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Hoe Corona een oplossing was voor verstrengelde 

weeffouten in onderwijsinnovatie 
 

Vrijkomen van innovatiekracht 

Als gevolg van de ‘intelligente lockdown’ in het voorjaar van 2020 heeft er een razendsnelle verandering 

plaatsgevonden van fysiek naar digitaal lesgeven. Nadat iedereen werd opgeroepen om thuis te blijven 

haalden docenten van alles uit de kast om de studenten te bedienen en platforms als LinkedIn liepen over 

van de mooie voorbeelden van online werkvormen en lesmethoden. Krantenartikelen suggereren dat bij 

88% van de scholen het afstandsonderwijs geregeld was binnen twee dagen. En dat terwijl 80% van die 

scholen en haar docenten geen ervaring had met afstandsonderwijs. Sommige optimisten vonden dat wat 

in 10 jaar onderwijsinnovatie niet was gelukt nu in een weekend was geregeld.  

 

Ondanks dat onduidelijk is hoe duurzaam deze veranderingen zijn, is deze plotselinge innovatiekracht 

opvallend. Onderwijsinnovatie in het precorona tijdperk kenmerken zich door hun grillige verloop (De 

Vries, Bekkers & Tummers, 2016; Osborne & Brown, 2011; Rikkerink, Verbeeten, Simons, & Ritzen, 2015; 

van Staveren, 2019) en minimale gedragsveranderingen van betrokkenen (März et al., 2017; Fullan, 

2007; Waslander; 2007, Elmore; 2004). Daarentegen was de snelheid van veranderen na de lockdown 

fascinerend. Met deze observaties als vertrekpunt bevroeg ik vier onderwijsvernieuwers wat er in hun 

onderwijspraktijk gebeurde nadat het land op slot ging. In dit essay combineer ik mijn observaties, de 

inzichten uit de gesprekken met onderwijsvernieuwers en verdiepingen in de literatuur. Met als doel om 

een verklaring te vinden voor de plotselinge innovatiekracht en lessen te trekken voor onderwijsinnovatie 

in het postcorona tijdperk. 

 

Verstrengelde weeffouten onderwijsinnovatie voor de pandemie 

Op zoek naar verklaringen van die innovatiekracht stuitte ik op twee klassieke en bovendien verstrengelde 

weeffouten in onderwijsinnovaties, in het precorona tijdperk. 

 

De eerste weeffout is dat er een gezamenlijk idee moet zijn waar alle betrokkenen achter staan, voordat 

je kunt ontwikkelen. Ondanks dat we in de innovatiepraktijk merken dat het lineaire paradigma aan het 

plaatsmaken is voor een meer dynamische innovatieaanpak (Coppoolse, 2018) heerst nog altijd een 

manier van denken dat het vraagstuk eerst moet worden uitgeplozen, iedereen aan boord moet zijn, 

urgentiebesef moet worden doorvoeld en draagvlak moet worden gecreëerd, voordat ontwikkelaars aan 

de slag kunnen binnen de opgestelde kaders (Siciliano, Moolenaar, Daly, & Liou, 2017; Van der Klink, 

2012, Van der Bolt, Studulski, Van der Vegt, & Bontje, 2006). Deze manier van denken is begrijpelijk 

vanuit het lineaire veranderparadigma, maar werkt verlammend op vernieuwers die eigenlijk in hun 

werkpraktijk al bezig zijn met de vernieuwing en ook op vernieuwers die willen experimenteren en leren 

op de ingeslagen weg. 

 

De tweede weeffout is dat wat we noemen de innovatieparadox in het onderwijs. De innovatieparadox is 

de schijnbare tegenstelling tussen actoren die de innovatie voorstaan en makkelijk over de grenzen van 

het bestaande systeem heen stappen, en actoren die de systeemgrenzen als kader zien waarbinnen de 
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innovatie moet plaatsvinden. Een voorbeeld van die innovatieparadox is een eigen ervaring als vernieuwer 

toen mijn voorstel om een cursus af te sluiten met een assessment als toetsvorm werd afgekeurd, omdat 

deze optie niet in de programmatuur van de studievoortgangsregistratie was opgenomen. Het systeem 

stuurde de innovatie. De innovatieparadox uit zich niet alleen op organisatieniveau, maar ook tussen 

spelers op teamniveau is er spanning tussen vernieuwers die vooral de innovatie op hun netvlies hebben 

en anderen die op de winkel passen. Een voorbeeld is dat een consultant in mijn hogeschool verzuchtte 

dat het onmogelijk is om een bijeenkomst te organiseren met alle betrokkenen, omdat de helft van de 

vernieuwers tegelijkertijd moet lesgeven of in een van de vele commissies (toets-, curriculum-, minor-, 

examencommissie) wordt verwacht.  

 

De verklaring van de innovatieparadox is het dilemma van veel publieke organisaties, doordat ze moeten 

innoveren om de snel veranderende omgeving bij te houden, maar tegelijkertijd genoodzaakt zijn te 

excelleren in de operationele bedrijfsvoering om geen schade te berokkenen aan publieke belangen 

(Teisman, van der Voort en Meijer, 2016). Dat gegeven brengt spanning met zich mee. Innovatie vraagt 

om loslaten, organisch laten ontstaan, terwijl productie/routine vraagt om controle, strak stroomlijnen en 

efficiency (van Assen, 2019). Het samenbrengen van deze twee mindsets kan verrijkend zijn, maar is ook 

een bron van conflicten (Uhl-Bien, 2018).  

 

Daarbij verschijnen steeds meer publicaties waarin de innovatieparadox wordt besproken, maar weinig 

auteurs beschrijven hoe organisaties gelijktijdig kunnen excelleren in exploitatie én exploratie (Van Assen, 

2019). Als verklaring voor de innovatieparadox vinden we aanwijzingen in hoe hoger onderwijsinstellingen 

zijn georganiseerd. Hogescholen en universiteiten zijn kennisintensieve organisaties met een 

ogenschijnlijke hiërarchie, maar die zich kenmerken door grote autonomie van relatief losgekoppelde 

systemen en een diffuse besluitvormingsstructuur (Kallenberg, 2016; Mouwen & Van Bijsterveld, 2000). 

Kennisintensieve organisaties zijn nauwelijks hiërarchisch aan te sturen, omdat er geen machtscentrum 

is van waaruit commando’s naar beneden kunnen worden gestuurd (Birnbaum, 1988). Dus de inzet van 

een veranderinitiatief dat wordt ingezet via de lijnen van het organogram leidt niet zonder meer tot 

verandering in de onderwijsuitvoering. Maar ook de losse koppeling van onderwijsvernieuwers (exploratie) 

en systeemmakers (exploitatie) leiden tot spanning op de grenzen van die subsystemen.  

 

Kortom, een oorzaak van de spanning in onderwijsinnovatie is het gevolg van twee verstrengelde 

weeffouten in de programmatuur van onderwijsinnovatie. Enerzijds de klassieke gedachte dat iedereen 

het eens moet zijn over de krijtlijnen voordat mag worden ontwikkeld, en anderzijds de spanning tussen 

innovatoren (exploratie) en systeembewakers (exploitatie). De vraag is nu wat er gebeurde met die 

weeffouten toen de wereld even zijn adem inhield.  

 

Wat hebben we tijdens corona gemerkt?  

Als we inzoomen om de gebeurtenissen in de onderwijsinnovatiepraktijk na de aankondiging van de 

‘intelligente lockdown’, dan zien we twee bewegingen waardoor weeffouten in het precorona tijdperk 

wegvallen.  

 

Ten eerste werd er volop naar oplossingen gezocht voor het doorstarten van het leerproces. Er ontstond 

snel het besef in onderwijsland, dat stopzetten van het leerproces geen optie was. Als gevolg van die 
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maatschappelijke en lokale druk, gecombineerd met diepe overtuigingen van docenten die hart hebben 

voor het leerproces van studenten gingen docenten aan de slag volgens eigen inzichten. Overal in het 

onderwijs ontstonden kleine experimenten met afstandsonderwijs. Docenten experimenteerden met 

communicatiekanalen als Teams en Zoom, en met digitale instrumenten die ze omzetten tot didactische 

middelen als padlet, mural, en ontwikkelden manieren om kennis te delen zoals ingesproken powerpoints 

of andere vormen van kennisclips. Bovendien werden ervaringen onderling uitgewisseld en shopten 

docenten bij collega’s die hun ervaringen deelden op sociale media. Door in korte tijd een oplossing te 

bedenken, ermee te experimenteren, te reflecteren, kennis op te halen, opnieuw experimenteren, 

successen te ervaren en vertrouwen te krijgen, ontwikkelden docenten een nieuw handelingsrepertoire. 

Op zich hoeft dat kortcyclische ontwikkelen niet anders te zijn dan in het pre-coronatijdperk, maar toch 

gebeurde er na de uitbraak wat anders. Een belangrijke factor in deze periode was de ruimte die plotseling 

was ontstaan. Eventjes wist niemand hoe het moest. Er waren weinig richtingwijzers en iedereen ging met 

zijn beste bedoelingen aan de slag om betekenis te geven aan die nieuwe situatie. Er was geen cockpit 

van managers, innovatieregisseurs, projectleiders of herontwerpteams die de kaders bewaakten of 

waaraan verantwoording moest worden afgelegd. Integendeel, de innovatiekracht die vrijkwam als gevolg 

van de urgentie (er moest wat gebeuren), en de weggevallen coördinatie (we hoeven het niet eerst overal 

over eens te zijn voordat we wat gaan doen) lijkt een belangrijke oorzaak te zijn geweest voor het 

vrijkomen van de plotselinge innovatiekracht. 

 

Het tweede wat gebeurde is dat de systeemschotten wegvielen. Docenten die als doel hadden om 

studenten te bedienen werden niet gehinderd door ingebouwde controlereflexen of neeknikkende 

systeembewakers. Exemplarisch voorbeeld daarvan is het afschaffen van het BSA, dat ogenschijnlijk met 

een pennenstreek van tafel ging. Diepgewortelde persoonlijke aannames en overtuigingen kwamen ter 

discussie te staan evenals de grenzen die in het systeem waren afgesproken. Dus onder invloed van de 

richtingloze situatie verschoof de aandacht van alle betrokkenen naar het hogere doel, werden grenzen 

van het systeem meer fluïde en loste de innovatieparadox in een keer op. Het leek alsof iedereen zijn 

aandacht weer verplaatste naar het gezamenlijke hogere doel, namelijk studenten optimaal voorbereiden 

voor hun beroep. 

 

Samengevat, het betoog in dit essay is dat de vrijgekomen innovatiekracht het gevolg is van twee 

bewegingen in de onderwijspraktijk. De eerste beweging is dat docenten ruimte kregen om kortcyclisch 

te innoveren zonder dat bewakende instanties hier beperkingen oplegden. De tweede beweging is dat 

betrokkenen in plaats van vast te houden aan eigen diepgewortelde overtuigingen of afgesproken 

systeemgrenzen zich opnieuw oriënteerden op het hogere doel waarvoor systeembeperkingen wegvielen 

en het leerproces van de student weer even centraal stond. De vraag is nu hoe we de inzichten over het 

vrijkomen van de innovatiekracht in het coronatijdperk kunnen behouden als het leven zich weer herstelt? 

 

Wat betekenen deze inzichten voor het post-corona tijdperk?  

De lessen die we leren voor het postcorona tijdperk is dat om innovatiekracht vrij te maken dat we twee 

bewegingen moeten doorzetten. De eerste les is dat de route voor onderwijsinnovatie niet is om eerst een 

groot plan te schrijven waarop je net zo lang draagvlak organiseert totdat alle energie eruit is. Integendeel, 

om innovatiekracht vrij te maken lijkt het effectief om docenten ontwikkelruimte te bieden, waarin ze 

ongehinderd experimenteren en ervaringen uitwisselen, zonder dat ze bestookt worden met externe 
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verstoringen. De tweede les is dat betrokkenen in plaats van zich te verschansen achter zelf opgetrokken 

grenzen, zich gezamenlijk oriënteren op de route van de student in zijn of haar leerproces en onderzoeken 

hoe ze kunnen bijdragen om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Tenslotte, als we slagen in deze 

lessen dan leidt de stilstand die de wereld even maakte als gevolg van de pandemie mogelijk een enorme 

versnelling op in onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs.  
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