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Besteed vanaf het begin aandacht aan
verduurzaming/bestendiging van de
innovatie! Immers, op enig moment
wordt deze innovatie ‘default’ aanbod).
De culturele verandering is het moeilijkste
aspect. Bedenk hoe je je mensen
meeneemt in het proces en begeleid ze
hierin. Geef incentive om mee te doen.
Overbrug en vergroot tegenstellingen.
Verken bijv.
o Bestaande vs. Externe kennis
o Van bovenaf vs. van onderaf
o Studente driven vs.extern
gedreven
Goede communicatie en ondersteuning
Continue communicatie over voortgang
op vaste momenten
Tijd een aandacht voor medewerkers
Professionalisering
Accepteer niet “doen alsof”
Blijf de werkvloer betrekken, bijv.
ontbijtsessie rector + docenten (+
studenten?)
Weerstand bij docenten
o van docent naar coach
o Loslaten individueel per onderdeel
toetsen
Investeer in goede ondersteuning – ICT,
facilitair (niet alleen systemen, ook
mensen)
Leergang TOM voor (nieuwe) docenten
Vergeet de vertaling niet naar de
onderwijslogistiek. Niet goed geregeld
levert frustratie op, die weerklank heeft
op inhoud/voornemens
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Investeer in goede ondersteuning – ICT,
facilitair (niet alleen systemen, ook
mensen)
Leergang TOM voor (nieuwe) docenten
Besteed aandacht aan het vormen van
docententemas, ga op zoek naar iets wat
ze met elkaar gemeen hebben.
Samen met docenten vanaf begin
Van onderuit laten ontstaan
Neem 1 jaar extra de tijd! (ter
voorbereiding)
Houd rekening met beginniveau: hiaten
én voorsprong! He doen jullie dit?
Ontwikkelteamdagen / bijeenkomsten
met moduleteams. Elke week 5x2 uur
Benut zelforganiserend vermogen
Bottom-up
Studenten betrekken
Geef de student verantwoordelijkheid
voor (een deel van) het ontwerp
Faciliteer netwerken /
leergemeenschappen zodat good
practices gedeeld en benut kunnen
worden
Zet docenten n hun kracht (iopv
voorschijven) =paralel proces met
didactiek richting studenten

Gebruik kennis die al beschikbaar is in het
onderwijsveld  leer van anderen die het
wiel ook uitvinden

-

Vier successen: maak zichtbaar wat het
oplevert
Laat docententeams weten dat fouten
maken mag, dat de stekker er niet meteen
uitgaat.

