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Succesfactoren bij implementatie: inhoud

Oog hebben voor de student



Relatie vormt de basis voor een goed coachingstraje ct

• Gekend en erkend worden
• Hoe kan relatie ontstaan? Hoe bouw jij aan relatie met studenten die je 

coacht?coacht?

• Theoretische achtergrond: 
Prof. P. van Tongeren, wijsgerige ethiek RU & KU Leuven. 

Prof. dr. Anna Bosman (RU, orthopedagogiek)

Waarom is het  Waarom is het  
belangrijk om maatwerk 
te leveren in plaats van 
de student als ‘geval’ te 
zien? 

Tongeren, P. van (2001). Mens zijn in relaties: erkenning en zorg. 

Streven, 68, II, 963- 973.



Oog hebben voor de student

Geen patiënt-relatie kweken!

• De student als gelijkwaardig zien• De student als gelijkwaardig zien
• Relatie bouwen met de student
• Benadrukken eigen bronnen van kracht

Alexander-Passe, N. (2006). How dyslexic teenagers cope: An investigation 

of self-esteem, coping and depression. Dyslexia, 12, 256-275.



Succesfactoren bij implementatie: inhoud

Motivatie

Oog hebben voor de student



Aansluiten op doelen en motivatie

Hoe kun je een student met een lang traject van zorg coachen in het hoger Hoe kun je een student met een lang traject van zorg coachen in het hoger 
onderwijs en aansluiten op zijn/haar doelen en motivatie? 

Voorbeeldgespreksvragen oplossingsgericht werken:

� Waar liggen jouw sterke kanten? 
� Wat gaat er beter sinds je werkt met…? 
� Waaraan merk je dat? 
� Hoe heb je dit vroeger voor elkaar gekregen? 

Andreassen, A. B., Knivsberg, A. M., & Niemi, P. (2006). Resistant readers 8 months later: 

Energizing the student’s learning milieu by targeted counselling. Dyslexia, 12, 115-133.

� Hoe heb je dit vroeger voor elkaar gekregen? 
� Merk je dat … gemakkelijker wordt? 
� Waar kun je deze oplossing nog meer voor          
gebruiken? 
� Hoe kunnen we je daarin tijdens je studie 
ondersteunen? 



Succesfactoren bij implementatie: inhoud

Motivatie

Vakinhoudelijk en taakgericht

Oog hebben voor de student



Integratie van vakinhoudelijke en taakgerichte bege leiding

• Taakgerichte strategietrainingen
- Studiestrategiëen
- Leesstrategieën
- Schrijfstrategieën- Schrijfstrategieën
- Spellingstrategieën

• Taakgerichte training
- Leesvloeiendheidstraining

• Inzet van compenserende hulpmiddelen
- Spraak naar tekst
- Tekst naar spraak
- Structurerende hulpmiddelen
- Samenvattingen maken- Samenvattingen maken

Steenbeek-Planting, E.G, & Kleijnen, R. (2011). Begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie in studie en beroepspraktijk. In A.

Geudens, D. Baeyens, K. Schraeyen & K. Maetens (red.), Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap 

en praktijk, pp. 145-167. Acco: Leuven.



Integratie van vakinhoudelijke en taakgerichte bege leiding



Succesfactoren bij implementatie: inhoud

Samenwerking met alle stakeholders

Motivatie

Vakinhoudelijk en taakgericht

Oog hebben voor de student



De stakeholders: samenwerking vormt de basis

Student

Onderwijs

Willemen, A.M. (2008). Stress, Parent-Adolescent Interaction, and the Course of 
Psychopathology. Amsterdam: Vrije Universiteit.



De stakeholders: samenwerking vormt de basis

Student

Extra zorg & coaching

Onderwijs

Grol, R., & Wensing, M. (2011). Implementatie: Effectieve verbetering van de 
patiëntenzorg (vierde herziene druk). Reed Business.



Implementatieonderzoek is translationeel ondezoek



Implementatie is een innovatieproces 
= verandermanagement op strategische thema’s 

“Zorginnovatie is geen doel op zich, maar een middel om zorg kwalitatief 
hoogwaardig en betaalbaar te houden”

Zes basiscondities voor succes

1. Heldere strategische visie op zorg
2. Strategische focus op innovatie
3. Diepgaand inzicht in de markt
4. Samenwerking met partners
5. Een op innovatie gerichte organisatie
6. Een effectief innovatieproces

Aldenhoven, S., & de Boer, J. C. (2011). IT in de zorg. Inspiratiepowerboek voor 
regievoerders & beleidsmakers in het zorgveld. KPMG, Amstelveen. 



Visie en beleid = Strategisch denken en handelen

Doel 
(gezamenlijk)(gezamenlijk)

Criteria

OptiesOpties
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7



Effectief innovatieproces

• Ideegeneratie
• Conceptontwikkeling
• Haalbaarheidsstudie• Haalbaarheidsstudie
• Uitvoering

Aldenhoven, S., & de Boer, J. C. (2011). IT in de zorg. Inspiratiepowerboek voor 
regievoerders & beleidsmakers in het zorgveld. KPMG, Amstelveen. 



Implementatie-onderzoek 2011-2012 (practice-based)

Interventie inbedden binnen Passend OnderwijsInterventie inbedden binnen Passend Onderwijs

Goed onderwijs
Zorg- en taalbeleid

↓

Primaire proces

↓

ontwikkelperspectieven 
onderwijszorgprofielen

ontwikkelperspectieven 
voor alle leerlingen



Implementatieonderzoek 2011-2012

Screening en selectie
(schoolinterne uitvoering)(schoolinterne uitvoering)

Interventie binnen de klas
- Geprotocolleerd werken volgens integrale interventie
- Gedifferentieerde onderwijszorg

- Effectief klassenmanagement
- Handelingsgericht werken

- Professionalisering docenten

Metingen op school-, docent- en groepsniveau
- Veranderingen in beleid
- Competenties en handelen docent

- Resultaten leerlingen met voor- en nameting





Implementatie-cyclus

Periode 2 (tot kerst): handelen volgens
ontwerp
Periode 2 (tot kerst): handelen volgens
ontwerp

Periode 1
(4 tot 6 weken)

Ontwerp maken en 
beschrijven
(Wat, wie, wanneer, 
hoe, waartoe enz.)

Schoolinterne
werkgroep en 

procesbegeleider

Periode 1
(4 tot 6 weken)

Ontwerp maken en 
beschrijven
(Wat, wie, wanneer, 
hoe, waartoe enz.)

Schoolinterne
werkgroep en 

procesbegeleider

Evaluatie (formatief)

Periode 3 (tot pasen): handelen volgens
bijgesteld ontwerp

Evaluatie (formatief)

Periode 4 (tot 2 weken voor zomer): 
handelen volgens bijgesteld ontwerp

Evaluatie (formatief)

Periode 3 (tot pasen): handelen volgens
bijgesteld ontwerp

Evaluatie (formatief)

Periode 4 (tot 2 weken voor zomer): 
handelen volgens bijgesteld ontwerp

Periode 5: eind van het schooljaar

Evaluatie en beschrijven van het 
verloop en resultaten van 
implementatieproces

- summatieve evaluatie
- leerling-groep-docent-klas-school 
- Publicatie en presentatie

Periode 5: eind van het schooljaar

Evaluatie en beschrijven van het 
verloop en resultaten van 
implementatieproces

- summatieve evaluatie
- leerling-groep-docent-klas-school 
- Publicatie en presentatie

i.s.m. 
leraren en 

management

i.s.m. 
leraren en 

management

Evaluatie (formatief)

Schoolinterne werkgroep en 
procesbegeleider samen met uitvoerende

docenten en management

Evaluatie (formatief)

Schoolinterne werkgroep en 
procesbegeleider samen met uitvoerende

docenten en management

Specifieke taken: alle betrokkenenSpecifieke taken: alle betrokkenen



Schoolinterne 
werkgroep maakt 

ontwerp

Cyclus I  
handelen volgens 

ontwerp

Summatieve
evalutatie

Formatieve 
evaluaties

Cyclus II  
handelen volgens 
bijgesteld ontwerp

Cyclus III 
handelen volgens 
bijgesteld ontwerp

evaluaties



Innovatiecyclus zorg in 
secundair onderwijssecundair onderwijs

Succesfactoren om beproefde 
interventies succesvol te 

implementeren en te borgen



1. Een schoolinterne werkgroep opzetten

• Een onderwijs-interne werkgroep 

• Van te voren heldere taakverdeling en rolverdeling. • Van te voren heldere taakverdeling en rolverdeling. 

• Samenstelling:
- actoren vanuit diverse managementlagen van het onderwijs

(strategisch, tactisch, operationeel)
- verantwoordelijke(n) voor het zorgbeleid 
- een uitvoerende van het ict-beleid.



2. Eigenaarschap creëren

• Uitvoerend docenten en zorgspecialisten ontwikkelen 
mede het lesmateriaal / de innovatie in het primaire 
procesproces

• Voldoende voorbereidingstijd

• Train betrokkenen om de juiste ‘mind-set’ te krijgen

• Creëer draagvlak zodat mensen zich eigenaar voelen 
van de implementatie. 



3. Communicatieplan

• Informeer betrokkenen in alle lagen van de school

• Plan overlegmomenten in, leg deze vast • Plan overlegmomenten in, leg deze vast 

4. Resultaten bepalen

• Bepaal welke resultaten je wil behalen

• Hóe onderzoek je of je de resultaten hebt behaald?



Good-practice: Praktijkonderwijs Produs, Arnhem


