
Waarderend onderzoek –

Alle stemmen in de ruimte om te 

werken aan schoolkwaliteit









Ontstaan van Appreciative Inquiry



• Ver+anderen doe je samen met anderen

• Veranderen is … samen leren (onderzoek)

• Start bij: waar willen we samen meer van? 

(waarderend)

• Veranderen is … wat de moeite waard is behouden

• Veranderen is … samen anders praten over onze 

wereld

• Veranderen is … samen dingen anders gaan doen

Waarderend onderzoek als veranderkompas



Focus op 

“micro-

praktijken” –

AI in 

alledaagse 

conversaties







Het organisatiemodel voor Nuovo
scholengroep als onderzoeksvraag.





Een onderzoeksvraag?!
• Perspectieven op onderzoek
• Implicaties voor wie dan onderzoeker is (rollen)

Van spiegelen naar maken: “The aim of research would
not be to illuminate what is, but to create what is to
become” (K. Gergen).



Waarderend onderzoek

De gezamenlijke studie van dat 
wat leven geeft, 

leidt tot gedeelde kennis die 
wezenlijke innovatie stimuleert.



Congruentie 

als basis-

principe



De weg naar jullie model moet 

overeenkomen met jullie visie op 

onderwijs, met de uitgangspunten 

en waarden van het strategisch 

beleidskader.

Pluriform, gezamenlijk, langs meerdere 

lijnen, verderbrengende dialoog, brede 

betrokkenheid.

Zelfredzaamheid, passie, verbinden, 

uitgaan van talenten, oog voor het 

individu, baandromen volgen



Vorm volgt functie



“We gaan naar vormen van onderwijs waarin 

structuren volgen uit inhoud en niet andersom.” 

(Nuovo strategisch beleidskader) …

… “We gaan naar een organisatiemodel 

waarin de structuur volgt uit onze missie 

en visie, en niet andersom.”



Verkennen:

Wat geeft vandaag leven?

Waarderen wat aanwezig is

Verbeelden:

Wat is er mogelijk?

Visie over wat zou

kunnen.

Vormgeven:

Samen ontwerpen van de gewenste toekomst

Verwezenlijken:

Hoe doen we het 

en hoe houden we het vast?
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“Positief kernthema”

AI cyclus in 5 fasen



Ons kernthema:

‘Op eigen-wijze samen ontwikkelen’







Summit

Gericht op 
een taak

Hele 
systeem 

doet mee

Deelnemers 
aan het 

stuur

Zoeken naar 
gemeen-

schappelijkheid

Bereidheid 
tot actie



We gaan op onderzoek uit…

1.Verkennen:
ontdekken en waarderen 
van ‘het beste dat er al is’ 2. Verbeelden:

dromen over wat er mogelijk is -
hoe zouden we het willen?

3. Vormgeven:
ontwerpen wat er nodig is

4. Verwezenlijken:
realiseren van de gewenste toekomst 

- plannen maken!














