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Hoe krijg je je 
collega’s mee in een 
veranderproces?

Jannet Maréchal – ATOA – Netwerk Onderwijsadviseurs

j.marechal@atoa.nl

Ik ben niet bang voor veranderen,
wél voor het idee 
dat dat gemanaged gaat worden

Mensen ondersteunen dát

wat ze zelf hebben helpen bouwen
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beDOELing Handvatten geven die kunnen helpen om de 
ontwikkeling in jouw school in gang te zetten.

Verandering/ 
ontwikkeling 
beschrijven

Welke verandering is bij jullie op school gaande?

Vertel deze verandering in het kort aan ‘je buur’.

Bijvoorbeeld

We gaan de individuele begeleiding verstevigen, 
zodat we leerlingen gerichter en eerder kunnen 
helpen.

Na de zomervakantie, krijgen mentoren drie  
spreekmomenten per week in het rooster.

De mensen

Bekijk de persoonsbeschrijvingen.

Kies drie uiteenlopende mensen om mee aan 
de slag te gaan.

Denk even weer aan de onderwijskundige 
verandering op je eigen school en bedenk wie 
deze drie personen bij jou op school zouden 
zijn. 

Hoe denk je deze mensen in beweging te 
krijgen?

• Waar zit je nu? 

• Welke aspecten zijn 
nog ‘niet in beeld’?

• Waar zou je mee aan 
de slag willen (en 
met wie)?
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Actie!

1. Kies uit de activiteitenlijst activiteiten die je 
zou willen inzetten (of die je al hebt ingezet).

2. Geef ook aan welke van de drie gekozen 
personen je zou willen betrekken bij deze 
activiteit.

3. Welke drie activiteiten zou je aan het begin 
van de verandering doen? (zet een ‘*’ bij 
prioritering)

Je team
vooruit
trekken

Het elastiek
De 
diversiteit
neemt toe
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Het nieuwe
evenwicht

De winst

óók winst

Is er nog iets beters te bedenken?

Het gaat mij goed af, maar hoe 
doen anderen het?

Wat is de waarde voor mij en lukt 
mij dat?

Hoe kan ik dit leren en past mij dat?

Wat betekent dit voor mij

Hoe zit het in elkaar?

Wat is het?

Wat doe je met 
betrokkenheids
verschillen?

Voorlopers
Meelopers

Achterlopers
Remmers

IK            TAAK            ANDER

Moet ik er iets 
mee? Wat 
betekent dat voor 
mijn werk? Doe ik 
het nu niet goed 
dan? Ben ik daar 
wel voor opgeleid?

Kan ik dat wel? 
Hoe kun je dit 
organiseren met 
18 leerlingen? 
Wat doe je als 
leerlingen hun 
keuzes niet op 
tijd doorgegeven 
hebben?

Wat gaat dit 
leerlingen 
uiteindelijk 
opleveren? Als jij dit 
ook in jouw klas 
doet, kunnen we 
misschien wat 
uitkomsten 
vergelijken.

Kijk nog eens naar de drie personen en je activiteiten.
Wie zet je in en zijn dat ik, taak  of ander betrokkenen?
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Informatie 
Beeldvorming
Erkenning
Belangstellende 
ondersteuning

Inspirerende 
voorbeelden
Materiaal
Facilitering
Professionalisering

Evaluatie
Werkoverleg
Externe 
contacten
Intervisie

IK                  TAAK              ANDER

BEHOEFTEN

Dank en
tot ziens

Jannet Maréchal
Trainer/consultant/onderwijskundige

ATOA (www.atoa.nl)
Advies en Training voor Onderwijs Ambities

Aangesloten bij Netwerk Onderwijsadviseurs
www.netwerkonderwijsadviseurs.nl

j.marechal@atoa.nl
j.marechal@netwerkonderwijsadviseurs.nl

Wil je zelf aan de slag met onderzoek? Ga 
dan naar de www.voortgezetleren.nl/zelf-
aan-de-slag-met-onderzoek/
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