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Vraag 

Wat zijn effectieve interventies van schoolleiders om op hun school 
curriculumontwikkeling te bevorderen? 

 
Kort antwoord 

Curriculumontwikkeling is een veranderproces. Schoolleiders kunnen 
curriculumontwikkeling en een duurzame verankering hiervan bevorderen door 
doelbewust interventies toe te passen gericht op curriculumontwikkeling als 
organisatieverandering en als ontwerpproces. Succesfactoren hierbij zijn onder meer het 
stimuleren van een positieve houding ten aanzien van curriculumverandering binnen de 
school, het vormgeven van een gezamenlijk en geleidelijk proces en het inbedden van de 
verandering in het professionele ontwikkelingsprogramma voor alle betrokkenen. 

 
Toelichting antwoord 

Het schoolcurriculum is geen statisch gegeven. Scholen passen het curriculum aan op 
grond van bijvoorbeeld leerresultaten, schoolambitie of veranderingen in wet- en 
regelgeving. Zo kunnen de huidige landelijke ontwikkelingen rondom curriculum.nu 
aanleiding geven voor curriculumontwikkeling op schoolniveau. Onder 
curriculumontwikkeling op school wordt verstaan “een proces waarin sommige of alle 
personen in een schoolgemeenschap een onderdeel of onderdelen van het aangeboden 
curriculum plannen, implementeren en evalueren” (Bezzina, 1991 in Chen et al., 2015). 
In de literatuur worden hiervoor ook wel de termen curriculumverandering en 
curriculuminnovatie gebruikt.  

Over de verankering van innovaties in het VO schreef de Kennisrotonde eerder een 
antwoord (Kennisrotonde, 2019). In het innovatieproces dienen de fases van initiatie, 



 
 
 

 
 

implementatie en verankering doorlopen te worden. Bij de laatste fase worden de 
volgende aandachtspunten bij de realisatie van duurzame vernieuwing benoemd: 
concentratie, commitment, coherentie, community, continuïteit, consistentie in de 
omgeving en contextmanagement. Voor meer informatie zie het volledige antwoord. 

Er is weinig direct onderzoek gevonden over de rol van schoolleiders bij het bevorderen 
van curriculumontwikkeling op school. De onderzoeken die gedaan zijn, bieden wel 
relevante inzichten in het ontwikkelproces en handvatten voor mogelijke interventies 
door schoolleiders. De onderzoeken richten zich op zowel de proceskant als de inhoud 
van curriculumontwikkeling. Het antwoord start met interventiemogelijkheden gericht op 
het veranderproces, gevolgd door interventiemogelijkheden gericht op de inhoud en 
stappen van curriculumontwikkeling.  

 

Interventies gericht op organisatieverandering 

Curriculumontwikkeling is een complex proces. Wellicht niet verwonderlijk dus dat 
schoolleiders, in een groot kwalitatief en kwantitatief onderzoek in Duitstalige landen, 
aangaven dat zij het implementeren van een curriculumherziening als meest stressvolle 
activiteit binnen hun werk ervaren (Huber et al., 2017). 

Dat dit niet onterecht is blijkt uit het feit dat diverse onderzoeken laten zien dat 
curriculumontwikkeling vaak niet zonder slag of stoot verloopt. Bij de uitvoering van een 
curriculumherziening in het VO in Nederland liepen veel scholen bijvoorbeeld aan tegen 
een gebrek aan tijd en middelen, een negatieve houding van leerkrachten ten opzichte 
van de herziening, een gebrek aan kennis van leerkrachten en een verschil in ambitie 
tussen leerkrachten en schoolleiders met betrekking tot de verandering (zie Handelzalts, 
2019).  

Bij onvoldoende begeleiding van het veranderproces loopt een school het risico dat de 
verandering niet of slechts op papier plaatsvindt of dat men geleidelijk aan weer 
overgaat op de oude werkwijze. Een blijvende inbedding in de organisatie vindt dan niet 
plaats. Ruebling et al. (2004) laten in hun evaluatie van scholen in de Verenigde Staten 
door middel van interviews, vragenlijsten en lesobservaties zien dat dit voor schoolleiders 
ook niet zo eenvoudig is. Zij zien ineffectief leiderschapsgedrag van schoolleiders zelfs als 
belangrijkste obstakel in het proces. Leiderschapsgedrag dat met name belemmerend 
werkte betrof onvoldoende betrokkenheid van schoolleiders gedurende het proces, 
onvoldoende focus van professionele ontwikkelingsactiviteiten op individueel - en team 
niveau, onvoldoende verantwoordelijkheid van leerkrachten voor de implementatie en 
onvoldoende inzicht van schoolleiders in leerlingresultaten om de curriculumontwikkeling 
gericht te kunnen sturen. 

Schoolleiders kunnen door doelbewust te interveniëren in het veranderproces tegemoet 
komen aan bovengenoemde obstakels en de kans op een succesvolle en duurzame 
curriculumontwikkeling vergroten. Vertrouwen van de leerkrachten in schoolleiders is 
hierbij een belangrijke factor (Brundrett & Duncan, 2011). Onderstaande elementen 
vallen binnen de invloedssfeer van de schoolleider en dragen bij aan een succesvolle 
curriculumontwikkeling en duurzame verankering in de organisatie. 

 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2020/01/PDF-voor-website-Kennisrotonde-antwoord-VRAAG-730.pdf


 
 
 

 
 

Positieve houding ten aanzien van de curriculumverandering 

Voor een succesvolle curriculuminnovatie is het belangrijk dat schoolleiders zorgdragen 
voor een positieve houding ten aanzien van verandering binnen de school. Het zelf 
omarmen van curriculumverandering en open staan voor innovatie door schoolleiders zelf 
dragen hieraan bij (Handelzalts, 2019; Brundrett & Duncan, 2011; Schaap et al., 2018). 

Brundrett & Duncan (2011) vinden in hun evaluatieonderzoek naar 
leiderschapskenmerken bij succesvolle curriculuminnovaties in het primair onderwijs in 
Engeland onder andere dat als de ambitie en het beeld bij de toekomstige werkwijze 
helder zijn, en leerkrachten en schoolleiders de potentiële voordelen van de 
curriculumverandering voor de leerlingen, het werkplezier, de school en de gemeenschap 
zien, de kans op een duurzame verandering groter is. Zij baseren hun conclusies op 
interviews, lesobservaties en documentenonderzoek bij tien scholen.  

 

Gezamenlijk proces 

Het betrekken van medewerkers gedurende het gehele veranderproces versterkt een 
positieve houding ten aanzien van de curriculuminnovatie in de organisatie. Door alle 
leerkrachten en leidinggevenden onderdeel te maken van het traject, wordt gewerkt aan 
een gezamenlijke visie en veranderdoelstelling, met gebruikmaking van de aanwezige 
kennis en vaardigheden in de school. Dit vergroot de kans dat het onderwijzend 
personeel het curriculumontwerp steunt en dat het ontwerp de leerlingen ten goede 
komt. Dat geldt ook voor de inbreng en betrokkenheid van leerlingen bij het proces. 
(Brundrett & Duncan, 2011) 

Het betrekken van medewerkers kan bijvoorbeeld door de inzet van 
leerkrachtontwikkelteams (Handelzalts, 2019). Een tijdelijk team van leerkrachten werkt 
hierbij samen aan een herontwerp van het eigen curriculum. Handelzalts (2019) 
onderzocht bevorderende en belemmerende factoren bij de inzet van 
leerkrachtontwikkelteams bij een curriculumherziening bij twee Nederlandse VO-scholen. 
Waar schoolleiders betrokkenheid toonden nam de ontwikkelactiviteit toe, verbeterde de 
onderlinge relatie en hadden teams meer relevante informatie tot hun beschikking 
(Handelzalts, 2019). 

Door inzicht te verschaffen in de voordelen van de verandering en de leerwinsten 
gemaakt door leerlingen, kan het draagvlak voor de verandering verder worden vergroot 
(Brundrett & Duncan, 2011).  

 

Timing 

In algemene zin geldt dat geleidelijkheid in het veranderproces wenselijk is. Klein 
beginnen, en dan verbeteren, verder uitbreiden en incorporeren in het dagelijks 
handelen. Ook weten wanneer je kunt versnellen in het verandertraject en wanneer een 
pas op de plaats maken meer gepast is, kenmerkt effectieve schoolleiders in 
curriculumveranderingsprocessen (Brundrett & Duncan, 2011). 

 

 



 
 
 

 
 

Samenhang 

Coherentie tussen curriculumverandering en lopende activiteiten binnen de school draagt 
bij aan een duurzame verankering van de verandering. Hierbij valt te denken aan 
aansluiting bij de korte- en langetermijndoelstellingen van de school alsook bij het 
professionele ontwikkelingsprogramma. Maar ook samenhang tussen de verschillende 
afdelingen in de organisatie waar de verandering plaatsvindt is belangrijk, waarbij wel 
rekening gehouden dient te worden met mogelijke onderlinge verschillen (Brundrett & 
Duncan, 2011; Chen et al., 2015; Kennisrotonde, 2019). 

 

Ondersteuning 

Onderzoek laat zien dat schoolleiders vanuit hun rol een geplande verandering in het 
curriculum kunnen faciliteren door voldoende tijd en middelen ter beschikking te stellen 
aan leerkrachten (Chen et al., 2015), door prioriteit te geven aan curriculumontwikkeling 
(Huber et al., 2017) en door beschikbaar te zijn gedurende het proces om vragen, 
zorgen of problemen rondom het proces te bespreken (Brundrett & Duncan, 2011; 
Handelzalts, 2019).  

 

Interventies gericht op het curriculumontwikkelingsproces 

Naast curriculumontwikkeling als veranderproces blijkt ook aandacht voor 
curriculumontwikkeling als ontwerpproces van belang voor een positief resultaat. 
Brundrett & Duncan (2011) hebben op basis van hun onderzoek onderstaand 
ontwerpprocesmodel ontwikkeld. Ze benoemen hierbij ook een aantal effectieve 
interventies door schoolleiders. De eerdergenoemde succesfactoren voor 
curriculumverandering kunnen ook in dit ontwerpproces een plek krijgen. 

 

Onderzoeken 

Het proces zou moeten starten met onderzoek: naar de context en omgeving van de 
school, naar eerdere successen binnen de organisatie, naar verschillende 
curriculummodellen en naar andere scholen die al gestart zijn met het experimenteren en 
testen van de beoogde curriculuminnovatie. De resultaten van dit vooronderzoek vormen 
een belangrijke bron van informatie en vertrekpunt voor het verdere ontwerp. 

 

Bouwen aan klimaat voor verandering 

Na het onderzoek kan worden gewerkt aan het stimuleren van een positieve houding ten 
aanzien van verandering. Minder ervaren leerkrachten kunnen hierin worden begeleid 
door meer ervaren collega’s. Het is van belang dat de schoolleider degene die 
verantwoordelijk is voor het curriculum de benodigde status, waardering en 
bevoegdheden geeft in het proces, bekrachtigt door deelname aan vergaderingen van het 
senior management. 

 

 



 
 
 

 
 

Experimenteren 

De volgende stap bestaat uit experimenteren, waarbij de nieuwe werkwijze wordt 
ontwikkeld, uitgeprobeerd en geëvalueerd. Samenwerking met andere scholen om goede 
voorbeelden en succesvolle ervaringen te delen ondersteunt de innovatie en ontwikkeling 
(Handelzalts, 2019).  

Een mogelijke vorm van samenwerking die schoolontwikkeling kan bevorderen is de inzet 
van leerkrachten in bovenschoolse professionele leergemeenschappen (Schaap et al., 
2018). Het uiteindelijke curriculumontwerp dient uiteraard aan te sluiten bij de eigen 
schoolcontext, dus de ervaringen van anderen dienen beoordeeld te worden op 
toepasbaarheid in de eigen school.  

Ook Chen et al. (2015) onderstrepen de toegevoegde waarde voor de kwaliteit van het 
ontwikkelproces als schoolleiders het uitvoeren van experimenten stimuleren. Daarnaast 
pleiten zij voor het creëren van een veilig en open platform waar successen en 
uitdagingen over het proces gezamenlijk kunnen worden gedeeld met als doel het 
ontwerpen van een duurzaam en schaalbaar curriculumontwerp. Hier kan besproken 
worden hoe onderhandeld wordt over spanningen gedurende het proces en hoe effectieve 
pedagogische benaderingen op verschillende niveaus in de school ingezet kunnen 
worden.  

 

Implementeren 

De gezamenlijk overeengekomen verandering wordt geïmplementeerd waarbij heldere 
stappen en tijdlijnen worden gedeeld en vastgelegd. Bij de implementatie wordt de 
verandering geleidelijk aan ingevoerd; startend met kleine, haalbare aanpassingen 
gevolgd door veranderingen breder in de organisatie die continue worden beoordeeld en 
- indien de omstandigheden daarom vragen - aangepast.  

De implementatie wordt structureel ondersteund door professionele ontwikkeling van 
leerkrachten alsook voor onderwijsassistenten. Daarnaast kan professionele ontwikkeling 
van schoolleiders noodzakelijk zijn. Zij bleken vaak onvoldoende getraind of hebben 
onvoldoende ervaring met curriculumaangelegenheden (Huber et al., 2017).  

 

Evalueren 

Om het succes van de curriculumontwikkeling te kunnen beoordelen wordt deze 
geëvalueerd aan de hand van vooraf vastgestelde doelen. Indien de evaluatie daartoe 
aanleiding geeft, wordt het ontwerp aangepast. 
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