Bidbook

Bidbook EduhackathonNL010
Op zaterdag 23 maart is op initiatief van Meet-UP-010 de EduhackathonNL010 georganiseerd in Rotterdam. Bijna 100
professionals met verschillende achtergronden (primair, voortgezet, middelbaar onderwijs en bedrijfsleven, ouders,
studenten, en leerlingen) melden zich aan.
In 12 teams zijn zij actief aan de slag geweest om een antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe organiseren we het beste
onderwijs voor Rotterdamse leraren en leerlingen”.
De opbrengsten van de groepjes zijn in geüpdatete vorm gebundeld in dit bidbook. Hiermee geeft het een totaal
inzicht in de uitkomsten van de dag.
Team Oranje
Team Donkergroen
Team Wit
Team Grijs
Team Rood
Team Felgroen
Team Kobaltblauw
Team Wit blauwe stip
Team Donderblauw
Team Lichtblauw
Team Roze
Team Geel

-

Gouden Cirkel van Creativiteit
Out-of-the-box initiatieven
Lege invulling & vrije ontwikkeltijd
Kansenstad 175 à Meer diversiteit in teams
Meet-ups ipv studiedagen
Ballast loslaten
Kijkhelden
Heilige uurtjes
Menu op maat voor leerlingen
Innovatieteam op school
Individuele leerweg voor leerlingen
Blijmiddag010

Team: Oranje

Idee:
Gouden Cirkel van Creativiteit

Hoe kunnen we

de creativiteit van het kind waarborgen?

Probleem

Het vraagstuk waarop de focus lag binnen het team richtte zich op het behoud van
creativiteit. Jonge kinderen zijn bij uitstek in staat creatief en vrij te denken. Zij verliezen deze
competentie veelal door het patroon waarin ze worden gevormd in het basis en voortgezet
onderwijs. Een mooie illustratie geeft het filmpje ‘Doen is de beste manier van denken’. Dat
is niet alleen jammer, het is in het huidige tijdperk van creativiteit een gemiste kans. Op alle
fronten neemt de behoefte aan creativiteit en nieuwe oplossingen momenteel sterk toe.

Oplossing

’Golden Circle of Creativity’
Een sleutelwoord dat naar voren kwam bij het zoeken naar oplossingen bleek ‘basishouding’.
Bij leerkracht en leerling zou gewerkt moeten worden aan een basishouding die aandacht
voor creativiteit bij voortduring zou garanderen in het leer- en ontwikkelproces. Eén van de
gepresenteerde oplossingen vertoonde grote gelijkenis met de Golden Circle van Simon
Sinek. Niet alleen qua presentatie (3 in elkaar vallende cirkels), maar ook qua benadering;
starten bij het ‘waarom’, doorstappen naar het ‘hoe’ om tenslotte te kijken ‘wat’ er praktisch
gedaan kan worden. Met een knipoog naar Simon Sinek werd aan de oplossing daarom de
term ’Golden Circle of Creativity’ meegegeven.

1e cirkel: Waarom?
De basis van de oplossing is de vaststelling dat creativiteit een noodzakelijkheid is die
vandaag de dag steeds belangrijker wordt en dus al bij kinderen verder ontwikkeld moet
worden met het al aanwezige niveau als basis. In ieder geval niet teniet mag worden gedaan,
zoals nu vaak het geval is.
2e cirkel: Hoe?
Bij de zoektocht naar het ‘hoe’ kunnen verschillende perspectieven benut worden. Enkele
voorbeelden werden al genoemd; nieuwsgierigheid van het kind, de omgeving waarin geleerd

wordt en het sturen op ‘anders kijken’. Bewust praat ik hier van voorbeelden. Het zou
aanbeveling verdienen om ‘samen met het veld’ vast te stellen welke invalshoeken het best
zullen voldoen om bij voortduring te sturen op creativiteit.
3e cirkel: Wat?
De buitenste cirkel kan gezien worden als ‘toolbox’. Welke zaken kan ik als leerkracht
praktisch inzetten of benutten om bijvoorbeeld nieuwsgierigheid verder aan te wakkeren, de
kinderen eens anders naar zaken te laten kijken, etc.

Organisatie van
de oplossing

Net zo zeer als de Golden Circle van Simon Sinek al jaren een hype is in het bedrijfsleven,
maar ingevuld moet worden door de organisatie zelf, zo is ook de Golden Circle of Creativity
‘slechts’ bedoeld om door het onderwijs verder te worden ontwikkeld. De kracht van het
benaderen van het creativiteitsvraagstuk op deze manier geeft alvast de mogelijkheid om de
term en benadering langs de lijn ‘waarom, hoe en wat met betrekking tot creativiteit’ te laten
landen. Verdere invulling verdient nog aandacht.
De gekozen oplossing is dus niet zozeer een al geheel ingevuld model, maar een manier c.q.
benadering waarop aandacht voor een belangrijk onderwerp als creativiteit gegenereerd en
gegarandeerd kan worden.
Een belangrijke uitdaging is uiteraard om de aandacht voor creativiteit in het onderwijs niet
als extra taak c.q. activiteit te laten ervaren in een tijd dat de leerkracht al zoveel móet.
Wellicht is bewustwording van de noodzaak dan ook vooralsnog het hoogst haalbare. Het
meegeven van de Golden Circle of Creativity, zowel aan leerkrachten in opleiding (PABO) als
in de praktijk, is echter al een mooie eerste stap. Je hoeft immers niet de hele trap te kunnen
overzien om toch al de eerste trede te nemen! Een ding is sowieso zeker, de behoefte aan
creatieve denkers zal de komende tijd groter en groter worden en we gaan er spijt van krijgen
als de aandacht hiervoor teloor gaat in de tsunami aan organisatorische vraagstukken, die op
de korte termijn altijd belangrijker lijken.
Hoe kun je het organiseren?
- Aansluiting bij het Masterplan Onderwijs Rotterdam 2030 als het gaat om thema’s
talentontwikkeling van leerlingen, leren en ontwikkelen op plekken buiten de school.
(Dagprogrammering Rotterdam Zuid, Loopbaanleren, Opgave en programmering van
KCR, Talentklassen, Bouwkeet in Delfshaven, Technieklokalen, Educatieve tuinen,
Hybride docenten…kortom er is al veel)
- Aan de Eduhackaton groep Oranje kan je een opdracht geven het idee verder te brengen
en ambassadeurs werven die dit op hun school en klas willen gaan doen.
- Opdracht tot ontwikkeling kan worden gegeven door afdeling Onderwijs.

Team: Donkergroen

Idee:
Faciliteren van out-of-the-box initiatieven

Hoe kunnen we

De out of the box ideeën van leraren faciliteren?

Probleem

Team Donkergroen heeft een oplossing bedacht dat simultaan een aantal
problemen oplost die spelen in het (Rotterdams) onderwijs, namelijk:
1. Leerkrachten missen autonomie in hun baan terwijl dit essentieel is
voor voldoening
2. 1 op 3 leerkrachten stopt voor zijn/haar 30e levensjaar, o.a. door een
gebrek aan ervaren autonomie: het oplossen van dit probleem lost dus
ook het lerarentekort op
3. Leermiddelen lopen vaak achter de realiteit van een snel veranderende
wereld aan: door leerkrachten meer autonomie te geven kan de wereld
de klas worden ingehaald

Oplossing

Organisatie van de oplossing

We lossen dit probleem op doordat stichtingen, scholen en gemeente het
out-of-the-box initiatief voor leraren faciliteren. Dit betekent dat leraren die
een goed idee of initiatief hebben hiervoor kunnen worden vrij geroosterd
(voor gelimiteerde tijd) én evt. andere benodigde middelen kunnen krijgen
om hun idee te organiseren. Daarnaast krijgen docenten mogelijk scholing
in benodigde vaardigheden voor het uitwerken van innovatieve ideeën en
initiatieven. Een idee of initiatief kan een innovatieve lessenserie zijn, maar
ook een oplossing voor breder spelende problematiek binnen de gehele
school (bijv. omgaan met diversiteit en kansenongelijkheid, pesten, gezond
leven etc.)
In dit verhaal zijn er een aantal belangrijke stakeholders waarvan
verschillende zaken worden verwacht om dit idee mogelijk te maken.
1) De leraar: Van de leraar verwachten we dat hij/zij bepaalde ideeën
en initiatieven al voor een aanvraag (voor zover mogelijk) in het
klein hebben getest in zijn/haar klas of hebben getest bij andere
leraren. Op deze manier worden leraren gedwongen snel naar een
concreet voorstel toe te werken
2) De school: Deelnemende scholen stellen een “jury” aan die ideeën
en initiatieven van leerkrachten moet beoordelen op een aantal
aspecten. In de jury zit een diverse groep afgevaardigden vanuit
alle lagen van de school (leerlingen, leraren, ondersteunend
personeel, directie). Leraren met een idee pitchen deze bij de jury.
3) De Stichting: (in het geval het PO/VO betreft): Op stichtingsniveau
worden middelen beschikbaar gesteld om het idee te
ondersteunen. Tevens houdt de Stichting toezicht of het initiatief
daadwerkelijk vorm krijgt op de individuele scholen.
4) De Gemeente: in de praktijk zal je zien dat veel ideeën van leraren
als een keer eerder zijn bedacht. Het is daarom belangrijk dat
kennis over onderwijsinnovatie wordt verzameld en gedeeld. Om

deze overkoepelende taak goed uit te voeren zou de Gemeente de
volgende zaken kunnen doen:
a. Het faciliteren van een online kennisbank waar alle
uitgevoerde (en evt. ook afgekeurde) ideeën van docenten
staan. Ter inspiratie maar ook om te leren van andere
ideeën en initiatieven die niet het gewenste effect hebben
gesorteerd.
b. Een samenwerking aan gaan met een aantal partijen die
gespecialiseerd zijn op het gebied van effectmetingen,
denk aan Hogeschool Rotterdam, de Kennisrotonde of de
Erasmus Universiteit.
c. Daarnaast is het belangrijk dat docenten die ideeën en
initiatieven uitwerken een ruimte tot hun beschikking
hebben waarin de fantasie en creativiteit wordt geprikkeld.
Een samenwerking met andere ideeën als ConnecTeach
ligt hier bijvoorbeeld voor de hand.
NB: Het is natuurlijk ook mogelijk met een kleine pilot op een aantal scholen
beginnen. Dat maakt de drempel een stuk lager om er mee aan de slag te
gaan. Bij succes kan het groter worden uitgerold.

Team: Wit

Idee:
‘Lege invulling’ (leerlingniveau) & ‘vrije ontwikkeltijd’
(leerkrachtniveau)

Hoe kunnen we

- leerlingen ruimte bieden om op eigen gekozen gebied zich te kunnen ontwikkelen en te
ontdekken waar hun talenten liggen?
- leerkrachten ruimte bieden om op eigen gekozen gebied zich te kunnen ontwikkelen en
meer ruimte te geven om met het onderwijs mee te denken?

Probleem

Leerkrachten ervaren dat zij zelf te weinig ruimte en tijd ervaren om zichzelf en de kinderen te
kunnen ontwikkelen op een gebied dat zij zelf kiezen. Dit probleem is toegespitst op leerling
en leerkracht.
1. Er wordt ervaren dat leerlingen te weinig tijd en ruimte wordt geboden om zich te
ontwikkelen of mee te kunnen denken op een eigen gekozen gebied. Kinderen verliezen
hierdoor motivatie en inzicht om zich te kunnen ontwikkelen op bijvoorbeeld een creatief
of technisch vlak, wat invloed kan hebben op de latere beroepskeuze. Daarnaast wordt
ervaren dat kinderen te weinig inzicht hebben op eigen talenten en vaardigheden en de
vragen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik?’ moeilijk kunnen beantwoorden.
2. Er wordt ervaren dat leerkrachten zich graag willen ontwikkelen of meedenken op een
eigen gekozen gebied, maar dat hier in de praktijk geen ruimte voor is door de
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en de verwachtingen vanuit directie en
inspectie.

Oplossing

De oplossingen voor de probleemstelling zijn opgebouwd van korte naar lange termijn voor
zowel leerlingniveau als leerkrachtniveau.
Oplossingen op Leerlingniveau
1. Bied de kinderen een leeg vel papier aan voor eigen invulling, oftewel ‘De lege
invulling’.
2. Vakvrije uren in het rooster
Krijg je zelf ook niet de beste ideeën op de fiets als je even niets aan het doen ben?
Het schijnt zelfs dat de post-it is uitgevonden toen iemand er per ongeluk achter
kwam dat een papiertje met plakrand erg handig is. Geef kinderen de ruimte om even
niets te doen en zelf een keuze te maken.
Oplossingen op Leerkrachtniveau
1. Bied de leerkrachten een leeg vel papier aan voor eigen invulling, oftewel ‘De lege
invulling’.
2. Vakvrije uren in het rooster.
3. 20 % vrije ontwikkeltijd voor elke leerkracht.

Organisatie van
de oplossing

Oplossingen op leerlingniveau
1. Bied de kinderen een leeg vel papier aan voor eigen invulling, oftewel ‘De lege invulling’.
Kinderen krijgen vaak gekaderde opdrachten; een methode, les of een tekenopdracht. Biedt
de kinderen vaker een leeg blad aan om eigen invulling aan te geven. Wordt het een tekst,
een eigen tekening zonder voorwaarden of wordt het een goed nieuw idee voor het
onderwijs?
2. Vakvrije uren in het rooster.
In het rooster is er een vakvrij uur opgenomen. Kinderen mogen (gekaderd) hier eigen
invulling aangeven. De kinderen stellen een plan van aanpak op. Wat willen ze leren of doen

ze bewust even niets? Kinderen kunnen kiezen om te leren een muziekinstrument te spelen,
te schilderen, onderzoek te doen, of iets ter ontspanning om vervolgens verder te kunnen
leren op een ander vakgebied.
Oplossingen op leerkrachtniveau
1. Bied de leerkrachten een leeg vel papier aan voor eigen invulling, oftewel ‘De lege
invulling’.
In plaats van een geplande vergadering, studiedag of verplichte bijeenkomst wordt de
leerkrachten een leeg vel gegeven waar zij kunnen opschrijven wat ze willen. Probeer dit zo
min mogelijk met kaders te doen. Hierdoor komt een directie erachter wat er bij leerkrachten
speelt, maar hebben leerkrachten ook het idee dat ze gehoord worden over hun ideeën en
mee kunnen denken in wat ze willen. Vaak is het voor mensen al fijn om het idee te hebben
dat ze hun verhaal kwijt kunnen, maar weten ze niet altijd waar en wanneer. Een plek waarin
zonder vraag van directie leerkrachten hun verhaal kunnen en mogen neerleggen is voor
zowel leerkracht als directie een winst.
2. Vakvrije uren in het rooster.
In het rooster is er een vakvrij uur opgenomen. Zoals hierboven beschreven mogen kinderen
(gekaderd) hier eigen invulling aangeven. Deze tijd is ook voor leerkrachten om naar eigen
idee in te vullen. Willen zij zichzelf verder ontwikkelen in het begeleiden van onderzoekend
leren, willen zij gelezen theorie toepassen of alleen observeren zodat zij hun
leerkrachthandelen in de andere lessen kunnen aanpassen? Leerkrachten ervaren hiervoor
tijd en ruimte zonder druk van prestatie. Dit vrije uur kan zowel binnen als buiten
plaatsvinden.
3. 20 % vrije ontwikkeltijd voor elke leerkracht.
Voor elke leerkracht is in de werktijdsfactor 20% tijd vrij gemaakt om op eigen gekozen
gebied te ontwikkelen zonder de vaste werkzaamheden van een leerkracht. Deze ruimte kan
ontstaan door:
- Studiedagen niet vanuit directie in te vullen, leerkrachten geven zelf hun invulling aan
om zichzelf te ontwikkelen.
- Tijdens de vakvrije uren van leerlingen is er toezicht van een leerkracht op twee
groepen, een leerkracht heeft zijn vrije ontwikkelruimte. De week erop wisselt dit.
- Leerkrachten worden wisselend ambulant vrij geroosterd.
Vaste vrije momenten voor elke leerkracht (bijv. elke woensdag na schooltijd). Niemand mag
iets gezamenlijks plannen.

Team: Grijs

Idee: Kansenstad 175
Meer diversiteit in de teams

Hoe kunnen we

tot een grotere diversiteit binnen lerarenteams komen door het verkleinen van de afstand
tussen mbo en de pabo?

Probleem

We hebben in Rotterdam te maken met een (super)diverse leerlingenpopulatie en,
gechargeerd, een lerarenkorps bestaande uit in de middenklasse gesocialiseerde blanke
vrouwelijke randstedelingen. Deze mismatch1 draagt bij aan kansenongelijkheid. De huidige
‘koninklijke weg’ van de havo naar de pabo of tweedegraads lerarenopleiding draagt
onvoldoende bij aan de oplossing. Door aangescherpte toelatingseisen voor de pabo, en het
hbo in het algemeen2, is de instroom vanuit het mbo afgenomen. De diversiteit op het mbo is
groter3. Die diversiteit stroomt verminderd door naar het hbo.

Oplossing

Een drempelloze overgang van onderwijsassistent (mbo 4) naar de pabo

Organisatie van
de oplossing

1. Leerjaar vier onderwijsassistenten in pabo | korte termijn (schooljaar 2019-2020)
Vierdejaars onderwijsassistenten mbo 4 krijgen les op de pabo. Drempels vallen weg:
mbo-studenten komen sneller en vaker in aanraking met de studenten op hbolerarenopleidingen (social en academische integratie4) en worden in staat gesteld hun
vooroordelen/angsten te toetsen aan de realiteit. Aan het curriculum verandert (voorlopig)
weinig tot niets.
2. Curriculum toewerkend naar toelatingstoetsen | middellange termijn ( vanaf 20202021)
Zowel fysiek als curriculair een drempelloze doorstroom van mbo 4 naar de
lerarenopleiding. Het Rotterdams onderwijsbeleid heeft als speerpunt het verzachten van
overgangen5. Practice what you preach. Begin bij de onderwijsopleidingen.
3. Verticale onderwijsfaculteit | lange termijn
Wij adviseren op langere termijn één gebouw waar mbo’ers, hbo’ers en academische
studenten elkaar ontmoeten. De afstanden worden letterlijk (fysiek) en figuurlijk
(curriculum) kleiner. Het stimuleert stapelen. Ontmoeting kan door o.a. gezamenlijke
projecten, kruisbestuivingen en gezamenlijke intervisiegroepen.
4. Interdisciplinaire kinder- en jeugdfaculteit | lange termijn
Hier zijn alle kinder- en jeugdgerelateerde opleidingen ondergebracht. Denk aan o.a. mbo
onderwijsassistent, (academische) pabo, tweedegraads lerarenopleidingen, SPW, SPH,
(ortho)pedagogiek, kinderpsychologie en onderwijskunde. Hier ontstaan integrale
werkwijzen en netwerken.
5. 21e eeuws onderwijs | lange termijn
Binnen de interdisciplinaire ‘faculteit’ wordt onderwijs op maat aangeboden, dit startend
vanuit een 2 jarige pedagogische basisopleiding op hbo niveau. Vervolgens maakt de
student een passende keuze voor een bepaalde richting (po, vo of mbo) waarin hij zich
zal specialiseren. Door bv modulair onderwijs, worden overgangen versoepeld of
verwijderd, zijn leerlijnen doorlopend en neemt een leven lang leren voor alle
stakeholder een centrale plaats in.

Illias el Hadioui, 2010 p.43-44
Kamerbrief Gelijke kansen in het onderwijs, 2016
3 Staat van het onderwijs, 2018
4 Tinto, 1993
5 Onderwijsbeleid Gemeente Rotterdam 2019-2022, p.6
1
2

Team: Rood

Idee:
Vrij in te vullen meet-ups in plaats van studiedagen

Hoe kunnen we

Als leerkracht de regie terugkrijgen over onze persoonlijke ontwikkeling?

Probleem

Leraren ervaren dat zij veel taken moeten uitvoeren in weinig tijd en dat er daardoor weinig
aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Ook tijdens de studiedagen die worden
georganiseerd, is er vaak een verplicht en van buitenaf opgelegd programma.
Leraren voelen daarom weinig regie om hun eigen invulling te geven aan persoonlijke
ontwikkeling.

Oplossing

Organiseer meet-ups in plaats van studiedagen.
Belangrijk is dat iedereen aanwezig is bij deze bijeenkomsten (leraar, IB, RT, directie). Dit
zorgt voor vertrouwen, veiligheid en teamgevoel.
De dagen zijn opgedeeld in twee delen:
1. Dialoog – gesprek met elkaar over hoe het gaat, waar je tegenaan loopt, sterke en zwakke
punten, hulpvragen, etc.
2. persoonlijke ontwikkeling. Je gaat aan de slag met een thema waar jij beter in wilt worden,
of je benut deze tijd om inhoudelijke projecten op te zetten.
Door gebruik te maken van de tijd die gereserveerd is voor studiedagen voelt het zowel voor
de leraar, als voor de directie niet als een extra belasting, hoeft het niet ten koste te gaan van
andere inzet en kan het snel gerealiseerd worden.

Organisatie van
de oplossing

1. Richt een van de geplande studiedagen in als meet-up.
2. Laat een aantal leraren deze meet-up voorbereiden
3. Kies voor een programma met zowel aandacht voor dialoog als individuele
professionaliseringswensen. De eerste bijeenkomst kan ook worden gebruikt om te komen tot
een inventarisatie van de wensen en een plan van aanpak voor de komende meet-ups.

Team: Fel groen

Idee:
Ballast loslaten

Hoe kunnen we

De regie neerleggen bij een cluster van onderwijsprofessionals zodat zij de overtollige ballast
van zich af kunnen laten vallen en zowel leerlingen als leraren meer tijd en ruimte ervaren om
invloed te hebben op hun onderwijs.

Probleem

Als probleem benoemden wij de dat er te weinig tijd en ruimte was om regie te voeren over
het eigen onderwijs. De leraar voelt zich beperkt door het moeten werken met verschillende
digitale administratiesystemen, door regels en wetten die worden opgelegd door besturen en
overheid. Het voelt als een gebrek aan vertrouwen in de professionaliteit van leraren, dat ze
zelf zo weinig invloed op hun lespraktijk hebben. Dit gebrek aan autonomie maakt het beroep
niet aantrekkelijk voor nieuwe leraren. De metafoor die we hiervoor gebruikten was een stolp:
zonder zuurstof en beperkt door hoogte van de stolp, is er geen ruimte voor groei.
De tekenares gaf ons de metafoor van de luchtballon. Hier past ons idee inderdaad heel
goed bij. Het cluster zit in de ballon, bepaalt visie, richting, eindpunt. Overtollige ballast (bv
regels binnen een bestuur, die niet wettelijk verplicht zijn, verschillende registratiesystemen,
veel toetsen) wordt overboord gegooid en het cluster bepaalt welke vliegers (externen) nodig
zijn om op koers te blijven. Dit kan iemand zijn die bijscholing biedt, een administratief
medewerker, of een teamleider als daar behoefte aan is.

Oplossing

Wat nodig is, is ruimte, regie, zeggenschap en macht naar de leraar en zijn team. De leraar is
de uitvoerend onderwijsprofessional en moet zeggenschap hebben over hoe hij dat doet en
wat hij nodig heeft. De leraar is hiervoor opgeleid, is de professional. Om dit goed tot zijn
recht te laten komen is het het beste om te werken in teams van 15-20 personen, laten we
het een cluster noemen. Deze grootte is het meest efficiënt om goed samen te kunnen
werken. In zo’n cluster zijn verschillende expertises aanwezig. Hoe groter de school, hoe
meer clusters. Er kan ook een deel personeel zijn dat flexibel is en in meerdere clusters zit,
met bepaalde expertise.
Het cluster bepaalt zelf wat het wel en niet inkoopt bij het bestuur of externen. Of het hier
gaat over puur onderwijskundige zaken, of ook bijvoorbeeld facilitaire zaken, waren we nog
niet helemaal over uit.
Een cluster bepaalt waar het scholing, ondersteuning of (bege-)leiding in nodig heeft en koopt
dat in. Geld (lumpsum, subsidies) gaat direct naar de clusters.
De tekenares gaf ons de metafoor van de luchtballon. Hier past ons idee inderdaad heel
goed bij. Het cluster zit in de ballon, bepaalt visie, richting, eindpunt. Overtollige ballast (bv
regels binnen een bestuur, die niet wettelijk verplicht zijn, verschillende registratiesystemen,
veel toetsen) wordt overboord gegooid en het cluster bepaalt welke vliegers (externen) nodig
zijn om op koers te blijven. Dit kan iemand zijn die bijscholing biedt, een administratief
medewerker, of een teamleider als daar behoefte aan is.

Organisatie van
de oplossing

Om dit te bereiken in het Rotterdamse onderwijs hebben we een bestuur met lef nodig, een
bestuur dat de regie en macht uit handen durft te geven (met als gemeenschappelijk doel:
goed onderwijs door goede, toegeruste professionals).
Daarnaast hebben we uiteraard teams nodig die dit willen uitproberen. Niet alle teams zijn
direct geschikt om dit uit te proberen en als een team het wel zou willen, is het de vraag of
dat team echt weet wat het zich op de hals haalt.
Daarom stellen wij voor dat, om dit idee te realiseren, er begeleiding is voor teams die dit
zouden willen. Een team zal om te beginnen een eigen visie moeten hebben. De begeleiding
kan hierbij helpen en kan het team begeleiden op een juiste en evenwichtige manier te
ontwikkelen tot een professionele zelfsturende leergemeenschap, die eigen keuzes maakt
over het waarom, hoe en wat van hun onderwijspraktijk.

Team: Kobalt Blauw

Idee:
Kijkhelden

Hoe kunnen we

het onderwijs in Rotterdam beter maken door onderwijs anders te organiseren, meer
afgestemd op de behoeften en talenten van leerlingen. Door beter te kijken en te
handelen naar wat leerlingen willen en kunnen leren, organiseer je het onderwijs anders.
‘Kijken Naar Kinderen’ staat als term centraal. Het is de basis waarop je vervolgens je
onderwijssysteem/aanbod inricht.

Probleem

Het voortgezet onderwijs stelt onvoldoende de talenten en leerbehoeften van leerlingen
centraal. Er wordt onvoldoende naar hen ‘gekeken’, waardoor de leerling zich ook niet gezien
voelt. Dit heeft als gevolgen:
- Onvoldoende onderwijs dat is afgestemd op talenten van leerlingen en leerbehoeften
- Onvoldoende ‘matching’ tussen vraag en aanbod wat er kan zijn in onderwijs
- Ontbreken van schoolvisie en teamverantwoordelijkheid die talenten van leerling
centraal stelt.
- Bevorderen van motivatie en verminderen van uitval
- Verkleinen van de overgang tussen po en vo.

Oplossing

Talent en leerbehoefte van leerlingen staat centraal. De taak van de ‘Kijkheld’(de persoonlijke
coach en mentor van de leerling) is om de leerling ‘te zien’ en vervolgens met het team
onderwijs flexibel in te richten dat aan de leerling centraal staat.

Organisatie van
de oplossing

Er wordt een belangrijke functie toegevoegd (hier genoemd de ‘Kijkheld’) die een rol gaat
spelen in het buddyschap/docentschap richting een leerling. Deze ‘kijkheld’ is getraind om de
talenten en leerbehoeften van leerlingen centraal te stellen. Dit gebeurt al via een ‘warme
overdracht’ vanuit het po. Deze ‘kijkheld’ maakt een individueel onderwijs plan voor de
leerling en heeft het mandaat binnen het team om dat voor te leggen aan andere
vakdocenten. Onderwerpen als ‘tutorleren’, leren buiten de school, team- gestuurd- onderwijs
(leeftijd doorbrekend) zijn gemeengoed binnen de schoolvisie. Daardoor kan de school
flexibiliteit leveren richting de leerling. De leerling voelt zich gezien en ‘snapt waarom hij
leert’. Het is afgestemd op zijn persoonlijke ontwikkeling, behoeften en talenten. Dit
bevorderd motivatie, het voorkomt uitval.
- Ontwikkelen van een schoolvisie waar deze benadering belegd is
- Het trainen van hele teams. Nu is ‘kijken naar een kind’ als methode nog te
individueel belegd als training. Het moet een teamprofessie worden waar de school
op kan doorpakken.
- Samenwerking aangaan met partners buiten de school. Daar kunnen ‘talenten’
ontwikkeld worden die niet vanzelfsprekend op school aangeboden kunnen worden
(thematisch of vakspecifiek)
- Docenten toewijzen die ‘Kijken naar het Kind’ als kerntaak hebben. Zij zijn de
mentor/coach van de leerling. Zij stellen samen met leerling onderwijsroutes samen
- Leergang en vakdoorbrekend onderwijs aanbieden. De ervaren leerling kan de
starter helpen. Onderwijs meer vanuit competenties benaderen, minder vanuit
‘eenzijdige ‘vakinhoud’
- Meerdere docenten hebben de functie ‘Kijkheld’. Hierdoor zijn de talenten en
leerbehoeften, jarenlang het uitgangspunt. Het team ontwikkeld gaande welke
vakken flexibeler ingericht kunnen worden zodat de leerling hier zijn leerbehoeften in
kwijt kan.
Inspiratie kan o.a. opgedaan worden bij ‘WALHALLAb’. Daar zijn onderwijspleinen ook buiten
het onderwijs georganiseerd, vanuit vergelijkbare visie.

Team: Wit blauwe stip

Idee:
Heilige uurtjes

Hoe kunnen we

leraren weer eigenaar laten zijn van hun eigen lessen?

Probleem

Docenten in het basisonderwijs voelen zich “methodeslaven”. Door secundaire
werkzaamheden, zoals oudergesprekken, schoolpleindiensten of organisatorische klusjes,
blijft er te weinig tijd over om lessen voor te bereiden en boven de stof te staan. Dat zit
creativiteit en begeestering in de weg.

Oplossing

Gedreven docenten worden in staat gesteld om zich vier uur per week bezig te houden met
het voorbereiden van hun lessen en met onderwijsinnovatie in brede zin. Om aanspraak te
maken op deze heilige uurtjes, moeten docenten goed kunnen beredeneren hoe zij hun uren
gaan besteden en op welke manier zij de school daarmee verder helpen (bijv. door
kennisdeling). Deze vier uur zijn heilig: ze worden niet gebruikt om andere gaten dicht te
lopen.
Tijd hiervoor kan worden vrijgemaakt door secundaire werkzaamheden te verplaatsen naar
weken waarin geen les wordt gegeven (een structurele herverdeling van werktijden), of door
de “heilig-uur-docenten” vrij te stellen van een aantal van zulke werkzaamheden (bijv. door
slimme inzet van onderwijsassistenten). Maar voor zover daarmee niet voldoende tijd wordt
vrijgespeeld, wordt van scholen gevraagd om hiervoor de noodgrepen in zetten die ook bij
ziekte etc. worden gebruikt: invalkrachten, de verdeling van leerlingen over andere klassen,
et cetera.

Organisatie van
de oplossing

De bal hiervoor ligt bij scholen en schoolbesturen. Hoewel het een uitdaging is om docenten
voor 4 uur p/w echt vrij te spelen, was ons team van mening dat zo’n oplossing essentieel is
om docenten weer regie over hun eigen lessen te laten nemen/ervaren.
We dagen scholen uit om gewoon te starten: garandeer één of twee docenten (zij die een
goed plan indienen om hun voorbereidings-/innovatietijd te besteden) voor een afgebakende
periode hun Heilige Uurtjes. Zet onderwijsassistenten, dubbele klassen, gastdocenten of
invalkrachten in om die tijd vrij te maken.

Team: Donkerblauw

Idee:
Menu op maat voor leerlingen

Hoe kunnen we

Elke student onderwijs geven dat aansluit bij wat hij nodig heeft?

Probleem

Het onderwijs is niet afgestemd op dat wat de student nodig heeft. Er is onvoldoende
aandacht voor de individuele wensen en behoeftes. Omdat er nog teveel wordt uitgegaan van
de grote gemene deler is het niet mogelijk om onderwijs voor elk kind een feest te laten zijn.

Oplossing

Maak een individueel leerpad per leerling. Ontwerp een duidelijke menukaart als school.
Zoek de samenwerking met anderen op die onderdelen die missen in de menukaart. Laat het
mogelijk zijn om aanbod over scholen heen te organiseren.
Werk ook aan de ‘taartschaal’, zijnde de contacten met wijkteam, cjg, etc. Want als de basis
goed geregeld is dan kan de school zich richten op het onderwijsdeel.

Organisatie van
de oplossing

Organisatie van dit idee moet vorm krijgen via verschillende sporen:
- Inzicht in de individuele behoeftes van leerlingen/studenten
- Inzicht in het aanbod van de eigen school
- Onderzoeken hoe de ontbrekende onderdelen in de menukaart aangevuld kunnen worden.
- stel een makelaar aan die vraag van de leerlingen en aanbod vanuit de scholen kan
matchen.
Om dit te laten slagen is het nodig om gelijktijdig ook te investeren in het verstevigen van de
‘taartschaal’. Dit moet worden opgepakt vanuit gemeente, zorginstellingen en de scholen.
Belangrijk hierbij is het feit dat door dit goed in te regelen de leraar zich kan richten op het
onderwijs.

Team: Lichtblauw

Idee:
innovatieteam op school waar leraren 20% van hun tijd
aan kunnen besteden

Hoe kunnen we

Een innovatieteam inrichten op school waardoor leraren meer plezier krijgen en
gemotiveerder lesgeven?

Probleem

De leraar die zich verstikt voelt door niet het gene te kunnen doen wat de persoon het liefste
doet. Lesgeven, verdieping met de leerlingen zoeken, helpen de leerlingen te groeien.
Pursang het lesgeven dus.
Hierdoor verliest de leerkracht het plezier in het werk en is de leraar gestopt met lesgeven.
De leerkracht zou terugkeren onder de voorwaarde dat bepaalde zaken structureel
veranderen.

Oplossing

De oplossing is dat er structureel, wekelijks, bij voorkeur een vaste dag of dagdeel, wordt
vrijgemaakt voor innovatie en persoonlijke investeringen. De visie van broedplaats010 en
connecteach010 komen hierin terug. Je laten inspireren door collega’s, over besturen heen.
De leerkracht is vanuit een continu leerproces bezig met zijn professionalisering, staat
steviger voor de groep en kan zijn kennis ook weer overdragen binnen zijn/haar team. De
investering is vrij minimaal, rendement direct meetbaar.

Organisatie van
de oplossing

Leerkrachten die deelnemen aan de innovatiepool worden een dag per week vrij geroosterd.
Dit kan vanuit de financiële pool die een school in Rotterdam heeft.
Het voorbeeld is de Emmausschool waarbij de vraag vanuit de directie werd gesteld: wat zou
jij aan de school willen veranderen om tot een betere werk/leeromgeving te komen? Er deden
12 leerkrachten (van de 94) mee. Zij gingen een commitment aan van 4 maanden om in die 4
maanden eerst te formuleren wat ze gingen onderzoeken en daarna om met een concreet
idee te komen. De ideeën kregen vervolgens, na overleg, goedkeuring en werden binnen de
school geïmplementeerd. De school haalde de financiën uit het geld wat verkregen is door
verschillende subsidies. Het gemeenschappelijke doel, de kwaliteit van het onderwijs,
rechtvaardigde deze investering en inzet van de subsidies.

Team: Roze

Idee:
Individuele leerweg voor leerlingen

Hoe kunnen we

Leerlingen laten leren wat ze willen leren.

Probleem

Er is een mismatch tussen goed onderwijs en het eindresultaat voor leerlingen. Het onderwijs
dat wordt gegeven sluit niet aan bij de leerbehoefte van de leerling. Het onderwijs sluit
onvoldoende aan op dat wat dagelijks van de leerlingen wordt gevraagd in de wereld.
Het is een probleem omdat deze situatie leidt tot demotivatie, desinteresse en uitval van
leerlingen.

Oplossing

We nemen de leerlingen mee de wereld in, onderwijs buiten de muren van de school.
Hierdoor leer je dat wat de wereld dagelijks van je verwacht.
Door dit vorm te geven in een keuzemenu kan aansluiting gevonden worden met de
interesses en de behoeftes van de leerlingen.
Kinderen kunnen op basis van hun eigen interesses en behoeftes leren.

Organisatie van
de oplossing

Sart klein: Inventariseer in een klas de behoeftes en wensen van de leerlingen. Kijk
vervolgens in de eigen omgeving van de school te welke ondernemers en bedrijven je kunt
betrekken bij het vormgeven van het onderwijs. Met de leerlingen die interesse hebben op dit
gebied kun je buiten de muren van de school hen laten leren op basis van hun interesses.

Team: Geel

Idee:
Blijmiddag010

Hoe kunnen we

Het vak van leerkracht minder geïsoleerd maken?

Probleem

Het vak van leerkracht is geïsoleerd. Dit zowel voor de leraar als voor de leerlingen in de
klas. Een groot deel van hun dag speelt zich af met elkaar tussen de vier wanden van het
lokaal.

Oplossing

Door alle scholen op een vaste dag in de week te laten werken met talenten van leerlingen
maak je het mogelijk om elkaar of bedrijven op te zoeken. Denk aan samenwerken met een
andere school enz.

Organisatie van
de oplossing

Deze oplossing valt te organiseren als schoolleiders en besturen hier mee akkoord gaan en
bedrijven hier op in kunnen spelen. Dit zou overlegd kunnen worden op een besturen
overleg.
Daarnaast hadden ze het idee om ook op verschillende plaatsen een ‘loods” te openen waar
je met de klas naar toe kan gaan om samen met bedrijven problemen te hacken.

