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“Het is wat het is,
het kan niet sneller,
maar je moet wel
uithoudingsvermogen
hebben.”

“Dit soort dingen kosten
nou eenmaal tijd.”

“Het tempo van docenten
kan niet gevolgd worden
door de ondersteunende
diensten.”

“Mij gaat het nooit
snel genoeg. Er is geen
ontkomen aan, maar we
zijn er nog niet.“

“Het vernieuwingstempo wordt bepaald
of gelimiteerd door
docenten.”

Verandermanager

Verandermanager

Decaan

Lid van College van Bestuur

Decaan
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LEESWIJZER
Turner deed onderzoek naar de slagkracht van hogescholen als het gaat om
onderwijsinnovatie. Wij spraken 25 bestuurders, directieleden en verandermanagers van veertien hogescholen over de stand van onderwijsinnovatie.
De resultaten van deze interviewronde hebben wij samengevat in dit document.
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VOORWOORD

WAAROM ONDERWIJSINNOVATIE HOOG OP
DE AGENDA ZOU
MOETEN STAAN
We weten het allemaal

Wij vroegen ons af: maken hogescholen voldoende meters?

Hogescholen staan voor de continue uitdaging om aan te
sluiten op de veranderende vraag van werkveld en stu-

Zijn hogescholen slagvaardig genoeg om hun ambities

denten. Onderwijsinstellingen formuleren allerlei ambities

rond onderwijsinnovatie waar te maken? En om relevant

daartoe. Persoonlijke leerroutes met passende begelei-

te blijven? De afgelopen maanden hebben wij interviews

ding, flexibilisering en digitalisering, leven lang ontwik-

uitgevoerd met 25 bestuurders, leidinggevenden en veran-

kelen, 21st century skills, moderne didactiek, pedagogiek

dermanagers van veertien hogescholen. In deze interviews

en tools, publiek-private samenwerking, verbinding van

is gesproken over de innovatie-ambities, de gehanteerde

onderwijs en onderzoek et cetera.

aanpak om die ambities te verwezenlijken, en de mate
waarin die aanpak ook succesvol is gebleken. Wij delen de

We horen deze termen overal.

resultaten van deze interviewreeks.
We denken hogescholen momenten van herkenning bieden, maar ook nieuwe inzichten. Bovenal hopen we dat

En we horen ze al een paar jaar. Intussen signaleren we

hogescholen zich realiseren.

een toenemende noodzaak om voortgang te boeken met
onderwijsinnovatie. Onderwijsinstellingen moeten zich
steeds meer verantwoorden over de kwaliteit en prestaties – richting hun stakeholders en de maatschappij. En
intussen betreden steeds meer nieuwe spelers met nieuwe manieren van leren de onderwijsmarkt. Met succes.
Denk aan de populariteit van Massive Online Open Courses (MOOCS), zoals Kahn Academy, Coursera en edX.

Nu is het moment
om door te pakken.
Maar hoe?
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DE INNOVATIE AMBITIES VAN
HOGESCHOLEN
De ambities van hogescholen zijn
duidelijk

En dus krijgt innoveren geen
prioriteit

Hogescholen hebben veelal goed nagedacht over de aard

Bij veel hogescholen is onvoldoende duidelijk hoe hoog

van de onderwijsvernieuwing die nodig is. Meer geperso-

de innovatie-lat ligt. Bovendien zijn onderwijsprofessio-

naliseerd, meer digitaal, meer verbinding met werkveld,

nals allemaal razend druk met de dagelijkse praktijk. Het

meer internationaal, flexibeler, meer multidisciplinair et

gevolg: het gevoel van urgentie wordt niet gevoeld, of in

cetera. De hogescholen weten vaak goed welke kant zij op

elk geval slechts bij een beperkt deel van de organisatie.

willen. De richting is duidelijk, en dat is mooi.

Onderwijsinnovatie krijgt daardoor niet de aandacht die
het verdient.

Maar het mag concreter
De mate waarin het flexibeler, digitaler en meer gepersonaliseerd en multidisciplinair moet zijn blijft grotendeels
onduidelijk. Ook is het tempo waarin dat moet gebeuren
niet helder. Hoe snel moet het gaan? De meeste bestuurders zijn terughoudend om harde uitspraken hierover te
doen. Zij willen onderwijsprofessionals voldoende ruimte
geven.
Maar die professionals hebben in veel gevallen zeer uiteenlopende beelden over hoe ver ze zelf al zijn, en hoe
hard ze moeten gaan lopen om de benodigde vernieuwing
gestalte te geven. Ook zijn onderwijsinstellingen druk met
verbouwen met de winkel open: de onderwijskwaliteit

”Ik hoor vaak:
wij zijn al behoorlijk
goed op weg.
Hoezo, denk ik dan?”

moet, ook als je aan het innoveren bent, op niveau blijven.
Geen eenvoudige opgave.

– Lid College van Bestuur
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Is het wel innovatie?

Fundamenteel anders

Wat verder opvalt is dat de meeste hogescholen vooral

Hogescholen zoeken slechts beperkt naar echte funda-

bezig zijn met het verbeteren en vernieuwen van het on-

mentele (digitale) innovatie, waarbij een geheel nieuw

derwijs. Dat wil zeggen, het doorvoeren van aanpassingen

verdien- en bedrijfsmodel wordt gecreëerd. De zoge-

in de huidige manier van werken binnen het bestaande

noemde type 3 veranderingen, de echte ‘gamechangers’.

bedrijfsmodel. Denk aan het introduceren van nieuwe mo-

Die zijn waarschijnlijk morgen en overmorgen nog niet

dules of andere systemen, of het hanteren van een andere

nodig, maar zijn wel cruciaal om op termijn relevant en

didactiek of doorvoeren van organisatie-aanpassingen.

levensvatbaar te blijven. Vergelijk het met disruptie die in

Dat noemen wij type 1 en type 2 veranderingen .

sectoren zoals detailhandel, toerisme en financiële dienst-

.

verlening, al heeft plaatsgevonden.

Het ideale projectportfolio heeft een goede balans tussen verbeteren, vernieuwen en innoveren.
Hogescholen hebben die balans nog onvoldoende gevonden.

Type 1
Verbetering

Type 2
Vernieuwing

Type 3
Innovatie

Risico

Laag

Hoog
Kort
(1 jaar)

Medium
(1-2 jaar)
Horizon

Bron: STRATEGIE=EXECUTIE, 2017

Lang
(2-5 jaar)

Verbeteren

Vernieuwen

Innoveren

12 van de 14
hogescholen

12 van de 14
hogescholen

3 van de 14
hogescholen

Denk aan:
standaardisatie,
nieuwe systemen,
verbeteren van
bestaande
processen,
‘basis van orde’.

Denk aan:
flexibele(re)
leerroutes, een
nieuw
onderwijsmodel.

Denk aan:
nieuwe verdienmodellen, volledig
flexibel leren met
vouchers, volledig
ander business
model.
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“We zijn aan het
innoveren, maar
dat doen we aan de
hand van continue
verbetering”
– Decaan

te vernieuwen. Wat als studenten van de PABO samen met
ICT studenten een project zouden doen om gymzalen in
te richten met de nieuwste technologieën? Leerzaam en
relevant. Maar het kon niet doorgaan. De onderwijstijd
was al helemaal ingevuld door de PABO zelf.

De winkel moet openblijven
En dan de vraag: hoe houd je de winkel open tijdens de
verbouwing? Waar zet je die topdocenten het beste op in?
Houd je hen in de operatie of zet je hen in op innovatie?
Of vereist dat compleet nieuwe competenties? Een instel-

Waarom het zo lastig is

ling koos voor het eerste. Zij zetten de beste mensen in op
innovatieprojecten en huren externe krachten in voor de
dagelijkse onderwijsoperatie.

Belangrijke obstakels die hogescholen ervaren gaan vooral over het durven en kunnen
doorbreken van bestaande patronen en uitgangspunten.

Andere vaardigheden
Een van de hogescholen werkt aan een fundamenteel

Onbekend maakt onbemind

andere manier van lesgeven, via learning communities. In
deze opzet heeft de docent echt een andere rol. In plaats
van het uitdragen van je kennis als docent, moet je vooral

Zo was een innovatieteam gestart met de ontwikkeling

de interactie in de community faciliteren waarbij de ver-

van een digitaal platform voor lesstof. Dit idee bleek in-

schillende deelnemers verschillende doelen nastreven. Dit

tern lastig te begrijpen en te verkopen, mede omdat het

vraagt hele andere vaardigheden van docenten. Het bleek

een totaal nieuw verdienmodel en totaal nieuwe manier

voor de hogeschool erg lastig om met het bestaande do-

van werken met zich meebracht. De denkstap bleek te

centenkorps te realiseren.

groot voor de hogeschool. Hierdoor werden er geen middelen vrij gemaakt om dat platform ook te realiseren.

Silo’s
Organisatie-silo’s blijken ook een barrière van belang. Een
academiedirecteur wilde samenwerken met een externe
partij in de bouw om alle gymzalen in Nederland radicaal
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DE INNOVATIE AANPAK VAN
HOGESCHOLEN
Strategieën variëren

“We zijn gestart met
een gezamenlijk
programma, maar
dat werkte niet. Nu
pakken we het meer
aan in ecosystemen”

We zijn veel verschillende aanpakken tegengekomen voor het realiseren van onderwijsinnovatie. Die kunnen we terugvoeren tot grofweg vier verschillende executie-strategieën,
zoals hieronder weergegeven:

Zelden een bewuste keuze
Uit onze gesprekken komt naar voren dat veel hogescholen niet heel bewust voor de best passende strategie heb-

– directeur

ben gekozen (of combinatie van strategieën). Veel wordt
vormgegeven vanuit de persoonlijke affiniteit van sleutelspelers met een bepaalde executie-strategie. Dat hoeft
niet altijd de beste keuze te zijn.

Vier executie-strategieën voor het realiseren van onderwijsinnovatie

Organisch

Gefaseerd

Alles ineens

Apart

57%

36%

7%

14%

› Experimenteren › Prioriteren
› Stimuleren
› Faseren
› Faciliteren
› Regisseren

› Ontwerpen
› Voorbereiden
› Realiseren

› Creëren
› Testen
› Opschalen
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De organische strategie

De alles ineens strategie

richt zich op het stimuleren van lokale initiatieven en

mikt op een grootschalige omslag in manier van werken

experimenten. Er wordt vooral ingezet op het ruimte

op één moment. Grote vernieuwingen vragen vaak om een

geven aan de enthousiastelingen. De grote meerderheid

samenhangend pakket van aanpassingen in organisatie

van geïnterviewden hanteert deze aanpak. Het stimuleert

en systemen, en deze strategie maakt dat mogelijk. Een

eigenaarschap enorm en er komen soms hele mooie din-

ultiem voorbeeld uit de interviews is het benutten van

gen uit voort. Bovendien levert het weinig gedoe op. Maar

een fusie om momentum te creëren voor de beoogde ver-

het geeft ook weinig houvast op het tempo waarin de

nieuwingen. Nadeel is wel dat er vaak een lange aanloop

vernieuwing tot stand komt. Het blijft vaak steken bij een

nodig is waarin er nog niets gebeurt en er meer risico’s

aantal mooie kleine initiatieven.

zijn op serieuze verstoringen in de dagelijkse operatie.

57%
volgt deze aanpak

7%
volgt deze aanpak

De gefaseerde strategie

De vierde strategie ‘apart’

heeft een meer planmatig karakter, waarbij vooraf goed

richt zich op het neerzetten van een apart nieuw onder-

wordt nagedacht hoe de totale vernieuwing in hapklare

deel naast de bestaande operatie. Voordeel is dat je hierin

brokken tot stand kan worden gebracht. Een aantal ho-

niet belemmerd wordt door de waan van de dag en de

gescholen past deze aanpak toe, met als voordeel dat er

cultuur in de bestaande operatie, en echt iets nieuws/an-

meer focus ontstaat waaruit grotere vernieuwingsstappen

ders kunt creëren. Als voorbeelden werden genoemd; een

kunnen voortkomen. Een nadeel van deze strategie is dat

‘lab’, een aparte leeromgeving voor docenten of een nieu-

er beperkte ruimte voor de professionals is om een eigen

we opleiding. Uitdaging is echter om vervolgens toch nog

passend tempo te kiezen. Hierbij kunnen de enthousias-

de verbinding met die bestaande operatie te maken of die

telingen onnodig worden afgeremd door de rest van de

operatie over te zetten naar het nieuwe aparte onderdeel.

organisatie.

36%
hanteert deze aanpak

14%
hanteert deze aanpak
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“Grote innovaties ontstaan vaak
buiten de eigen organisatie.
We hebben daarvoor een
innovatieportfolio gemaakt.”
– Verandermanager
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HET TEMPO
VAN INNOVATIES
Men lijkt tevreden
Hoewel iedereen natuurlijk vindt dat het altijd beter en

ringen nou eenmaal tijd kosten’ en ‘weerstand erbij hoort’.

sneller kan, lijken hogescholen best tevreden over het

Bovendien blijven studenten nog niet massaal weg omdat

tempo van innovatie. Betrokkenen koesteren hun succes-

het aanbod te weinig innovatief is.

jes en lijken ervanuit te gaan dat ‘dit soort grote verande-

“Het is wat het is,
het kan niet sneller,
maar je moet wel
uithoudingsvermogen
hebben.”

“Dit soort dingen kosten
nou eenmaal tijd.”

“Het tempo van docenten
kan niet gevolgd worden
door de ondersteunende
diensten.”

“Mij gaat het nooit
snel genoeg. Er is geen
ontkomen aan, maar we
zijn er nog niet.“

“Het vernieuwingstempo wordt bepaald
of gelimiteerd door
docenten.”

Verandermanager

Verandermanager

Decaan

Lid van College van Bestuur

Decaan

17

18

HET TEMPO VAN INNOVATIES

Maar is het genoeg?
En toch. Kijkend naar de ontwikkelingen buiten de instellingen en naar de ambities die instellingen zelf hebben,
vinden wij dit tempo laag. Studenten en werkveld stemmen nog niet met hun voeten, maar verwachten wel echt
meer van hogescholen. De ambities van hogescholen
geven de goede richting aan, maar als zij die niet ook snel
verwezenlijken zullen andere partijen dat gaan doen. Hoeveel tijd zal hogescholen gegund worden om hun innova-

Innovatie heeft een
disruptief karakter.
Ineens ben je te
laat!

tieambities te verwezenlijken?

Welk innovatiedier is jouw instelling?

huiskat
speels en onschuldig, maar
snel reactievermogen

jaguar
ambitieus en snel, maar
piekt soms te vroeg

nijlpaard
langzaam, maar in de juiste
omstandigheden krachtig
en wendbaar

slak
duidelijk pad, maar wordt
snel ingehaald
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VAART MAKEN
MET INNOVATIE

Op basis van de ervaringen van de hogescholen, komen

Tip 3: Zorg dat je leert

wij op zeven tips voor meer slagkracht in innovatie.
Het is bijzonder om te constateren dat de meeste geïnter-

Tip 1: Bepaal de hoogte van de lat

viewden niet tevreden zijn over de mate waarin van elkaar
wordt geleerd. Leren is toch de kern van een hogeschool?
Veel hogescholen doen er wel het nodige aan om te com-

Schets niet alleen de stip aan horizon. Vertaal die ook

municeren over successen, maar communiceren over mis-

naar een ambitieuze, maar realistische lat voor de komen-

lukte experimenten en belangrijke lessen daaruit gebeurt

de jaren. Maak duidelijk dat die stip er eentje is die niet

vrijwel nergens. Terwijl leren van elkaar ervoor zorgt dat

helemaal vastligt, maar wel als een kompas richting en

je meters gaat maken.

focus geeft aan al het handelen van de organisatie.

Agile als methode kan hierbij helpen. Je werkt steeds in

<Illustratie>

korte sprints toe naar een ‘af’ product of dienst (of les)
waarbij je ook steeds weer toetst of dit nog voldoet aan
de verwachting van de afnemer (de student). Zo organi-

Tip 2: Verbind er consequenties aan

seer je continue feedback-loops en ga je sneller.
<Illustratie>

Als je kiest voor innovatie, dan horen daar keuzes vanuit
de top bij om de vereiste focus te creëren en om middelen
vrij te maken voor die gamechangers. Of dat nou de inzet

Tip 4: Zorg dat je stuurt

van mensen, samenwerking met externen of investeringen
zijn. Het is aan de top om commitment te geven en uit te

Duidelijk sturen op onderwijsinnovatie blijkt voor veel

dragen.

hogescholen ook lastig. Bestuurders zijn terughoudend

<Illustratie>

met het stellen van hele scherpe doelen, en de teams
worden ook slechts beperkt aangespoord om zelf duidelijke doelstellingen te formuleren. Daarmee ontbreekt in
veel gevallen een duidelijke norm om de voortgang van
onderwijsinnovatie aan te toetsen.

19

HET TEMPO VAN INNOVATIES

Tip 5: Sturen + leren = voortgang
Slagkracht in onderwijsinnovatie vereist sturen en leren

Hokjes. Duidelijke sturing zonder samen te leren leidt tot
telkens het wiel opnieuw uitvinden, ieder excelleert in zijn

Voortgang. Echte voortgang in innovatie bereik je als er

eigen hokje (opleiding, faculteit).

voldoende geleerd én gestuurd wordt.
Dit vraagt wel wat van een instelling. Er is continue
Dobberen. Wanneer er te weinig sturing is en te weinig

aandacht voor innovatie nodig in dialoog tussen top en

gezamenlijk leren, blijft het sowieso richtingloos

werkvloer. En het vraagt ruimte voor en kundigheid in het

dobberen.

faciliteren van het gezamenlijke leren, van zowel successen als van falen!

Hobbyisme. Als er wel wordt geleerd maar zonder duidelijke sturing, ontbreekt de vereiste richting en prioritering,
en is het risico van hobbyisme levensgroot. Professionals
pakken met veel enthousiasme op waar ze affiniteit mee
hebben, maar het is zeer ongewis of hiermee de gezamenlijke innovatieambities dichterbij komen.

Veel
Hokjes

Voortgang

Dobberen

Hobbyisme

Sturen
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Weinig

Veel
Leren
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Tip 6: Negeer de weerstand
Als je echt een doorbraak wilt realiseren, heb je ook een

Vergeet dus vooral niet je eigen studenten! Vraag hen

lange adem nodig. Niet doorpakken is geen optie. Zorg dat

mee te denken over waar de opleiding nu staat, wat zij

je eenduidig communiceert waar je heen wilt en vraag

aankunnen en wat zij willen.

mensen zich hieraan te committeren. Alle verandering
levert weerstand op. Maar je kunt ervoor kiezen deze te
omarmen en toch door te gaan. Soms vraagt dit om te
werken met de mensen die wel willen, totdat de massa
meegaat. Soms vraagt het om duidelijke stappen van directie en bestuur. Maar het vraagt vooral om inzet en aandacht. Alles wat je aandacht geeft groeit.

Tip 7: vergeet de studenten niet
Studenten worden lang niet altijd actief betrokken of gevraagd om mee te denken en praten over onderwijsinnovatie. Bij een van de hogescholen hebben ze dat juist wel
gedaan. Voor een minor, waar studenten van verschillende
opleidingen met elkaar samenwerken aan een real life op-

“De student kan
veel meer aan.
Dat zorgen en
vertroetelen kan
echt veel minder”
- student

dracht, zijn een viertal studenten gevraagd om hun visie
op toekomstig onderwijs te geven. Vanuit het perspectief
van de jongere van vandaag. Zij hebben die visie compleet
met smartwatch, mobiele apps en online profielen en
databeheer gepresenteerd.

“De onderwijsinnovatie-droom vanuit de top
wordt wel gewaardeerd, maar als het concreet
moet worden ontstaat altijd weerstand”
- Lid van College van Bestuur
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VAART MAKEN
MET ONDERWIJS INNOVATIE?
Iedere hogeschool heeft zijn eigen speerpunten en uitdagingen in onderwijsinnovatie. Tegelijkertijd is er veel te
leren van de ervaringen bij andere hogescholen. Wij zetten ons de komende tijd graag in om de inzichten uit de
interviews verder te delen. Bijvoorbeeld in een persoonlijk
gesprek. Als je vragen hebt over de voorbeelden uit dit
rapport, dan brengen we je graag in contact met de desbetreffende hogeschool.
Heb je belangstelling om ervaringen met het realiseren
van slagkracht in onderwijsinnovatie met ons uit te wisselen, neem dan contact op.

Martijn Babeliowsky

Marga Severs

Specialist Onderwijs
mbabeliowsky@turner.nl

Specialist Onderwijs
msevers@turner.nl

+31 6 20 36 37 99

+31 6 51 31 95 85
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VERANTWOORDING
We spraken 25 verandermanagers, innovatiemanagers,
decanen en leden van colleges van bestuur van veertien
verschillende hogescholen uit Nederland.
Onze vragen waren onder meer:

• Wat is jullie ambitie met betrekking tot
onderwijsinnovatie?

• Welke factoren vormen de belangrijkste
belemmeringen voor succes?

• Met wat voor vernieuwing zijn jullie bezig?

• Hoe leren jullie van de opgedane successen?

• Wat voor type verandering is er bij jullie nodig?

• Hoe tevreden ben je daarover?

• Hoe hebben jullie de verandering georganiseerd?

• Hoe leren jullie van de opgedane mislukkingen?

• Wat doen jullie specifiek om tot gamechangers te
komen?

• Hoe tevreden ben je daarover?
• Wat zou je andere hogescholen willen meegeven?

• Hoe tevreden ben je over het tempo waarin jullie
dit weten te realiseren?
• Wat zijn voor jullie belangrijke ingrediënten
gebleken voor succes in de realisatie?

Met dank aan de hogescholen.
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TURNER’S
ONDERWIJS PRAKTIJK
Waar we het voor doen

Wat we doen

Wij geloven dat ieder mens de kans moet krijgen om zijn

Ons team van specialisten werkt dagelijks aan strate-

of haar talent te ontwikkelen en dat onderwijs daaraan

gie-executie in het onderwijs. Zo helpen wij onderwijsin-

waardevolle bijdrage levert. Wij dragen graag bij aan de

stellingen om de kwaliteitsafspraken werkend te krijgen.

ontwikkeling van de onderwijssector – met plezier, am-

Ook helpen we scherpe keuzes te maken en om plannen

bitie en overtuiging. Zo hebben we impact op studenten,

van papier te krijgen. Door een doorbraak te realiseren in

instellingen en externe stakeholders. En zo dragen we bij

onderwijsinnovatie en studiesucces. Daarnaast werken we

aan Nederland als kennisland.

aan een excellente bedrijfsvoering, om de wendbaarheid
te vergroten van onderwijsinstellingen. Dat doen wij bij
mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Met volle
overtuiging. Elke dag weer.

25

OVER TURNER
Wij zijn Turner, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in strategie-executie. Samen met de organisatie een
nieuwe strategie daadwerkelijk realiseren, daar gaan we
voor. Wij werken aan vraagstukken die ertoe doen in de
financiële dienstverlening, het onderwijs, de gezondheidszorg en de publieke sector. Onze specialisten zijn oprecht
betrokken professionals, met kennis van het vak en de
sector. Zij brengen niet alleen hun expertise in, maar ook
een flinke dosis lef, creativiteit en inlevingsvermogen. Samen bedenken we onverwachte en innovatieve oplossingen. En alleen zo realiseren we duurzame verbeteringen
voor alle stakeholders.

Turner
‘Huize de Boom’
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden
033 285 9300
www.turner.nl

