).  

 

De leerling staat in de BPL-aanpak centraal en bepaalt grotendeels zelf wat er wanneer geleerd wordt, in 

welk tempo en hoe. De keuzes van de leerling, op basis van interesse en passie, worden vastgelegd in 

kwartaalleerplannen. In deze plannen worden concrete doelen afgesproken en hier wordt door de 

begeleiders veel met de leerlingen over gesproken om uiteindelijk voldoende duurzaam en ‘robuust’ 

resultaat (Rigor) te bereiken. Om vrijblijvendheid te voorkomen, zijn in een didactisch concept de fasen 

van de leercyclus van de leerling en de doelen die in elke fase in de gaten gehouden moeten worden 

nauwkeurig beschreven.  

 

Een significant deel van het leren van de leerling vindt plaats buiten school. Door te leren in stages die 

passen bij de interesse en passie van de leerling, is er sprake van een realistische omgeving (Relevantie) 

en een verhoogde motivatie voor het leren. Op school wordt er bewust geïnvesteerd in een langdurige 

band met de leerling door de leraar in de vaste, meerjarige leergroepen (Relatie). Door de leerling, zijn 

ouders en begeleiders en coaches buiten school goed te kennen, wordt het mogelijk gemaakt om de 

leerling op individuele wijze te begeleiden in diens persoonlijke leerproces. Voor het creëren van 

vertrouwde en respectvolle relaties is het daarbij noodzakelijk het onderwijs kleinschalig te organiseren 

waarbij actief gewerkt wordt aan een veilige schoolcultuur.  

 

De BPL onderwijsfilosofie is gebaseerd op de drie hierboven beschreven begrippen: Relevantie, Relatie en 

Rigor, geoperationaliseerd in tien kenmerken die in samenhang het leren persoonlijk maken. Met 

onderwijs persoonlijk maken wordt bedoeld dat leerlingen sturing kunnen geven aan hun eigen leerproces 

en keuzemogelijkheden hebben. Voor de school betekent dit: de leerlingen de ruimte, kans en 

verantwoordelijkheid geven om dat te leren (Littky & Grabelle, 2004). De tien kenmerken worden door 

Littky en Grabelle als volgt beschreven:  

1. Leren in de echte wereld,  

2. Het persoonlijk leerplan (persoonlijk onderwijs)  

3. Authentiek beoordelen (vaststellen van de individuele ontwikkeling)  

4. Kleine scholen  

5. Kleine meerjarige leergroepen  

6. Veilige schoolcultuur  
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7. Leiderschap  

8. Directe betrokkenheid van ouders  

9. Concrete loopbaanondersteuning  

10. Professionele ontwikkeling  

 

Werken volgens de BPL-aanpak vraagt van leraren dat zij een aantal zaken anders aanpakken dan zij 

gewend zijn. Zij moeten afleren dat de docent en de lesstof centraal staat (Derriks & Vrieze, 2012). Om 

leren persoonlijk te maken worden er andere competenties van de leraar gevraagd dan op de 

lerarenopleiding aangeleerd: om leerlingen te kunnen stimuleren en begeleiden in hun individuele 

leerproces zijn bijvoorbeeld uitgebreide reflectie- en gesprekstechnieken nodig. Werken volgens deze 

aanpak vergt zeer competente leraren die zich langdurig aan de school willen verbinden. Ook het 

organiseren van voldoende buitenschoolse leerwerkplekken kan lastig zijn (Derriks & Vrieze, 2012). Dit zijn 

voorbeelden van aspecten die het realiseren van een onderwijsinnovatie als BPL ingewikkeld en kwetsbaar 

maken.  

 

2.4 Het creëren van eigenaarschap 

Onderwijsinnovaties in het algemeen verlopen vaak niet succesvol (Commissie Parlementair Onderzoek 

Onderwijsvernieuwingen, 2008; Homan et al., 2008;  Fullan & Hargreaves, 199) en leiden zelden tot de 

beoogde veranderingen van de onderwijspraktijk (Stevens, 2002; Verbiest, 2014). In reviewstudies worden 

deze teleurstellende resultaten vooral toegeschreven aan het top-down invoeren van de innovatie 

(Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 2008), het te weinig raadplegen van 

leraren bij het maken van plannen voor innovatie en het niet altijd gebruik maken van experimenten of 

pilots waarin ervaring kon worden opgedaan (Bronneman-Helmers, 2007). Met het oog op het creëren van 

draagvlak willen leidinggevenden een bottom-up benadering volgen, maar in de praktijk lijkt het creëren 

van eigenaarschap bij leraren niet vaak te lukken (Waslander, 2007). Tevens blijken leidinggevenden over 

het algemeen zelf vernieuwingsgezinder te zijn dan leraren en zetten leidinggevenden de innovatie in de 

praktijk vaak zelf in (Bronneman-Helmers, 2007). De rol van leiderschap bij innovaties wordt in 2.5 verder 

verkend.  

Voor een succesvolle implementatie van een innovatie is eigenaarschap van de innovatie bij de 

betrokkenen van cruciaal belang (Waslander, 2007). Wanneer leraren zich geen eigenaar voelen van de 

innovatie zal een goed bedacht plan zonder succes zijn. Eigenaarschap impliceert een zekere mate van 

zeggenschap en het brengt daarmee zaken als eigen gevoelens, ervaringen, opvattingen, vragen en 

overwegingen van de leraar in verband met de vernieuwing (Verbiest, 2014). Wanneer leraren zelf invloed 

op de innovatie hebben en het tempo kunnen reguleren, voelen zij zich in hoge mate eigenaar (Van Veen, 

2010). Doordat eigenaarschap de innovatie verbindt aan de interne wereld van de docent, kan 

eigenaarschap gezien worden als een cruciaal element in het innovatieproces.   
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2.5 Gedrag beïnvloeden: dispositionele variabelen                

De innovatie manifesteert zich uiteindelijk altijd in een gedragsverandering van de medewerker 

(Waslander, 2007). Het beïnvloeden van gedrag is daarmee een belangrijke variabele bij de innovatie. 

Menselijk gedrag kan op verschillende wijzen beïnvloed worden. Het kan door de persoon zelf op directe 

wijze beïnvloed worden door dispositionele factoren als houding, eigen effectiviteit en gepercipieerde 

invloed van anderen (Vermeulen, van Acker, Kreijns, & van Buuren, 2014). Dispositionele variabelen zijn 

determinanten van intentie, dat wil zeggen dat ze een directe invloed hebben. Daarnaast kan de intentie 

indirect beïnvloed worden door omgevingsfactoren zoals leiderschap.   

Het geïntegreerd model voor gedragsvoorspellingen ‘Integrative Model of Behaviour Prediction’ (IMBP) 

van Fishbein (2011) omvat zowel de dispositionele als de omgevingsfactoren die het gedrag beïnvloeden. 

Het model is een combinatie van de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991), de sociaalcognitieve 

leertheorie (Bandura, 1991) en het model van gezondheidsopvattingen (Janz & Becker, 1984), en is door 

middel van diverse deelprojecten getoetst. Het model van figuur 1. is aangepast voor de studie op het 

VNC.  

De dispositionele variabelen worden eerst besproken, omdat zij goede voorspellers zijn van gedrag. Eigen 

effectiviteit als belangrijkste dispositionele factor, is het vertrouwen in eigen kunnen om een taak te 

kunnen volbrengen of een probleem op te lossen. Een hoge mate van gepercipieerde eigen effectiviteit 

blijkt belangrijk om te kunnen omgaan met onzekerheid en heeft een positief effect op innovatief gedrag 

(Bandura, 1991). Het blijkt uit onderzoek van Vermeulen et al. (2014) de belangrijkste voorspeller van de 

intentie om een bepaald gedrag te vertonen. Ook andere onderzoekers (Van Dinther, Dochy & Segers, 

2011) zien het als een prima voorspeller voor allerlei menselijk gedrag. Houding, de tweede dispositionele 

factor, verwijst naar een algemeen gevoel van sympathie of antipathie ten aanzien van het gebruik van 

een nieuwe werkwijze en is in mindere mate een voorspeller van menselijk gedrag (Ajzen, 1991). De 

houding van de medewerker ten aanzien van gedrag dat nodig is voor een innovatie, wordt bepaald door 

de uitkomstverwachting. Onder de uitkomstverwachting wordt de waarschijnlijkheid verstaan dat het 

gedrag tot de gewenste uitkomst zal leiden, in deze meesterproef bijvoorbeeld dat de verwachting is dat 

de BPL-aanpak door leraren zal leiden tot een hogere betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen 

leerproces. De gepercipieerde invloed van anderen is de derde dispositionele variabele. Hiermee wordt de 

ervaren sociale druk om tot handelen over te gaan bedoeld. Een voorbeeld hiervan is dat leraren denken 

dat de schoolleiding van mening is dat zij de BPL-aanpak moeten toepassen. Leraren blijken nauwelijks 

gevoelig voor de gepercipieerde invloed van collega’s en gevoeliger voor die van de leidinggevende 

(Vermeulen et al., 2014) Dit kan echter per onderwerp verschillen (Ajzen, 1991).  

 

De dispositionele variabelen hebben een ‘korte afstand’ tot de intentie en zijn directe voorspellers. Met 

andere woorden, wanneer de houding ten aanzien van het gebruik van de BPL-aanpak positief is, 

beïnvloedt het de intentie tot het daadwerkelijk gebruiken van deze aanpak op directe wijze. De 

omgevingsvariabelen staan verder af van de intentie en beïnvloeden het gedrag alleen via de 
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dispositionele variabelen. Omgevingsvariabelen kunnen het gedrag hinderen of stimuleren. In deze studie 

ligt de focus op de dispositionele variabelen eigen effectiviteit, houding en gepercipieerde invloed van 

anderen samen met de belangrijkste omgevingsvariabele leiderschap, om via intentie een relatie te 

kunnen leggen naar gedrag passend bij de BPL-aanpak.   

 

 

Figuur 1. IMBP voor het vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de 'Big Picture Learning’ aanpak.  

 

2.6 Omgevingsvariabelen: de rol van leiderschap                      

Leiders spelen verreweg de belangrijkste rol bij de invoering en vormgeving van onderwijsvernieuwingen 

door zowel het initiëren van innovaties door de leider als het indirect beïnvloeden van het gedrag van 

leraren (Waslander, 2007). Leiderschap is daarmee de belangrijkste omgevingsvariabele en indirecte 

beïnvloeder van menselijk gedrag bij innovatie. Dit blijkt ook uit onderzoek van Vermeulen et al. (2014) 

naar het gebruik van digitale leermiddelen door leraren. Er is zeer veel geschreven over leiderschap en er 

zijn talloze leiderschapsvarianten te onderscheiden. Leiderschap wordt in zijn algemeenheid beschreven 

als betrekking hebbend op het vermogen om invloed uit te oefenen op het handelen van anderen om zo 

de door de leider gewenste resultaten te bereiken (Yukl, 1999). Theorieën over leiderschap hebben zich 

ontwikkeld van de leider als mens (de held, die inspirerend zijn teamleden de weg wijst) naar de functie 

(een vervangbaar lid van het management) naar leiderschap als een sociaal systeem (Spillane, 2005).  

 

Leiderschap bij innovatie gaat niet alleen om het uitvoeren van beleid. Bij een innovatie gaat het vaak om 

een veelheid van factoren die op elkaar afgestemd moeten worden en betrekking hebben op verschillende 

interne en externe partijen. Leiders van die innovaties hebben zowel met het onderwijs, als de structuur 

en de cultuur van de school te maken (Frederiks & de Bie, 2010). Bij innovaties gaat het om processen die 

gedrag passend bij 
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vaak ongepland zijn. Een leider moet kunnen omgaan met de bijbehorende complexiteit en chaos. 

Verbiest (2014) stelt dat er een toenemende behoefte aan schoolleiders is die kunnen inspireren tot 

vernieuwing en tot creativiteit in de school. 

 

De onderwijsinnovaties van de afgelopen jaren werden veelvuldig ingezet door de leidinggevende 

(Bronneman-Helmers, 2007). Een verklaring hiervan kan mogelijk gevonden worden in de sterke aandacht 

voor het onderwijskundig leiderschap vanaf de jaren tachtig. Bij onderwijskundig leiderschap speelt de 

leidinggevende een belangrijke rol bij het initiëren van de innovatie. Onderwijskundig leiderschap 

kenmerkt zich door sterk directief leiderschap van de schoolleider met de focus op het coördineren, 

controleren en ontwikkelen van het curriculum en het primair proces (Verbiest, 2014). Onderwijskundig 

leiderschap is transactioneel van aard, omdat het leraren in de richting stuurt van vooraf vastgestelde 

doelen. Echter, kritiek op de top-down aanpak groeide in de jaren negentig naarmate de professionaliteit 

van de leerkracht een steeds grotere rol ging spelen. De aandacht voor onderwijskundig leiderschap nam 

gestaag af. In die periode steeg de aandacht voor transformationeel leiderschap, dat zich meer richt op de 

ontwikkeling van capaciteiten van de medewerkers (Hallinger, 1996).   

Vormen van leiderschap die gericht zijn op verandering van gedrag van de medewerkers, zoals 

transformationeel leiderschap, hebben meer elementen in zich om innovaties succesvol te laten verlopen 

(Waslander, 2007; Vermeulen et al., 2014). Transformationeel leiderschap is er op gericht om de capaciteit 

en het persoonlijke commitment van de werknemers te vergroten ten behoeve van het verbeteren van de 

uitkomst van de organisatie. Een transactioneel leider is daarentegen vaak sterk gericht op het monitoren 

van de prestaties van medewerkers en het ingrijpen wanneer fouten gemaakt (dreigen te) worden. 

Onderzoek van Geijsel, Sleegers, Stoel en Krüger (2009) laat zien dat individuele ondersteuning van de 

leidinggevende participatie in de besluitvorming van leraren bevordert.  Dit gebeurde met name wanneer 

de schoolleider intellectuele uitdagingen bood en samenwerking tussen leraren bevorderde. Uit hun 

onderzoek bleek tevens dat transformationele schoolleiders een belangrijke rol spelen in het bevorderen 

van het leren van leraren. Het geloof in eigen kunnen (eigen effectiviteit) van leraren blijkt daarin centraal 

te staan. Ander onderzoek (Den Hartog, Koopman & Vinkenburg, 2004) toont aan dat transformationeel 

leiderschap positief samenhangt met het realiseren van gewenste uitkomsten. De door Littky en Grabelle 

(2004) beschreven activiteiten van BPL- schoolleiders vertonen overeenkomsten met transformationeel 

leiderschap: zij treden op inspirerende wijze naar voren in de school en betrekken de leraren in hoge mate 

bij het ontwerpen van onderwijs. Er wordt door de schoolleider, maar ook door het team zelf, veel 

geïnvesteerd om het gedrag van de leraar echt te veranderen door feedback, scholing en het doorleven 

van dezelfde waarden om de gewenste BPL- uitgangspunten te realiseren (Littky & Grabelle, 2004). 

Leiderschapsmodellen waarbij de leider centraal staat, lijken op andere vlakken tekort te schieten bij 

innovaties (Gronn, 2002; Spillane, 2005). Het leidt gemakkelijk tot top down innovaties, waarbij weinig oog 

is voor eigenaarschap bij anderen. Ook stimuleert de transformationele leider wel participatie en initiatief, 

maar vindt beïnvloeding altijd van leider naar volger plaats (Yukl, 1999). Er wordt voorzichtig gesteld dat 
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vormen van leiderschap die gedeeltelijk worden gedeeld met leraren, een sterke basis vormen voor 

duurzaam verbeteren. Het gaat hier om een variant waarbij transformationeel en gespreid leiderschap 

samen worden gebruikt (Harris & Muijs, 2002). 

Gespreid leiderschap (Shared Leadership) is een vorm van collegiaal leiderschap. Het wordt beschreven als 

een interactie tussen verschillende leiders en volgers (Spillane, 2005). De situatie in het primaire proces 

van de organisatie speelt hierbij ook een belangrijke rol. Leiderschap is hiermee een overdrachtelijke 

praktijk in sociale en situationele context en niet direct gekoppeld aan een persoon (‘held’) of functie 

(‘manager’). Invloed verwerf je op basis van expertise, ervaring of interesse en het verschilt per situatie 

wie leidt of volgt. Het sociale systeem is dan eigenaar van de leiderschapsfunctie en zet het in wanneer het 

functioneel is. Spillane noemt dit de leiderschapspraktijk. In deze leiderschapspraktijk beïnvloeden leiders 

en volgers elkaar en hebben daarmee beiden invloed op het leiderschap. Een voordeel van gespreid 

leiderschap is dat het een positieve invloed heeft op de effectiviteit van het team. De formele leider hoeft 

zich minder bezig te houden met het managen van de taken van het team waardoor hij zich meer kan 

richten op het reguleren van de externe factoren waar het team mee te maken heeft. Het team kan in 

theorie vijf fasen doormaken in gespreid leiderschap (MacBeath, 2005) die lopen van formele distributie, 

pragmatische distributie, strategische distributie naar opportunistische distributie en naar culturele 

distributie.  

 

 

2.7 Samenvatting   

In een sterk veranderende maatschappij is innovatie van het onderwijs ingewikkeld maar onvermijdelijk. 

De ‘Big Picture Learning’ onderwijsfilosofie biedt een aanpak die zou moeten leiden tot minder verzuim, 

minder drop outs, een veiligere leeromgeving en een betere doorstroming naar het vervolgonderwijs. 

Daarnaast is deze aanpak erop gericht om de maatschappelijke omgeving onderdeel te laten zijn van de 

leeromgeving van de leerling waardoor het leren voor de leerling relevanter is en in een rijke, uitdagende 

context plaatsvindt.  

Het merendeel van de innovaties verloopt echter niet succesvol en pogingen leiden zelden tot de beoogde 

veranderingen. Leiderschap en eigenaarschap blijken belangrijke factoren voor het falen of slagen van de 

innovatie. Om een complexe innovatie als BPL te doen slagen, is hiervoor specifieke aandacht nodig.  

 

Doordat de onderwijsinnovatie zich uiteindelijk altijd manifesteert in een gedragsverandering, is het 

beïnvloeden van gedrag zeer evident. Het geïntegreerde model voor gedragsvoorspellingen omvat zowel 

dispositionele als omgevingsfactoren die de intentie om een bepaald gedrag te gaan vertonen meet. De 

dispositionele variabelen in het model, eigen effectiviteit, houding en de gepercipieerde invloed van 

anderen, zijn goede voorspellers van gedrag, omdat ze het gedrag direct beïnvloeden. Leiderschap blijkt de 

belangrijkste omgevingsvariabele en daarmee indirecte beïnvloeder van gedrag bij innovatie. De 

besproken bronnen onderscheiden transactioneel, transformationeel en gespreid leiderschap bij 
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onderwijsinnovaties van de afgelopen jaren.  

 

Door het in kaart brengen van zowel de dispositionele variabelen als belangrijkste omgevingsvariabele, 

leiderschap, poogt deze studie de intentie van de medewerkers van het Via Nova College te meten om 

gepersonaliseerd leren vorm te geven volgens BPL.  
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3. Doelstelling en vraagstelling 

Het doel van dit onderzoek is inzicht verwerven in de mate waarin leraren van het VNC de intentie hebben 

om gepersonaliseerd leren vorm te geven aan de hand van BPL. Door de studie in een vroeg stadium van 

het werken volgens de BPL-aanpak te doen, kunnen er aanbevelingen gegeven worden om een succesvolle 

invoering te bevorderen. Omdat uit onderzoek (Waslander, 2007; Vermeulen et al., 2014) blijkt dat 

leiderschap een cruciale factor is bij innovaties, krijgt leiderschap expliciet aandacht in deze studie. 

Deze studie wil inzicht verwerven in de volgende onderzoeksvraag:        

In welke mate hebben leraren van het Via Nova College de intentie om gepersonaliseerd leren op 

school vorm te geven volgens de ‘Big Picture Learning’ aanpak?  

 

Deelvragen daarbij zijn:  

- In welke mate zijn de determinanten van gedrag, de dispositionele factoren, aanwezig bij de 

leraren van het VNC? 

 

- Is er samenhang tussen de drie verschillende dispositionele factoren en de intentie om 

gepersonaliseerd leren vorm te geven volgens de BPL-aanpak?  

 

- Welke vormen van leiderschap worden door de leden van de pilotgroep BPL ervaren bij het 

vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak? 

 

- Welke vormen van leiderschap worden door de leden van de pilotgroep BPL zelf aangegeven als 

stimulerend bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak?  
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4. Methode  

4.1 Onderzoeksstrategie 

In deze studie is gekozen voor een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek om de intentie 

ten aanzien van het invoeren van BPL van leraren op het VNC in kaart te brengen. Omdat iedereen in de 

toekomst te maken zal krijgen met de innovatie is hiervoor een IMBP vragenlijst (bijlage 1) verspreid onder 

alle 65 leraren en stagiairs van de school. Er is hier voor een vragenlijst gekozen, omdat deze breed de 

intentie in kaart kan brengen, anonimiteit kan waarborgen en makkelijk is af te nemen in een korte tijd. De 

anonimiteit van dit meetinstrument maakt het makkelijker voor de medewerker om aan te geven dat hij 

bijvoorbeeld niet van plan is om de BPL- aanpak te gaan gebruiken, zonder sociale druk van collega’s of 

leidinggevende.  

De vragenlijst brengt breed de intentie in kaart, maar biedt niet de mogelijkheid de diepte in te gaan. 

Daarom is er voor gekozen om een kwalitatief onderzoek uit te voeren middels interviews bij enkele 

sleutelfiguren, om meer de diepte in te kunnen gaan op de onderwerpen en een genuanceerder beeld te 

krijgen van de praktijk, met name met betrekking tot leiderschap. Een interview geeft meer informatie dan 

alleen een vragenlijst en de beperkte omvang van de respondentengroep, in tegenstelling tot de volledige 

onderzoeksgroep van 65 personen, maakte dat de interviews goed uit te voeren waren. Met het 

toevoegen van deze informatie is gepoogd de beperkingen van een vragenlijst te compenseren.  

 

4.2 Onderzoeksprocedure  

Het onderzoek is begin maart 2016 gestart met het afnemen van de IMBP vragenlijst onder de 65 

personen van het Onderwijsgevend Personeel (OP), die zij per email hebben ontvangen. Kort daarop 

hebben zij een persoonlijke toelichting ontvangen van de onderzoeker tijdens een teambijeenkomst, 

waarna de vragenlijst op papier is uitgedeeld. Om een zo hoog mogelijke respons op de enquêtes te 

realiseren, is er een uitloop voor het inleveren van de enquêtes genomen van twee weken. Er is gezien de 

eerder beschreven onderzoeksethiek gekozen om verder geen directe druk uit te oefenen. Alle leraren 

zullen op een later moment plenair een korte terugkoppeling ontvangen van de bevindingen van het 

onderzoek en iedereen die het onderzoek in zijn geheel wil inzien, wordt daartoe in de gelegenheid 

gesteld.  

De geïnterviewden zijn persoonlijk benaderd door de onderzoeker en op de hoogte gesteld van het doel 

van het interview en de procedures. Tijdens de interviews zijn de geïnterviewden nogmaals op de hoogte 

gesteld van het doel en de procedures van het onderzoek.  Eind maart 2016 is de dataverzameling 

afgerond. De verslagen zijn gevalideerd door middel van een member check.  
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4.3 Onderzoeksgroep  

De onderzoeksgroep bestond uit alle 65 leraren en stagiairs van het VNC. Van de 65 enquêtes die zijn 

uitgedeeld, zijn er 32 ingevuld en geretourneerd (respons 49.2%). Voor het kwalitatieve gedeelte zijn de 

vier betrokkenen van de pilotgroep BPL geïnterviewd. Ten tijde van de meting was BPL nog niet breed 

ingevoerd en omdat er nog nauwelijks leiding aan was gegeven, konden nog niet alle leraren worden 

bevraagd over het ervaren leiderschap. Er is daarom gekozen voor het bevragen van de vier projectleden 

BPL, omdat zij al wel enige leiderschap hadden ervaren rondom BPL.  

 

4.4 Instrumenten en metingen  

Operationalisering van de vragenlijsten is gedaan door vertaling van bestaande vragenlijsten. Een 

Integrative Model Behaviour Prediction (IMBP) vragenlijst, die eerder onder Nederlandse leraren is 

afgenomen en is gevalideerd, is gebruikt om in kaart te brengen in welke mate de leraren van het VNC de 

intentie hebben om gepersonaliseerd leren vorm te geven volgens de BPL-aanpak en probeert daarmee 

antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag. Tevens brengt de vragenlijst de directe beïnvloeders  

van de intentie, de dispositionele variabelen, in kaart en probeert antwoord te geven op deelvraag 2.  

De vragenlijst kent antwoordmogelijkheden van 1 tot 7 op de drie dispositionele variabelen houding, eigen 

effectiviteit en gepercipieerde invloed van anderen en daarnaast de intentie zelf. Er wordt in de 

onderzoekswereld doorgaans van uit gegaan dat de afstanden tussen de waarden door respondenten als 

gelijk worden ervaren (Van der Donk & Van Lanen, 2013). Hierdoor mogen de schalen als rationeel worden 

benaderd en zijn ze afgerond op één decimaal. De score één is daarbij het laagst, de score zeven het 

hoogst. Des te hoger de score, des te waarschijnlijker het is dat deze dispositionele variabele in positieve 

zin bijdraagt aan de intentie om BPL in te voeren.  

De vier BPL-leden zijn aan de hand van bestaande vragenlijsten bevraagd om de ervaren en gewenste 

kenmerken van leiderschap goed in kaart te brengen. Met de vragenlijsten kunnen de verschillende 

leiderschapstypes in kaart worden gebracht en in relatie worden gebracht met bevindingen in de literatuur 

die betrekking hebben op innoveren in het onderwijs.  

Het voor deze studie gebruikte instrument om gespreid leiderschap (Shared Leadership) te meten, is de 

Questionnaire Shared Leadership in Schools QSLS (Kreijns, 2015). Dit instrument is goed toepasbaar voor 

deze studie omdat het speciaal ontwikkeld is voor scholen. De QSLS is bijgevoegd in bijlage 2. Dit 

instrument meet de variabelen van gespreid leiderschap onder collega’s. Deze vragenlijst is geschikt als 

toevoeging aan de MLQ, om het spectrum ‘transactioneel-transformationeel-gespreid’- leiderschap te 

meten. De QSLS-vragenlijst brengt de mate van ervaren gespreid leiderschap in beeld met antwoord-

mogelijkheden van 1 tot 7.  

Voor het in beeld brengen van transactioneel en transformationeel leiderschap is de Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ) (Avolio, Bass & Zhu, 2002) gebruikt. Het instrument, beschreven in Tabel 
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1, onderscheidt vijf dimensies van transformationeel leiderschap: idealized influence (attribute), idealized 

influence (behavior) (samen ook wel charisma genoemd), inspirational motivation, intellectual stimulation 

en individualized consideration. Daarnaast meet het instrument een drietal dimensies van transactioneel 

leiderschap: contingent reward, management by exception—active, management by exception—passive; 

en daarnaast een enkele dimensie voor laissez-faire-leiderschap. 

 

Tabel 1. Definities en voorbeeld-items van transformationeel, transactioneel en laissez faire-leiderschap in 
de Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) 
 

 Beschrijving leiderschapsdimensie  Voorbeeld    

Transformationeel leiderschap     

Heeft kenmerken die respect en trots oproepen 
 

Zijn manier van doen maakt mij trots 
  

Weet waarden, doel en visie over te brengen 
 

Benadrukt gemeenschappelijk doel 
  

Is optimistisch en enthousiast over de toekomstige 
doelen en mogelijkheden 
 

Heeft een meeslepende visie op toekomst 
 

Staat open voor nieuwe ideeën bij het oplossen van 
problemen en uitvoeren van taken 
 

Stimuleert om met creatieve ideeën te komen 
 

Is zich bewust van mogelijkheden en behoeften van 
medewerkers 
 

Behandelt ons als individuen met eigen 
behoeften en mogelijkheden 
 

Transactioneel leiderschap         

Beloont goede prestaties van medewerkers 
 

Geeft mij complimenten wanneer ik mijn werk 
goed doe 
  

Let erop dat medewerkers geen fouten maken en 
hun doelstellingen halen 
 

Komt in actie wanneer doelstellingen niet 
gehaald worden  
 

Heeft een afwachtende houding en grijpt in bij 
problemen 
 

Grijpt pas in als problemen uit de hand dreigen te 
lopen 
 

Laissez-faire   

Is niet bereikbaar en houdt zich afzijdig op het 
moment dat zich crises voordoen 
 

Vermijdt het nemen van belangrijke beslissingen 
 

 

Tijdens de interviews zijn de belangrijkste omgevingsvariabelen gemeten door de uitspraken uit de MLQ 

van tevoren op kaartjes te zetten en deze door de geïnterviewde op volgorde te laten leggen op mate van 

ervaren leiderschapskenmerk. Er is gekozen voor het op volgorde leggen van de kaartjes omdat het een 

dynamische werkvorm is waarbij de geïnterviewde toelichting kan geven op de gemaakte keuzes en de 

interviewer verhelderende vragen kan stellen. De volgorde bepaald de antwoordmogelijkheden van 1 tot 

9, waarbij 9 het sterkst ervaren leiderschapskenmerk is.  

Vervolgens is gevraagd aan te geven welke drie kenmerken het meest stimulerend zijn bij toekomstige 

implementatie van BPL-projecten en vervolgens welke drie kenmerken het minst stimulerend zijn bij 
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toekomstige BPL-projecten. Deze sequenties van leiderschapsvariabelen zijn na het interview ter 

archivering gefotografeerd. De geïnterviewden zijn ook gevraagd wat ze eigenlijk van de innovatie vinden 

en wat ze nog missen. Vervolgens is er gevraagd hoe ze het gesprek hebben ervaren en of ze nog feedback 

willen geven aan de onderzoeker. Van de overige antwoorden is een verslag opgemaakt, waarvan 

kenmerkende uitspraken terugkomen in deze studie. De verslagen zijn gecontroleerd door middel van een 

member check.  

 

4.5 Analyse  

De data-analyse werd deels uitgevoerd in SPSS. De antwoorden van sommige vragen van respondenten 

zijn verwijderd uit het databestand vanwege het ontbreken van antwoorden (missing). De kwantitatieve 

analyses voor beantwoording van onderzoeksvraag 1 en 2 zijn gedaan door middel van descriptieve 

rapportage (dus de ‘mate van’ uitgedrukt in een gemiddelde en frequentie verdeling).  

Om antwoord te geven op de derde deelvraag is de samenhang berekend tussen de mate van de houding, 

de percipieerde invloed en de eigen effectiviteit van de respondenten en de mate van intentie om met BPL 

aan de slag te gaan. De Shapiro-Wilk statistieken van houding waren significant, wat aangeeft dat niet aan 

de voorwaarden van normaalverdeling is voldaan. Dat betekent dat er non-parametrisch moest worden 

getoetst om samenhang vast te stellen. Daarom werd gekozen voor de Kendall’s Tau-B test.   

Om deelvraag 4 en 5 te beantwoorden werden de verslagen van de interviews gescreend op uitspraken die 

wijzen in de richting van de verschillende leiderschapsvormen en kenmerken van het belang van de BPL-

aanpak in de onderwijspraktijk en de knelpunten. De scores hiervan zijn uitgedrukt in een kwantitatieve 

rapportage. De rapportage van het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek vond plaats middels de 

weergave van meningen en de uitspraken uit de interviews. 

 

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit  

Om de betrouwbaarheid van de studie te verhogen is er gekozen voor verschillende onderzoeksmethoden 

en bronnen. De data zijn breed verzameld onder de onderzoeksgroep. Daarnaast is er met diverse 

medewerkers van gedachten gewisseld over de aanpak van de studie en is er over de aanpak ruim 

voorafgaand aan de afname met alle medewerkers gecommuniceerd. Ook is er bij de uitvoering van de 

studie rekening gehouden met de onderzoeksethiek en de vertrouwenspositie van de onderzoeker.  

De gebruikte vragenlijsten uit het IMBP (Fishbein, 2011) zijn gebaseerd op bestaande, gevalideerde 

vragenlijsten die eerder ander gedrag gemeten hebben (gebruik van Digitale Leermiddelen van leraren; 

Vermeulen et al., 2014).  De gebruikte vragen en schalen zijn middels Cronbach’s Alpha gecontroleerd op 

hun betrouwbaarheid om vast te stellen of meerdere items samen één schaal mogen vormen.  

De basis van de vragenlijst naar ervaren leiderschapskenmerken komt uit een gevalideerd en veel gebruikt 
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onderzoeksinstrument naar leiderschapskenmerken, Multifactor Leadership Questionnaire (Avolio, Bass & 

Zhu, 2002). Kenmerken van leiderschap zijn uit deze vragenlijst overgenomen op kaartjes, waarvan de 

geïnterviewden tijdens het interview is gevraagd deze op volgorde te leggen en uitleg te geven over de 

gekozen volgorde. De onderzoeker vroeg hierbij door op de gemaakte keuzes. Daarnaast is de 

Questionnaire for Shared Leadership in Schools (Kreijns, 2015) gebruikt voor het meten van 

leiderschapskenmerken van gespreid leiderschap. Door de combinatie van de MLQ en de QSLS worden alle 

in de literatuur beschreven leiderschapsaspecten gedekt in het interview.  

De verslagen van de interviews zijn gecontroleerd door de respondenten zelf (member check). Zij 

meenden dat de samenvatting een correcte weergave was van het interview en konden zich herkennen in 

het verslag.    
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5. Resultaten  

In dit hoofdstuk volgt een bespreking van de resultaten volgens de in hoofdstuk 3 beschreven hoofdvraag 

en deelvragen. De hoofdvraag is beantwoord met kwantitatieve gegevens uit de breed uitgezette 

vragenlijst. De deelvragen 2 en 3 zijn ook beantwoord op basis van kwantitatieve gegevens. Bij het 

beantwoorden van vraag 4 en 5 is gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwalitatieve gegevens, zij 

het met een zeer kleine n. 

 

5.1  In welke mate hebben leraren van het VNC de intentie om gepersonaliseerd leren vorm op 

school vorm te geven volgens de BPL-aanpak? 

Tabel 2. laat zien dat de gemiddelde score van de groep op intentie 3.8 is. Bij een schaal met score 1 tot en 

met 7 is het theoretisch gemiddelde een 4. Daarmee is de intentie om gepersonaliseerd leren vorm te 

geven volgens de BPL-aanpak aan de lage kant. Door de standaarddeviatie van 1.9 valt op te maken dat er 

een relatief grote spreiding is van de scores. De spreiding bij intentie is tevens hoger dan bij de 

dispositionele variabelen.  

Tabel 2.  Overzicht van de mate van positieve score op intentie en de dispositionele variabelen door de 
leraren van het VNC (n=32) 

  Gemiddelde Spreiding n 

Intentie 3.8 1.9 n=27 

Houding  4.6 1.8 n=25 

Gepercipieerde invloed van anderen 1.9 1.0 n=30 

Eigen effectiviteit  4.2 1.8 n=28 

 

Figuur 2. maakt duidelijk dat de verschillen in intentie tussen de respondenten groot te noemen zijn. Er 

zijn drie leraren die aangeven geen intentie tot invoering te hebben. Daarnaast zijn er ook drie leraren die 

een zeer grote intentie uitspreken. Vijf respondenten hebben geen antwoord ingevuld.
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Figuur 2. Gemiddeld gescoorde mate van intentie per participant (n=27) 

 

5.2  In welke mate zijn de determinanten van gedrag, de dispositionele factoren, aanwezig bij de 

leraren van het VNC ? 

Tabel 2. Laat zien dat de hoogste score met 4.6 voor houding iets boven het theoretisch gemiddelde ligt en 

dat de gemiddelde houding ten aanzien van het vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-

aanpak daarmee enigszins positief te noemen valt. De gemiddelde eigen effectiviteit van de groep is iets 

minder positief, maar scoort net boven het theoretisch gemiddelde. De gepercipieerde invloed van 

anderen drukt met een score van 1.9 uit dat de ervaren sociale druk om tot handelen over te gaan, laag is. 

Gelet op de spreiding (1.0) geldt dat voor alle respondenten. Bij de dispositionele variabelen zijn grote 

onderlinge verschillen aan te wijzen, zo blijkt uit de spreiding bij houding (1.8) en eigen effectiviteit (1.8).   

 

5.3 Is er samenhang tussen de drie verschillende dispositionele factoren en de intentie om 

gepersonaliseerd leren vorm te geven volgens de BPL-aanpak? 

Figuur 3. laat samenhang zien tussen houding en intentie en tussen eigen effectiviteit en intentie.  

Naarmate de eigen effectiviteit hoger is, neemt ook de intentie om BPL in te voeren toe (τ =.62, p <.001, 

tweezijdig, n=27). Hetzelfde geldt voor de houding: indien er een positievere houding tegenover BPL is, 

dan neemt ook intentie om in te voeren toe (τ =.58, p <.001, tweezijdig, n=24). Wanneer de 

gepercipieerde invloed van anderen stijgt heeft het weinig invloed op de intentie (τ = .10, p = .474, 

tweezijdig, n=27) (zie bijlage 4, tabel 5). 
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Figuur 3. Correlaties van de houding, de gepercipieerde invloed van anderen en de eigen effectiviteit van 
de respondenten met de intentie die zij hebben om deze aanpak uit te voeren.  

 

5.4 Welke vormen van leiderschap worden door de leden van de pilotgroep BPL ervaren bij het 

vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak? 

Gespreid leiderschap wordt volgens de MLQ door alle vier de respondenten met 4.4 gemiddeld in enige 

mate ervaren, waarbij alle scores tussen de 4 en 5 zijn. Er is het hoogst gescoord op ‘op mijn school helpen 

collega’s elkaar’ en ‘op mijn school hebben collega’s respect voor elkaar’, gevolgd door ‘op mijn school 

weten collega’s veel’. De laagste score is aan ‘op mijn school manifesteren collega’s zich als leiders’ 

toegekend (zie bijlage 4, tabel 6).  

Ook uit de interviews blijkt dat respondenten aangeven gespreid leiderschap te hebben ervaren door 

opmerkingen als: “Ik vind het moeilijk om, als je zelf hebt vormgegeven aan het pilotproject, om deze 

uitspraken te herleiden tot iets wat van buitenaf zou gekomen. (Interviewer: “Het leiderschap hoeft 

natuurlijk niet van buitenaf te komen”). Zo heb ik het ook geprobeerd neer te leggen. Ik heb dat echt als 

gelijken ervaren waarin iedereen evenveel inspraak heeft. Vooral binnen de werkgroep”, en uit een ander 

interview: “Het gaat hierbij niet alleen om leiderschap van bovenaf. Het gaat erom: wie neemt het 

initiatief om dingen in gang te zetten en te houden”. 

Tabel 3. toont de mate van de ervaren vormen van leiderschap door de leden van de pilotgroep BPL, 

gescoord in de MLQ. De meest ervaren vorm van leiderschap is transformatief leiderschap. Transactioneel 

en laissez-faire worden een beetje ervaren.  
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Tabel 3. Overzicht van de mate van ervaren vormen van leiderschap door de pilotgroep BPL (n=4) 

Vorm van leiderschap Gemiddelde Range n 

Transformationeel leiderschap 6,5 5,0 - 7,0  4 

Transactioneel leiderschap 3 2,7 - 3,3 4 

Laissez-faire 3,8 2,0 - 6,0  4 

 

De hoogst scorende vragen zijn onderdeel van transformationeel leiderschap (zie bijlage 4, Tabel 7). Alle 

respondenten ervaren in hoge mate dat de leider ‘waarden, doel en visie over weet te brengen’, gevolgd 

door ‘staat open voor nieuwe ideeën bij het oplossen van problemen’. Alleen ‘is optimistisch en enthousiast 

over de toekomstige doelen en mogelijkheden’ scoort beneden het theoretisch gemiddelde van 5.  

De kenmerken van transactioneel leiderschap scoren allemaal beneden het theoretisch gemiddelde en 

drukken uit dat deze vorm van leiderschap niet sterk is ervaren. Ook het kenmerk van het leiderschap 

laissez-faire werd niet sterk ervaren. De geïnterviewden geven allen aan een positieve intentie om 

gepersonaliseerd leren vorm te geven door middel van de BPL-aanpak te hebben, maar maken zich wel 

zorgen om randvoorwaardelijke zaken zoals wetgeving en roosters. Uitspraken als: “Ik denk wel dat je er 

veel meer tijd voor moet hebben. (Interviewer: “hoe zie je dat voor je?”) Het persoonlijk leerplan is iets 

waar je regelmatig voor moet gaan zitten. Het lukt niet goed om dit in een volle klas te doen. Andere 

klasgenoten gaan zitten meeluisteren. Je zou hier beter op kunnen sturen wanneer je hier rustig voor kunt 

zitten” en: “Ik vraag me af of je de tien kenmerken allemaal vervlochten krijgt in de school en de 

Nederlandse wetgeving” zijn daar concrete voorbeelden van.  

Uit de volgende uitspraken blijkt dat doelen bij deze innovatie niet duidelijk zijn of worden gemist: “Wij 

hebben geprobeerd om olievlekken te creëren. Te enthousiasmeren, kennis over te vergaren door 

cursussen, de opgedane kennis gedeeld tijdens studiedagen, op reis geweest om indrukken op te doen. We 

hebben alleen doelen niet zo duidelijk gesteld. In zoveel tijd willen we dit bereiken, en op dat moment gaan 

we kijken of het gelukt is”, en: “Ik heb wel altijd de doelstellingen gemist. En dat is nog steeds zo. Er is wel 

visie maar meer een stip op de horizon.” Deze uitspraak vat de beschrijving van de huidige leiding samen 

en illustreert de nauwelijks ervaren gepercipieerde invloed van anderen (in dit geval de leiding) om BPL in 

te voeren. De lage gepercipieerde invloed van anderen lijkt hier weinig invloed te hebben op de intentie, 

die onder de geïnterviewden positief is. Dit komt overeen met de bevindingen in het kwantitatieve 

gedeelte van de studie.  

Ondanks dat doelen niet scherp zijn geformuleerd, valt het op dat drie van de vier leden er blijk van geven 

zich geen zorgen te maken over het behalen van doelstellingen gezien uitspraken als: “Grijpt pas in 

wanneer problemen uit de hand dreigen te lopen. (..) Ik ga ervan uit dat dit niet hoeft te gebeuren” en “Je 

kent je leerlingen heel goed en je weet wat ze kunnen. Je weet waar ze naartoe moeten en waar je kunt 
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sturen. In dat proces ben je continu aan het sturen dus je haalt je doelstellingen altijd.” De eigen 

effectiviteit lijkt hier hoog te zijn en verklaart mogelijk mede de hoge intentie bij de projectleden om BPL 

in te voeren.  

Een van de geïnterviewden benadrukte het hiërarchische in de term leiderschap, zo blijkt uit de volgende 

uitspraak: “(over het ervaren leiderschap:) Ik heb drie verschillende personen in mijn hoofd - Bart als 

projectleider, Rianne als adviseur vanuit het KPC en Wim als directeur.” In andere interviews zijn er echter 

ook uitspraken beschreven die collega’s wel expliciet leiderschapsrollen toekennen.  

           

5.5 Welke vormen van leiderschap worden door de leden van de pilotgroep BPL zelf aangegeven als 

stimulerend bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak? 

Uit tabel 4. valt op te maken dat de respondenten van de pilotgroep BPL alleen kenmerken van 

transformationeel leiderschap aangegeven als een van de drie meest stimulerende vormen van 

leiderschap bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak. Alle kenmerken van 

transformationeel leiderschap worden een keer genoemd (bijlage 4, Tabel 8). Het valt op dat een item dat 

bij ervaren leiderschap beneden het theoretisch gemiddelde scoorde, drie maal wordt aangeduid als 

meest gewenste leiderschapskenmerk: ‘is optimistisch en enthousiast over de toekomstige doelen en 

mogelijkheden’ (zie bijlage 4, Tabel 4). 

Tabel 4. Overzicht van de het aantal keren dat een vorm van leiderschap door de pilotgroep BPL is 
aangeduid als één van de drie meest stimulerende bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens 
de BPL-aanpak (n=4) 

Vorm van leiderschap Aantal keren aangeduid als één van de drie meest stimulerende 

transformationeel leiderschap 12 

transactioneel leiderschap 0 

Laissez-faire leiderschap 0 

 

Uit de interviews blijkt dat de vier leden vooral visie en richting willen en betrokken willen worden om met 

creatieve ideeën te komen. “En dat gemeenschappelijk doel vind ik belangrijk omdat het anders alle 

kanten opgaat. Ik vind het ook belangrijk dat er kaders zijn. Dus ruimte voor creativiteit, maar ook kaders.“ 

Een dergelijke strekking is bij alle betrokkenen genoemd.  

Ten slotte zijn de geïnterviewden, behalve van de genoemde knelpunten, zich ook bewust van de unieke 

mogelijkheden van de innovatie: “Dit type onderwijs zou echt een reddingsboei kunnen zijn voor LWOO 

leerlingen om te voorkomen dat ze (voortijdig) uitstromen, of dat ze uitstromen in de wetenschap – mijn 

mogelijkheden liggen daar, omdat ik dat in de praktijk ervaren heb”. De geïnterviewden gaven duidelijke 

aanwijzingen over hoe zij denken dat de verdere invoering moet verlopen: “Het is nu nog een heel klein 

project. Mag veel integraler. Dit is belangrijk voor leerlingen om echt zelf keuzes te leren maken”, “In de 
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praktijk komen we weinig toe aan de een-op-een-tijd. Eigenlijk alleen tijdens de mentortijd. Het aandeel is 

te klein om het echt gepersonaliseerd te noemen. Dat vind ik jammer omdat we nu ook niet hebben 

kunnen ervaren hoe BPL zou kunnen werken in de praktijk. Als we er iets mee willen, moet je het ook echt 

proberen. We moeten experimenteren”, en: ”Nog een grotere pilot na de zomervakantie. (…) We moeten 

nog een grote slag slaan om dit project te digitaliseren. Dit hoort er voor mij ook bij.” 
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6. Conclusie en discussie  

In dit hoofdstuk worden op basis van de in hoofdstuk 5 genoemde resultaten de antwoorden op de 

onderzoeksvragen geformuleerd. Daarna volgt de discussie. Na de slotconclusie worden aanbevelingen 

gedaan voor vervolgonderzoek.  

6.1 Beantwoording van onderzoeksvragen 

Op grond van de resultaten van bovenstaande studie kunnen nu de deelvragen beantwoord worden om 

vervolgens de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. 

1. In welke mate zijn de determinanten van gedrag, de dispositionele factoren, aanwezig bij de 

leraren van het VNC? 

Onder de respondentengroep is er een iets meer dan gemiddeld positieve houding en eigen effectiviteit 

met betrekking tot de invoering van BPL en er wordt nauwelijks een gepercipieerde invloed van anderen 

ervaren om gepersonaliseerd leren vorm te geven volgens de BPL-aanpak. Daarnaast zijn er grote 

verschillen binnen de groep aan te wijzen. 

 

2. Is er samenhang tussen de drie verschillende dispositionele factoren en de intentie om 

gepersonaliseerd leren vorm te geven volgens de BPL-aanpak?  

Houding en de eigen effectiviteit hangen sterk samen met de intentie, de gepercipieerde invloed van 

anderen niet. De gepercipieerde invloed van anderen hangt echter wel sterk samen met de houding.  

 

3. Welke vormen van leiderschap worden door de leden van de pilotgroep BPL ervaren bij het 

vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak? 

Gespreid leiderschap wordt door de vier leden van de pilotgroep in enige mate ervaren. Kenmerken van 

transformationeel leiderschap als ‘weet waarden, doel en visie over te brengen’ en ‘staat open voor 

nieuwe ideeën bij het oplossen van problemen en uitvoeren van taken’ worden het sterkst ervaren in de 

huidige schoolpraktijk, andere kenmerken zoals transactioneel en laissez-faire werden slechts zeer 

beperkt ervaren. De nauwelijks ervaren gepercipieerde invloed van anderen om BPL in te voeren, leidt niet 

tot een lagere intentie, maar stimuleert hier mogelijk onbedoeld gespreid leiderschap op projectgroep-

niveau. De hoge eigen effectiviteit zorgt er bij deze groep mede voor dat het ontbreken van scherp 

geformuleerde doelen, geen grote invloed heeft op die intentie. 

4. Welke vormen van leiderschap worden door de leden van de pilotgroep BPL zelf aangegeven als 

stimulerend bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak?  

De door de vier leden van de pilotgroep aangegeven drie meest stimulerende onderdelen van leiderschap 

vielen allemaal binnen transformationeel leiderschap. Het betreft ‘weet waarden, doel en visie over te 

brengen’, ‘is optimistisch en enthousiast over de toekomstige doelen en mogelijkheden’ en ‘staat open 

voor nieuwe ideeën bij het oplossen van problemen en uitvoeren van taken’. Echter, er werd wel 

opgemerkt dat heldere doelen ontbraken. Naast visie en waarden overgebracht te krijgen wil deze groep 



31 
 

vooral gestimuleerd worden om met creatieve ideeën te komen, juist vanwege de unieke kansen die deze 

innovatie biedt. 

5. In welke mate hebben leraren van het Via Nova College de intentie om gepersonaliseerd leren 

op  school vorm te geven volgens de ‘Big Picture Learning’ aanpak? 

Er is een matige intentie om BPL in te voeren binnen de respondentengroep en de spreiding binnen deze 

groep is groot te noemen. Er zijn leraren die geen intentie tot invoering hebben en er zijn er die een zeer 

grote intentie uitspreken. Onder de determinanten van gedrag zijn geen nadrukkelijke aanwijzingen te 

vinden die bijdragen aan een sterke intentie tot het uitvoeren van de innovatie. Het ontbreken van ervaren 

vormen van leiderschap die veel druk uitoefenen op het handelen van de leraar, versterkt de intentie door 

middel van een positievere houding ten aanzien van de innovatie, ook niet.  

 

6.2 Discussie 

Het doel van deze studie was inzicht te verwerven in de mate waarin leraren van het VNC de intentie 

hebben om gepersonaliseerd leren vorm te geven volgens de BPL-aanpak. Van iets minder dan de helft 

van de onderzoeksgroep weten we dat de intentie matig is en binnen de groep zijn de verschillen groot. 

Van de andere 51% kunnen we niet zonder meer aannemen dat zij dezelfde gevoelens en meningen 

hebben als de respondentengroep, maar er zijn ook geen aanwijzingen dat zij er anders over denken. De 

uitkomsten van deze studie moeten daarom met grote voorzichtigheid gebracht worden. 

Het verspreiden van een IMBP vragenlijst bleek niet erg effectief om de gehele onderzoeksgroep te 

bereiken, gezien het grote aantal niet-respondenten. De respons had wellicht verhoogd kunnen worden 

door de vragenlijst nogmaals door een functionaris van de school onder de aandacht van de 

respondenten te brengen, met het verzoek deze dezelfde dag in te vullen en deze anoniem in te leveren 

of het invullen van de vragenlijst plenair uit te voeren en in te leveren tijdens een vergadering.  

Van de responderende groep zijn niet alle vragen even goed beantwoord. Mogelijk kan het niet 

beantwoorden van een vraag en de vragenlijst gezien worden als een gebrek aan kennis of als een stil 

protest of onverschilligheid, maar om dit gedrag echt te duiden is nader onderzoek noodzakelijk. Het is 

mogelijk dat de instructie van de vragenlijsten tekort schoot of de vraagstelling onduidelijk was voor de 

respondent. Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst is wel gevraagd om alle vragen te 

beantwoorden en de onderzoeker was voor de respondenten beschikbaar om vragen te beantwoorden.  

Het bevragen van de leden van de pilotgroep tijdens de interviews verliep deels volgens het op volgorde 

leggen van de kaarten met kenmerkende uitspraken uit de MLQ. Het op volgorde leggen van kaarten 

bleek een dynamische manier van hardop nadenken die door de respondenten werd gewaardeerd. Voor 

de onderzoeker was het mogelijk om tijdens dit proces vragen te beantwoorden en door te vragen op de 

gemaakte keuzes. Tijdens het interview werd ook een QSLS vragenlijst schriftelijk afgenomen om het 

ervaren gespreid leiderschap te meten. In tegenstelling tot de onderwerpen van de kaartjes van de MLQ, 
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ontstond hierover geen dialoog tussen de geïnterviewde en de onderzoeker. Het strekt tot aanbeveling bij 

een volgend onderzoek om instrumenten te zoeken die de dialoog bevorderen. De open vragen nodigden 

wel uit tot gesprek en de diepte in gaan, getuige de uitgebreide antwoorden in de verslagen. De veilige 

setting van een één-op-één gesprek, samen met de uitgebreide instructie van de onderzoeker over de 

procedure en anonimiteit, leidde ertoe dat respondenten openhartig over deze onderwerpen konden 

spreken. Respondenten gaven antwoorden van die strekking op reflectievragen aan het einde van het 

interview.  

Met betrekking tot de resultaten van de vragenlijsten zijn een aantal opmerkingen te maken. De mate van 

eigen effectiviteit laat relatief grote verschillen binnen de groep zien. Een mogelijke verklaring voor de 

grote verschillen is dat er nog weinig ervaringen zijn opgedaan met BPL in de praktijk, omdat er na de 

introductie op het VNC alleen in de onderbouw een pilotproject gestart is. Vertrouwen in dat je iets met 

goed gevolg zal afronden (eigen effectiviteit) wordt doorgaans gesterkt door daadwerkelijke (positieve) 

ervaringen. Meer positieve ervaringen met de BPL-aanpak hebben waarschijnlijk invloed op de mate van 

eigen effectiviteit.  

Houding verwijst naar een algemeen gevoel van sympathie of antipathie ten aanzien van te vertonen 

gedrag en is in enige mate een voorspeller van menselijk gedrag (Ajzen, 1991). Een gedeelte van de groep 

geeft aan geen positieve houding ten aanzien van het vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de 

BPL-aanpak te hebben. De status van de implementatie van de BPL-aanpak in de school na de introductie 

lijkt onder leraren onduidelijk te zijn en dat zou de houding kunnen beïnvloeden. Opmerkingen die door 

collega’s zijn geschreven aan het einde van de IMBP-vragenlijst en uitspraken tijdens de interviews lijken 

in die richting te wijzen: “Nog niet gezien in de school”, “Geen informatie geen plan van aanpak in de 

bovenbouw”, “Niet zichtbaar dus niet in te vullen”, “Ik weet er te weinig van om het in te kunnen vullen”, 

“Ik ben te weinig op de hoogte over de aanpak, eventuele resultaten en toekomstige invoering van BPL om 

de vragen goed te kunnen beantwoorden.” Om de oorzaak van de verschillen onder leraren verder te 

duiden zal vervolgonderzoek gedaan moeten worden.  

 

De lage gepercipieerde invloed van anderen lijkt overeenkomstig met eerder onderzoek onder 

Nederlandse leraren, die over het algemeen weinig gepercipieerde invloed van anderen ervaren van 

collega’s en meer van de leidinggevende (Vermeulen et al., 2014). Echter, de gepercipieerde invloed van de 

omgeving en de leidinggevende zijn niet afzonderlijk gemeten. Daardoor zijn er geen gegevens bekend 

over de ervaren invloed van de leidinggevende en zullen nadere metingen moeten worden verricht om 

hier meer uitspraken over te kunnen doen.   

 

Van het overgrote deel van de onderzoekspopulatie weten we niet hoe zij denken over ervaren 

leiderschap en welke vormen van leiderschap zij als stimulerend aangeven bij het vormgeven van 

gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak omdat BPL nog niet is ingevoerd ten tijde van de meting en 

daarom niet breed onder de leraren is gemeten.  
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6.3 Slotconclusie 

De determinanten voor gedag wijzen op een beperkte intentie bij leraren om BPL in te voeren. De houding 

en de intentie zijn iets boven gemiddeld, zij zijn echter niet overtuigend positief. De gepercipieerde invloed 

van anderen om mee te doen met de invoering wordt nauwelijks ervaren. Vanuit de literatuur (Commissie 

Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 2008; Homan et al., 2008;  Fullan & Hargreaves, 1996; 

Fishbein, 2011) valt op basis van deze gegevens te verwachten dat deze innovatie nog wel wat voeten in 

de aarde zal hebben en succeskansen klein zijn. Immers, de leraren van het VNC hebben gemiddeld weinig 

intentie om BPL in te voeren en intentie is voorwaardelijk aan gedrag uit BPL daadwerkelijk uit te voeren. 

De kans dat er hard gewerkt gaat worden aan invoering is klein, omdat de intentie klein en de 

gepercipieerde invloed van anderen laag is. Ook gaat het bij het invoeren van BPL niet alleen om het 

uitvoeren van beleid. Een complexe innovatie als BPL kan niet oppervlakkig kan worden ingevoerd en 

vraagt overtuiging en creativiteit (Littky & Grabelle, 2004). De kans is groot dat er door gebrek aan intentie 

slechts instrumentele invoering plaatsvindt en er sprake zal zijn van window dressing op activiteitenniveau 

(Hargreaves & Fullan, 1996) en niet om er bepaalde doelen mee te behalen. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid dat de invoering van BPL helemaal niet plaatsvindt. 

In de pilotgroep wordt transformationeel leiderschap in behoorlijke mate en als stimulerend ervaren bij 

deze innovatie. Eerder onderzoek (Den Hartog, Koopman & Vinkenburg, 2004) laat zien dat 

transformationeel leiderschap positief samenhangt met het realiseren van gewenste organisatie- 

uitkomsten. Gedeeld leiderschap wordt ook in enige mate ervaren binnen de pilotgroep. De combinatie 

van transformationeel en gedeeld leiderschap vormen een sterke basis voor duurzaam verbeteren op 

school (Harris & Muijs, 2002). Het ontbreken van deze stimulerende kenmerken in overtuigende mate, 

wijst niet op een grote kans voor implementatie. Bij de kartrekkers van deze innovatie zouden deze 

positieve kenmerken overtuigend aanwezig moeten zijn om de organisatie verder te helpen bij de 

implementatie.  

 

6.4 Vervolgonderzoek 

Gezien recente ontwikkelingen op school is er voor onderwijsvernieuwingen momenteel nauwelijks 

draagvlak. Er wordt hard gewerkt om de basis op orde te krijgen en een negatieve beoordeling van de 

onderwijsinspectie af te wenden, en er is een impasse in het lopende beleid waarbij een interim-directeur 

de honneurs waarneemt en vertrokken teamleiders worden vervangen en ingewerkt en er gezocht wordt 

naar een nieuwe directeur. De situatie op school wordt door leraren en leerlingen als chaotisch en 

stressvol ervaren. Het verbeteren vraagt zo veel inzet, dat er nauwelijks aandacht voor vernieuwen is. 

 

Toch zal er weer een tijd aanbreken waarbij er meer ruimte komt voor vernieuwen. En het vormgeven van  

gepersonaliseerd leren op scholen is, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en 

digitalisering van de samenleving, onafwendbaar. Wanneer het VNC de draad weer oppakt, is nader 
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onderzoek naar de verschillen onder leraren in de intentie en dispositionele factoren verstandig om op 

basis van die uitkomsten telkens een aanpak te bepalen of bij te sturen. Het is daarbij van belang dat er 

een eenvoudige onderzoeksmethode word gehanteerd, zodat alle medewerkers regelmatig bereikt 

worden zonder dat het veel extra inzet kost en er samen geleerd wordt van de uitkomsten. Het 

onderwerp van leren gaat niet alleen over het gedrag van de leraar, maar ook over dat van de 

leidinggevende. Het is van belang dat verschillen besproken en geëxpliciteerd worden om als team te 

bepalen of die verschillen acceptabel zijn.  

Voor de specifieke invloed van leiderschap op de intentie is het zinvol om de gepercipieerde invloed van 

de leidinggevende afzonderlijk te onderzoeken. Het is daarbij belangrijk om de studie zo vorm te geven, 

dat resultaten van subgroepen en per leidinggevende binnen de school herleid kunnen worden.  
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7. Belang van het onderzoek voor de praktijk  
 

Bij het bepalen van het onderwerp van deze studie was de ecologische validiteit een belangrijk 

uitgangspunt. Voor het bepalen van het onderwerp van onderzoek is er gekeken hoe de studie 

ondersteunend zou kunnen zijn bij de invoering van een innovatie als BPL. Het doel van de studie was om 

inzicht te verwerven in de intentie van leraren om een innovatie te realiseren en om daarmee 

aanbevelingen te doen voor het bevorderen van een succesvolle invoering.  

Voor het bevorderen van een succesvolle invoering volgen nu op basis van de gegevens uit deze studie een 

aantal aanbevelingen. Een mogelijke oplossing voor de zwakke intentie van leraren is het versterken van 

de positieve houding van leraren ten opzichte van de innovatie, en daarnaast het vergroten van de eigen 

effectiviteit van leraren met betrekking tot de invoering door gezamenlijk ervaringen op te doen en te 

experimenteren in pilots waarbij alle leraren betrokken worden. Wanneer deze pilots plaatsvinden in 

professionele leergemeenschappen, zoals momenteel door NUOVO gestimuleerd, kan er op basis van de 

bevindingen samen gekeken worden wat werkt in deze school en wat niet. Leden van de pilotgroep 

kunnend dergelijke leergemeenschappen ondersteunen en faciliteren. Gespreid leiderschap dient daarbij 

verder gestimuleerd te worden. Mogelijk kan de vijf fasen theorie van MacBeath (2005) als theoretische 

leidraad dienen om de fase van formele distributie van gespreid leiderschap te ontstijgen en steeds meer 

te internaliseren in cultuur van de school. 

Het wordt als stimulerend ervaren wanneer leidinggevenden optimistisch en enthousiast zijn over de 

toekomstige doelen en mogelijkheden en open staan voor nieuwe ideeën bij het oplossen van problemen. 

De invloed van leraren op het innovatieproces zelf en het reguleren van het tempo is daarbij van groot 

belang (van Veen, 2010). Oog hebben voor het eigenaarschap (van leerlingen en leraren in het hele 

proces) en de professionele ruimte van de leraar duidelijk maken door kaders (heldere doelen) en vrijheid  

zorgt ervoor dat de invoering van de innovatie al meteen een onderdeel wordt van de BPL-aanpak.  

Door de ontwikkelingen op school tijdens de uitvoering van deze studie is het belang voor de praktijk 

echter sterk veranderd. Bij de start van het onderzoek was de status van de onderwijsvernieuwing dat het 

een meerjarige beleidsrichting was en door middel van pilotprojecten konden diverse medewerkers 

hieraan verder vormgeven. In deze kwetsbare fase kwamen na een externe audit in de loop van het 

schooljaar innovaties als BPL in een ander daglicht te staan. Het is wellicht mogelijk dat deze studie tijdens 

het uitvoeren enige inspiratie, attitudeverandering of sociale druk teweeg heeft gebracht doordat erover 

gepraat wordt en de geïnterviewden hun mening kunnen geven. Door de onrustige situatie op school zijn 

de mogelijke effecten daarvan teniet gedaan zijn.  

Toch valt het te verwachten dat aandacht voor innovaties in gepersonaliseerd leren de komende jaren 

blijft en er op een zeker moment verder wordt gegaan met de implementatie van de BPL-aanpak of gestart 

zal worden met een andere innovatie. In beide gevallen levert deze studie waardevolle en concrete 

informatie die een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle invoering van de innovatie. Een 
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publiekssamenvatting met een toelichting op de status en adviezen zal daarom worden verspreid onder de 

leraren van het VNC.  

Het concept van deze studie is echter ook interessant voor NUOVO. Het voorspellen en beïnvloeden van 

gedrag bij innovaties is evident is bij onderwijsinnovaties en kan ondersteunend werken bij het realiseren 

van een innovatie als het vormgeven van gepersonaliseerd leren. Deze studie zal onder de aandacht 

worden gebracht bij de bestuursvoorzitter van NUOVO met daarbij het aanbod om hierover een korte 

pitch te komen geven en te sparren met andere onderzoekers binnen NUOVO.  

Ook voor de adviseur van de KPC-groep, die zich met implementatietrajecten van de BPL-aanpak 

bezighouden, en de vereniging Big Picture Nederland kunnen de ervaringen van het VNC en de in deze 

studie gebruikte onderzoeksmethoden helpen bij het nadenken over de realisatie van een complexe 

innovatie als ‘Big Picture Learning’. Zij worden in kennis gesteld van de uitkomsten van het onderzoek met 

het aanbod om hierover verder van gedachten te wisselen.  
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8. Reflectie  

Het doen van onderzoek was nieuw voor mij. Ik ben praktisch ingesteld, gewend om ervaringen van 

anderen te gebruiken en ik werk intuïtief, her en der gevoed met een boek of artikel. Het zoeken naar een 

onderzoeksvraag over iets wat mij raakt én aansloot bij een actuele behoefte van de school, leidde tot een 

lange zoektocht en het lezen van een aanzienlijke stapel literatuur. Via professionele ruimte van leraren, 

teamleren, innoveren en motivatie kwam ik uiteindelijk terecht bij mijn huidige onderzoeksvraag en 

deelvragen. Het komen tot een concrete vraag was lastig, omdat ik de neiging heb me te verliezen in de 

inhoud van de artikelen en boeken, al probeerde ik er meer grip op te krijgen door erover te gaan 

schrijven. Tot het vooraf opstellen van een zeer gestructureerd plan voor onderzoek was ik echt nog niet in 

staat. Dit is stapsgewijs gegroeid door de vele momenten van feedback. Ik verwacht dat dit een volgende 

keer nog steeds moeite zal kosten, maar vele malen makkelijker zal gaan.  

In het zoeken naar de juiste instrumenten om een bewering aan te kunnen tonen, het leren formuleren 

waarbij je niets minder of meer zegt dan je kunt beweren met daarbij de juiste verwijzingen, heb ik wel 

plezier ervaren. Het leren stond hierbij voor mij centraal. Gelukkig maar, want ik heb heel veel moeten 

leren en had een lange adem nodig: het onderzoeksproces duurde maanden en was voor mij zeer 

intensief.  

Het leren onderzoeken heeft mij kritischer gemaakt in beleidsvergaderingen en werkgroepen buiten 

school (bijvoorbeeld de werkgroep professionele leergemeenschappen) en ik merk dat mijn vragen mijn 

omgeving ook kritischer maken. Bij het bepalen van een aanpak bij, voor mij, nieuwe thema’s heb ik eerst 

gezocht in google scholar en gekeken wat er eigenlijk allemaal al bekend is over een onderwerp. Mijn 

team heb ik een aantal malen gestimuleerd zaken te onderzoeken voor tot handelen over te gaan. Dat 

leidde tot interessante gesprekken en soms tot een werkelijk andere aanpak.  

Terugkijkend op het uitvoeren van mijn eigen ‘innovatie’, het op een wetenschappelijke manier leren 

kijken naar een probleem, zijn de conclusies uit deze studie allemaal van toepassing op mijzelf. Mijn gevoel 

van eigen effectiviteit groeide naarmate ik meer ervaring opdeed en vooruitkwam. Tijdens het uitvoeren 

van deze studie had ik veel contact met collega’s die ook studeren en met wie ik voorheen minder sprak, 

werkte ik samen met een stagiair orthopedagogiek bij ons op school en heb met verschillende studenten 

van de NSO geleerd. Wanneer je er open voor staat en initiatief toont, ontstaan in die samenwerkingen 

bijna als vanzelf kleine leergemeenschappen.   

Hoewel het uitvoeren van deze studie enorm leerzaam is geweest, kijk ik er ook naar uit om er enige 

afstand van te nemen en er in de praktijk mee aan het werk te gaan. De pendel tussen theorie en praktijk 

zal echter een blijvende rol spelen in mijn dagelijkse praktijk.  
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Bijlage 1. Vragenlijst geïntegreerd model voor gedragsvoorspelling  

Q240: Deel 7A: Houding, gepercipieerde sociale invloed en eigen effectiviteit 

 

Hieronder volgt een aantal tegengestelde dimensies met betrekking tot het regelmatig gebruik van de Big 

Picture aanpak. 

 

Het regelmatig gebruik van de Big Picture aanpak vind ik… 

<instructietekst> Onder regelmatig wordt hier verstaan enkele keren per week gedurende het schooljaar. 

 

        waardevol       7       6       5       4       3       2       1       waardeloos 

        nadelig         1       2       3       4       5       6       7       voordelig 

        nutteloos       1       2       3       4       5       6       7       nuttig 

        verstandig      7       6       5       4       3       2       1       dom 

        zinvol  7       6       5       4       3       2       1       zinloos 

        productief      7       6       5       4       3       2       1       onproductief 

        plezierig       7       6       5       4       3       2       1       onplezierig 

        prettig         7       6       5       4       3       2       1       onprettig 

        vervelend       1       2       3       4       5       6       7       leuk 

        saai    1       2       3       4       5       6       7       boeiend 

        interessant     7       6       5       4       3       2       1       oninteressant 

        fantastisch     7       6       5       4       3       2       1       verschrikkelijk 

 

 

Q250: Deel 7 B: 

        Hieronder volgt een aantal uitspraken over het regelmatig gebruik van de Big Picture-aanpak. Kunt u 

aangeven in hoeverre de uitspraken op uw situatie van toepassing zijn? 

 

<instructietekst:> Onder regelmatig wordt hier verstaan enkele keren per week gedurende het schooljaar 

 

        

 Helemaal niet van toepassing        1       2       3       4       5       6       7       Helemaal van toepassing 

De meeste van mijn collega’s van…

.. de andere secties/teams van mijn school 

gebruiken regelmatig de Big Picture-aanpak in hun 

lessen.                      

.. mijn sectie/team gebruikt regelmatig de Big 

Picture-aanpak in hun lessen.     

.. andere scholen gebruiken regelmatig de Big 
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Picture-aanpak in hun lessen. 

1       2       3       4       5       6       7 

 

 

1       2       3       4       5       6       7 

 

1       2       3       4       5       6       7 

 

Q260: 

        Alles bij elkaar genomen, in hoeverre ervaart u sociale druk van uw schoolleiding, teamleiders, collega’s, 

ouders, enz. om regelmatig de Big Picture-aanpak te moeten gebruiken in uw lessen. 

 

<instructietekst:> Onder regelmatig wordt hier verstaan enkele keren per week gedurende het schooljaar. 

 

1 absoluut geen druk 

2 nauwelijks druk 

3 een klein beetje druk 

4 een beetje druk 

5 enige druk 

6 redelijk veel druk 

7 buitengewoon veel druk 

 

 

Q270: 

        Hieronder volgt nog een aantal uitspraken over het regelmatig gebruik van de Big Picture-aanpak. Kunt u 

aangeven in hoeverre de uitspraken op uw situatie van toepassing zijn? 

 

<instructietekst:> Onder regelmatig wordt hier verstaan enkele keren per week gedurende het schooljaar. 

 

 

        Helemaal niet van toepassing  1       2       3       4       5       6       7                  Helemaal van toepassing 

 

 

 

ik ben ervan overtuigd dat ik … 

 

.. in staat ben om regelmatig de Big Picture-aanpak 

in mijn  lessen te gebruiken.                

.. door regelmatig de Big Picture-aanpak te 

gebruiken mijn lessen interessanter kan maken.  

.. door regelmatig de Big Picture-aanpak te 

gebruiken leerlingen beter kan laten leren. 
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1       2       3       4       5       6       7 

 

1       2       3       4       5       6       7 

 

1       2       3       4       5       6       7 

 

 

Q280: Deel 8: Intentie om de Big Picture-aanpak te ontwikkelen, te gebruiken en te bewerken.  

        Nu volgt een aantal uitspraken over toekomstig gedrag met betrekking tot het regelmatig gebruik van de 

Big Picture-aanpak. 

 

<instructietekst:> Onder regelmatig wordt hier verstaan enkele keren per week gedurende het schooljaar. 

 

Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het ermee eens bent? 

 

        absoluut mee oneens                      1       2       3       4       5       6       7                       helemaal mee eens

Ik ben van plan om regelmatig de Big Picture-aanpak in de lessen te gaan gebruiken 

Ik heb het voornemen om regelmatig de Big Picture-aanpak in de lessen te gaan gebruiken 

Ik zal proberen om regelmatig de Big Picture-aanpak in de lessen te gaan gebruiken 

Ik ben gedreven om regelmatig de Big Picture-aanpak in de lessen te gaan gebruiken. 

Ik vind dat ik regelmatig de Big Picture-aanpak in de lessen moet gebruiken

Ik wil regelmatig de Big Picture-aanpak in de lessen gebruiken 

Ik verwacht dat ik regelmatig de Big Picture-aanpak in de lessen ga gebruiken



 
 

44 
 

 

Q290: De volgende uitspraken gaan over toekomstig gedrag met betrekking tot het regelmatig bewerken en zelf 

ontwikkelen van de Big Picture-aanpak. 

 

<instructietekst:>Onder regelmatig wordt hier verstaan enkele keren per schooljaar. 

 

Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het ermee eens bent? 

 

        absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

 

        Ik ben van plan om regelmatig zelf de Big Picture-aanpak te gaan ontwikkelen en te bewerken    

1       2       3       4       5       6       7 

 

        Ik heb het voornemen om regelmatig zelf de Big Picture-aanpak te gaan ontwikkelen en te bewerken 

1       2       3       4       5       6       7 

 

        Ik zal proberen om regelmatig zelf de Big Picture-aanpak te gaan ontwikkelen en te bewerken 

1       2       3       4       5       6       7 

 

        Ik ben gedreven om regelmatig zelf de Big Picture-aanpak te gaan ontwikkelen en te bewerken 

1       2       3       4       5       6       7 

 

        Ik vind dat ik regelmatig zelf de Big Picture-aanpak moet ontwikkelen en bewerken 

1       2       3       4       5       6       7 

 

        Ik wil regelmatig zelf de Big Picture-aanpak ontwikkelen en bewerken 

1       2       3       4       5       6       7 

 

        Ik verwacht dat ik regelmatig zelf de Big Picture-aanpak ga ontwikkelen en bewerken 

1       2       3       4       5       6       7 
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Bijlage 2. Questionnaire Shared Leadership in Schools  

1. nemen collega’s initiatief    

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens  

 

2. geven collega’s sturing aan de groep 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

3. inspireren collega’s anderen 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

4. geven collega’s gehoor om actie te ondernemen 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

5. leggen collega’s de vinger aan de pols 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

6. proberen collega’s anderen mee te krijgen 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

7. zorgen collega’s dat ik actie kan ondernemen 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

8. wijzen collega’s op onze doelstellingen 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

9. motiveren collega’s mij 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

10. geven collega’s richting aan 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

11. organiseren collega’s overleggen 
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absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

12. zorgen collega’s ervoor dat we onze doelen bereiken 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

13. hebben collega’s inzicht in de problemen 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

14. weten collega’s een uitweg voor de problemen 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

15. manifesteren collega’s zich als leiders 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

16. zorgen collega’s dat we in ‘beweging’ blijven 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

17. nemen collega’s verstandige besluiten 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

18. weten collega’s anderen te overreden 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

19. weten mijn collega’s veel 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

20. zijn mijn collega’s experts 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

21. helpen collega’s elkaar 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 



 
 

47 
 

22. ondernemen collega’s veel 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

23. pakken collega’s de problemen aan 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

24. bieden collega’s zinnige oplossingen aan 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

25. doen collega’s hun expertise gelden 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

26. zetten collega’s elkaar aan het denken 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

27. weten collega’s dingen te organiseren 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

28. hebben collega’s respect voor elkaar 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

29. hebben collega’s dingen met anderen weten te realiseren 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 

 

30. betrekken collega’s anderen om zaken op poten te krijgen 

absoluut mee oneens          1       2       3       4       5       6       7           helemaal mee eens 
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Bijlage 3. Interview leidraad en vragen  

 

1. Introductie van het onderwerp 

 

 

2. Toelichten van de procedure, member check 

 
 

3. Afnemen vragenlijst QSLS na instructie 

 

 
 

4. In volgorde leggen van in hoeverre de volgende uitspraken van toepassing zijn op het 

ervaren leiderschap bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak op 

het Via Nova College. 

 

5. Korte toelichting bij de volgorde door de geïnterviewde 

 
 

6. Welke drie kenmerken zijn voor jou het meest stimulerend bij het leiding geven aan het 

vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak?  

 
7. Kun je uitleggen waarom dat zo is?  

 
 

 
8. Welke drie kenmerken zijn voor jou het minst stimulerend bij het leiding geven aan het 

vormgeven van gepersonaliseerd leren volgens de BPL-aanpak?  

 
9. Kun je uitleggen waarom dat zo is?  

 
 

 
10. Wat vind je eigenlijk van het vormgeven van gepersonaliseerd leren op het Via Nova College 

door middel van BPL?  

 

 
11. Wat mis je bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren op het Via Nova College door 

middel van BPL?  
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Bijlage 4. Data en tabellen 
 

Tabel 5. Correlatie van de houding, gepercipieerde invloed van anderen, eigen effectiviteit en de intentie  

 Houding 

Gepercipieerde 

invloed 

Eigen 

effectiviteit Intentie 

Kendall's 
tau_b 

Houding Correlatie Coëfficiënt 1,000 ,303* ,563** ,577** 

Sig. (tweezijdig) . ,040 ,000 ,000 

n 25 25 24 24 

Gepercipieerde 

invloed 

Correlatie Coëfficiënt ,303* 1,000 ,079 ,102 

Sig. (tweezijdig) ,040 . ,576 ,474 

n 25 30 28 27 

Eigen 

effectiviteit 

Correlatie Coëfficiënt ,563** ,079 1,000 ,626** 

Sig. (tweezijdig) ,000 ,576 . ,000 

n 24 28 28 27 

Intentie Correlatie Coëfficiënt ,577** ,102 ,626** 1,000 

Sig. (tweezijdig) ,000 ,474 ,000 . 

n 24 27 27 27 

Spearman
's rho 

Houding Correlatie Coëfficiënt 1,000 ,419* ,751** ,753** 

Sig. (tweezijdig) . ,037 ,000 ,000 

n 25 25 24 24 

Gepercipieerde 

invloed 

Correlatie Coëfficiënt ,419* 1,000 ,145 ,173 

Sig. (tweezijdig) ,037 . ,462 ,389 

n 25 30 28 27 

Eigen 

effectiviteit 

Correlatie Coëfficiënt ,751** ,145 1,000 ,784** 

Sig. (tweezijdig) ,000 ,462 . ,000 

n 24 28 28 27 

Intentie Correlatie Coëfficiënt ,753** ,173 ,784** 1,000 

Sig. (tweezijdig) ,000 ,389 ,000 . 

n 24 27 27 27 
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Tabel 6. Overzicht van gemiddelde scores per item van de Questionnaire for Shared Leadership in Schools (QSLS) 

  Op mijn school:  Gemiddelde n 

1 nemen collega’s initiatief 5 4 

2 geven collega’s sturing aan de groep 3.8 4 

3 inspireren collega’s anderen 4.5 4 

4 geven collega’s gehoor om actie te ondernemen 4.5 4 

5 leggen collega’s de vinger aan de pols 3.5 4 

6 proberen collega’s anderen mee te krijgen 4.5 4 

7 zorgen collega’s dat ik actie kan ondernemen 4.3 4 

8 wijzen collega’s op onze doelstellingen 3.5 4 

9 motiveren collega’s mij 4.8 4 

10 geven collega’s richting aan 3.5 4 

11 organiseren collega’s overleggen 3.5 4 

12 zorgen collega’s ervoor dat we onze doelen bereiken 3.5 4 

13 hebben collega’s inzicht in de problemen 4.5 4 

14 weten collega’s een uitweg voor de problemen 4.0 4 

15 manifesteren collega’s zich als leiders 2.8 4 

16 zorgen collega’s dat we in ‘beweging’ blijven 3.8 4 

17 nemen collega’s verstandige besluiten 4.5 4 

18 weten collega’s anderen te overreden 4.3 4 

19 weten mijn collega’s veel 5.8 4 

20 zijn mijn collega’s experts 4.8 4 

21 helpen collega’s elkaar 6.3 4 

22 ondernemen collega’s veel 5.5 4 

23 pakken collega’s de problemen aan 5.3 4 

24 bieden collega’s zinnige oplossingen aan 5.0 4 

25 doen collega’s hun expertise gelden 4.3 4 

26 zetten collega’s elkaar aan het denken 4.0 4 

27 weten collega’s dingen te organiseren 4.8 4 

28 hebben collega’s respect voor elkaar 6.3 4 

29 hebben collega’s dingen met anderen weten te realiseren 4.5 4 

30 betrekken collega’s anderen om zaken op poten te krijgen 4.3 4 

 Totaal  4.4 4 
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Tabel 7. Overzicht van de scores van het ervaren leiderschap per item van de MLQ per leiderschapstype (n=4) 

Vorm van 

leiderschap Kenmerk Gemiddelde n 

Transformationeel 

leiderschap 

Heeft kenmerken die respect en trots oproepen 5.5 4 

Weet waarden, doel en visie over te brengen 8.8 4 

 Is optimistisch en enthousiast over de toekomstige doelen en 

mogelijkheden 4.3 4 

 Staat open voor nieuwe ideeën bij het oplossen van problemen 

en uitvoeren van taken 7.3 4 

  Is zich bewust van mogelijkheden en behoeften van 

medewerkers 6.5 4 

Transactioneel 

leiderschap 

Beloont goede prestaties van medewerkers 3.8 4 

Let erop dat medewerkers geen fouten maken en hun 

doelstellingen halen 2.5 4 

  Heeft een afwachtende houding en grijpt in bij problemen 2.8 4 

Laissez-faire 

leiderschap 

Is niet bereikbaar en houdt zich afzijdig op het moment dat 

zich crises voordoen 3.8 4 

 

Tabel 8. Overzicht van het aantal keren dat een kenmerk van een leiderschapstype is genoemd als één van de 

drie meest stimulerende bij ontwikkeling BPL projecten (n=4).  

Leiderschapstype Kenmerk 
aantal x 

belangrijkst  

aantal x 
één-na-

belangrijkst  

aantal x 
twee-na 

belangrijkst  

totaal 
per 
type 

Transformationeel 
leiderschap 

Heeft kenmerken die respect en trots 
oproepen 0 0 1 12 

 
Weet waarden, doel en visie over te 
brengen 0 1 3  

 
Is optimistisch en enthousiast over de 
toekomstige doelen en mogelijkheden 3 0 0  

 

Staat open voor nieuwe ideeën bij het 
oplossen van problemen en uitvoeren 
van taken 0 3 0  

  
Is zich bewust van mogelijkheden en 
behoeften van medewerkers 1 0 0  

Transactioneel 
leiderschap 

Beloont goede prestaties van 
medewerkers 0 0 0 0 

 

Let erop dat medewerkers geen 
fouten maken en hun doelstellingen 
halen 0 0 0  

  
Heeft een afwachtende houding en 
grijpt in bij problemen 0 0 0  

Laissez-faire 

Is niet bereikbaar en houdt zich 
afzijdig op het moment dat zich 
crises voordoen 0 0 0 0 
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Bijlage 5. Beknopte gespreksverslagen interviews leden pilotgroep ‘Big 

Picture Learning’ 

Beknopt verslag interview xxx  3 maart 2016 

 
(als toelichting op het op volgorde leggen van de uitspraken over leiderschap)  Ik probeer bij elk onderdeel een 

concreet voorbeeld te noemen. Daarom duurt het even. Het gaat hierbij niet alleen om leiderschap van 

bovenaf. Het gaat erop - wie neemt het initiatief om dingen in gang te zetten en te houden. Wij hebben 

geprobeerd om olievlekken te creëren. Te enthousiasmeren, kennis over te vergaren door cursussen, de 

opgedane kennis gedeeld tijdens studiedagen, op reis geweest om indrukken op te doen. We hebben de alleen 

doelen niet zo duidelijk gesteld. In zoveel tijd willen we dit bereiken, en op dat moment gaan we kijken of het 

gelukt is. Niet SMART geformuleerd. 

(Uitspraken over de meest stimulerende kenmerken van leiderschap bij BPL )  Meeslepende visie. Hier willen we 

jullie in meenemen! Behandeld als individuen met eigen behoeften. Ik heb dat gelukkig ook zo kunnen ervaren, 

maar dat geldt niet voor iedereen. Zijn manier van doen maakt mij trots – het is wel bevlogen gebracht, en dat 

maakt mij trots. (kun je nog een moment naar voren waar dat was) De ervaringen van de Amerika reis hebben 

mij geënthousiasmeerd en maken me trots. Ik heb wel altijd de doelstellingen gemist. En dat is nog steeds zo. Er 

is wel visie maar meer een stip op de horizon. Ik vind dat er ook te weinig is gestimuleerd om met creatieve 

ideeën te komen.  

 (Uitspraken over de minst stimulerende kenmerken van leiderschap bij BPL )  Behandelt ons als individuen – dit 

hoeft voor mij niet perse om een gemeenschappelijk doel te halen. Je eigen behoeften hoeven niet perse bij te 

dragen aan het gemeenschappelijk doel. Ik denk niet dat je dat heel erg moet overdrijven. Zijn manier van doen 

maakt mij trots. Dat zou betekenen dat je alleen een soort goeroe hebt om iets in werking te krijgen. Met goede 

mensen in huis krijg je de visie ook aan de gang. Grijpt pas in wanneer problemen uit de hand dreigen te lopen. 

Dan ben je geen goede leider. Dit kaartje is een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik ga ervan uit dat dit niet 

hoeft te gebeuren.  

(Wat vind je van het vormgeven van gepersonaliseerd leren op het VNC door middel van BPL?) De theorie vind 

ik heel goed aansluiten bij onze leerlingen. Veel een op een tijd en er wordt goed gekeken naar wat hij zij zou 

moeten leren via obstakels in de praktijk.  

In de praktijk komen we weinig toe aan de een-op-een-tijd. Eigenlijk alleen tijdens de mentortijd. Het aandeel is 

te klein om het echt gepersonaliseerd te noemen. Dat vind ik jammer omdat we nu ook niet hebben kunnen 

ervaren hoe BPL zou kunnen werken in de praktijk. Als we er iets mee willen, moet je het ook echt proberen. 

We moeten experimenteren. Hiervoor is ruimte nodig. Je moet een rooster los durven laten. Dat hebben we 

nog niet voldoende gedurfd. En we hebben nog weinig ervaringen om aan te relateren.  
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Beknopt verslag interview xxx  12min14sec.   4 maart 2016 
 

(als toelichting op het op volgorde leggen van de uitspraken over leiderschap) Vind het lastig om te scoren, 

omdat ze niet het idee heeft dat iets uit de hand loopt.  

Het is duidelijk wat we met het project moeten doen. We zijn hierin gestimuleerd en ik ben trots om hieraan 

mee te kunnen doen. Voor mij is de ‘grotere visie’ nog niet duidelijk  

(Uitspraken over meest stimulerende kenmerken van leiderschap bij BPL ) 

Visie op de toekomst, gemeenschappelijk doel, creatieve ideeën.  

(Uitspraken over de minst stimulerende kenmerken van leiderschap bij BPL ) 

Behandelen als individuen, complimenten (andere vind ik belangrijker), zijn manier van doen maakt mij trots. Er 

moet wel rekening met je als docent gehouden worden, maar we moeten wel samen hetzelfde doen.  

(Wat vind je van het vormgeven van gepersonaliseerd leren op het VNC door middel van BPL?) Ik vind het heel 

mooi. Voor bepaalde leerlingen is het heel fijn om lekker bezig te kunnen zijn en in de praktijk te leren. Het is 

wel belangrijk dat er heel consequent sturing aan worden gegeven bij de leerlingen. We hebben een goed begin 

gemaakt. Leerlingen kiezen zelfstandig welke workshop ze willen doen. Bij een volgen project minder sturing 

geven.  

Wat ik nog mis. Het is nu nog een heel klein project. Mag veel integraler. Dit is belangrijk voor leerlingen om 

echt zelf keuzes te leren maken.  
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Beknopt verslag interview xxx  19min03sec   7 maart 2016 

 
(als toelichting op het op volgorde leggen van de uitspraken over leiderschap) Over wie gaat het als er 

gesproken wordt over zijn manier maakt mij trots? (het gaat om de ervaren leiding, van verschillende 

personen). Ik vind het lastig om dat te scoren, want ik heb helemaal geen leiding daarin ervaren. Mag ik het ook 

binnen de werkgroep zien? (ja, dat mag). Ik vind het moeilijk om, als je zelf hebt vormgegeven aan het 

pilotproject, om deze uitspraken te herleiden tot iets wat van buitenaf zou gekomen. (Het leiderschap hoeft 

natuurlijk niet van buitenaf te komen). Zo heb ik het ook geprobeerd neer te leggen. Ik heb dat echt als gelijken 

ervaren waarin iedereen evenveel inspraak heeft. Vooral binnen de werkgroep. De doelstellingen die we 

hebben, kunnen we nog niet toetsen, omdat de resultaten er nog niet zijn.  

(Uitspraken over de meest stimulerende kenmerken van leiderschap bij BPL ) Gemeenschappelijk doel – we 

willen met elkaar iets bereiken. Zonder gemeenschappelijk doel lijkt het me lastig om voor elkaar te krijgen. 

Stimuleert ons om met creatieve ideeën te komen. Hoe komen onze leerlingen tot leren vergt veel creativiteit. 

Behandeld ons als individuen - Als je een team hebt en je wilt dat mensen zo goed mogelijk functioneren, is het 

prettig als je kijkt naar wat ieder individu kan brengen, aan de hand van de kwaliteiten die iedereen heeft. Het is 

mooi als je elkaar daarin kunt aanvullen.  

(Uitspraken over de minst stimulerende kenmerken van leiderschap bij BPL ) Minst belangrijk – vind ik heel 

lastig, want jouw vraagstelling maakt het een beetje lastig. Ik denk dat je het goed uitvoert, dat dit (grijp pas in 

wanneer het uit de hand dreigt te lopen, en komt in actie wanneer doelstellingen niet worden gehaald) 

helemaal niet nodig is. Je kent je leerlingen heel goed en je weet wat ze kunnen. Je weet waar ze naartoe 

moeten en waar je kunt sturen. In dat proces ben je continu aan het sturen dus je haalt je doelstellingen altijd. 

(legt de drie kaarten neer)  

(Wat vind je van het vormgeven van gepersonaliseerd leren op het VNC door middel van BPL?) Ik vind het 

fantastisch! Ik denk dat je er, als je naar de LWOO vloer kijkt, niet aan ontkomt om deze aanpak te hebben voor 

het slagen van je doelgroep. Ik denk wel dat je er veel meer tijd voor moet hebben. (hoe zie je dat voor je?) Het 

persoonlijk leerplan is iets waar je regelmatig voor moet gaan zitten. Het lukt niet goed om dit in een volle klas 

te doen. Andere klasgenoten gaan zitten meeluisteren. Je zou hier beter op kunnen sturen wanneer je hier 

rustig voor kunt zitten. Dat zou betekenen dat je uit je mentorruimte moet gaan of dat je bijvoorbeeld 

leerlingen volgens een bepaald rooster op de maandagochtend laat komen, zodat je tijd en aandacht hebt. Het 

zou fijn zijn als je het niet tussen neus en lippen door doet. En het doen in een bepaalde cyclus. Dat leerlingen 

weten dat ze over drie weken weer aan de beurt zijn. Dit type onderwijs zou echt een reddingsboei kunnen zijn 

voor LWOO leerlingen om te voorkomen dat ze uitstromen. Of dat ze uitstromen met het weten – mijn 

mogelijkheden liggen daar, omdat ik dat in de praktijk ervaren heb.  

(Wat mis je bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren op het VNC door middel van BPL?) Ik had wel eerder 

willen starten. Voor volgend schooljaar echt aan het begin van het schooljaar hiermee starten. Door middel van 

roosteren vastzetten op bepaalde momenten.   
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Beknopt verslag interview xxx  19min53  4 maart 2016 
 
(als toelichting op het op volgorde leggen van de uitspraken over leiderschap) Lastig om in te vullen. Het is soms 

wat tegenstrijdig. Ik heb drie verschillende personen in mijn hoofd (Bart – projectleider, Rianne – KPC en Wim – 

directeur) Dat maakt het soms lastig, maar zoals ik het heb neergelegd is het wel een gezamenlijke noemer. 

Gemeenschappelijk doel. De linker vier zie ik bij hen allemaal. Die laatste twee vind ik niet zo interessant 

(compliment wanneer ik mijn werk goed doe, zijn manier van doen maakt mij trots). Bij het vermijden van het 

nemen van belangrijke beslissingen weer wel, maar dat zie ik niet. Dat maakte mij ook weer afwachtend.  

(Uitspraken over de meest stimulerende kenmerken van leiderschap bij BPL )  Ik denk dat een goede 

leidinggevende iemand mensen mee kan nemen door middel van een meeslepende visie. Hierdoor wordt je 

geprikkeld. Tot het komen met creatieve ideeën. En dat gemeenschappelijk doel vind ik belangrijk omdat het 

anders alle kanten opgaat. Ik vind het ook belangrijk dat er kaders zijn. Dus ruimte voor creativiteit, maar ook 

kaders.  

 (Uitspraken over de minst stimulerende kenmerken van leiderschap bij BPL ) Die twee had ik al apart gelegd 

(compliment wanneer ik mijn werk goed doe, zijn manier van doen maakt mij trots). Ik denk dat het voor een 

dergelijk proces helemaal niet zo belangrijk is dat ik complimenten krijg of dat ik trots ben op mijn 

leidinggevende. Ik was natuurlijk projectleider van het hele gebeuren maar heb daar nooit veel aan gedaan of 

kunnen doen. (waar lag dat aan) Omdat ik niet wist welke kant we opgingen. Dat er technische belemmeringen 

waren. Op het moment dat die waren opgelost, kwam er een ander idee om de hoek zeilen. Het was me niet 

duidelijk waar we naartoe gingen. Bart hield nogal vinger aan de pols, stuurde nog wel eens een mailtje. Rianne 

had dat veel minder. Wim. Ja, nee. Die was verbaasd dat de werkgroep niet liep. Ik heb hem verteld dat ik de 

samenwerking zou zoeken met Jon. Zodra het duidelijk is dat we dit (BPL) echt gaan doen, dan kunnen we gaan.  

(Wat vind je van het vormgeven van gepersonaliseerd leren op het VNC door middel van BPL?)  Ik sta daar 

achter en een mooi en goed uitgangspunt. Ik vraag me af of je de tien kenmerken allemaal vervlochten krijgt in 

de school en de Nederlandse wetgeving. Zoals community building. Volgens mij levert het op dat leerlingen veel 

meer weten wat ze kunnen en wat ze leren. Veel beter op eigen niveau leren en in de echte wereld. De 

heterogeniteit spreekt me hierin erg aan.  

(Wat mis je bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren op het VNC door middel van BPL?)  Ik wil weten of we 

het nog gaan doen! (van wie wil je dat weten?) Ik had er vertrouwen in. Nog een grotere pilot na de 

zomervakantie. Maar we zwabberen nog te veel. Er moet nog veel veranderen voordat we zover zijn. Ook 

technische tools om het te gaan regelen. We moeten nog een grote slag slaan om dit project te digitaliseren. Dit 

hoort er voor mij ook bij.  

 

 


