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Hoe kom je van een idee tot
een nieuwe praktijk?

 
De schoolleiding is dan aan zet! vertel�je�missie

maak�je�un-values�helder�formeer�een�team�met�willers�laat�je�organisatie�mee�ontwikkelenschrijf�het�pas�op�als�het�werkt

 
Raamwerk

Een raamwerk met vijf stappen 
helpt je om morgen te beginnen en 

focus te houden op het proces dat dan
volgt. 

De vijf stappen zijn de pijlers waarop 
je de verander strategie laat rusten.

Voor elke stap ontwikkel je een strategie 
die je in samenhang met andere stappen 

door ontwikkelt en in praktijk brengt.
 

Je vertelt je missie en wekt de verbeeldingskracht van je team

Je kiest de un-values die de weg vrijmaken voor je missie

Formeer een team van willers en ga aan de slag, laat de niet-willers met rust

Maak alle processen en structuren ondersteunend aan de missie 

Schrijf het pas op als het werkt

dan kun je meteen naar de derde stap, deze

krijgt volop aandacht in de volgende fase,

waarmee de verandering in gang is gezet.

begin met het vertellen van je

missie over je ideale onderwijs

en maak helder wat je niet meer

wil zien in de nieuwe praktijk,

omdat je missie anders geen

praktijk zal worden.
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Je missie is helder, je weet op welke un-values 
je gaat sturen als schoolleiding.

Het lukt je om je verhaal bevlogen te vertellen, 
je mensen te raken en te uit te nodigen.

 
Dat is het moment om aan de slag te gaan.

Je gaat niet op zoek naar draagvlak 
maar formeert een team met de mensen 

die nu al praktijk willen maken van de missie.
 

Laat je missie in de praktijk

ontstaan. Met vallen en opstaan.

Door te evolueren en aan te

passen en voortdurend te

experimenteren. Allemaal met de

bedoeling meer creatief vermogen

te genereren waarmee het team de

missie tot uiting kan brengen.

Hoe ga je strategisch om met het spanningsveld
tussen top-down en bottom-up?

Wat heb jij dan als schoolleiding te doen, 
zodat de verandering van onderop ontstaat?

Je ontdekt de kracht van ruimte, tijd en verleiding. steeds meer
medewerkers stappen zelf in de U , 

zonder dat je weerstand hoeft te managen. 
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Hoe ziet jouw invulling van Richting, Ruimte,

Relatie, Rekenschap en Resultaat eruit waardoor

je de knoop tussen top-down en bottom-up kunt

ontwarren? 

De nieuwe werkelijkheid waar je naartoe wil is er nog niet. 
In interactie met elkaar construeer je die, ontstaat die. 

Als leider ben je vooral de coach, de facilitator. Samen op zoek naar 
mogelijkheden, niet naar waarheden.
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En parallel aan de vorige stap zorg je
ervoor dat de organisatie als geheel mee

ontwikkelt.
Model van Knoster

Het probleem van de

interdependenties

Alle organisaties

functioneren dankzij de

vele onderdelen die

onderling sterk van

elkaar afhankelijk zijn.

Al deze onderdelen moeten mee veranderen om uiteindelijk 
je missie in de praktijk te laten slagen. Met dat proces ga je aan de

slag. De beweging die je veroorzaakt op de verschillende onderdelen
wordt de basis van je meerjaren veranderstrategisch plan. 

Je missie, je un-values en je strategie om je mensen en de organisatie in
beweging te houden schrijf je op. Dat is je veranderkundige

processtrategie. Goed onderbouwd op basis van bewezen modellen.
 

Hoe jouw missie er in de dagelijkse praktijk gaat uitzien schrijf je niet op.
Dat is het domein van je medewerkers, zij laten die nieuwe praktijk

ontstaan en krijgen daar alle ruimte, tijd en coaching voor.
 

Die nieuwe inhoudelijke praktijk schrijf je pas op als die werkt. Als de
leerlingen deze echt als een verbetering ervaren. Dat is vroeg zat. 

 
Elk inhoudelijk plan dat te vroeg geschreven wordt smoort de

creativiteit en intrinsieke motivatie die nodig is om elke dag weer het
vuurtje van verbetering en vernieuwing te laten branden.
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Voor nu en altijd de verandering

merkbaar gemaakt in je school. 


