De leraar is de
spil en de architect
van het onderwijs
Het LerarenOntwikkelFonds
hielp al vele pioniers
om hun project
waar te maken

HIER

Word een
onderwijspionier
in vier stappen

BEGIN

STAP 1

Gebruik het canvas
om je idee
concreet te maken

STAP 2

STA OP DE
STIP

Elk project begint
met een idee
Pak de stip
en pitch jouw idee
aan je collega’s

Hoe
Hoe wil je het initiatief gaan realiseren?
Hoe ziet je aanpak er concreet uit?
Hoe zorg je dat dit gaat slagen?

Hoe communiceer je met de
verschillende betrokkenen?
Wat is jouw belangrijkste boodschap?
Welke kanalen en materialen gebruik je,
en zijn dit de meest geschikte?

Welk probleem lost het op?
Wat is jouw aanbod aan je belangrijkste
doelgroepen?
Wanneer is het initiatief voor jou geslaagd?
What’s in it for them?

Wie
Op wie richt jouw initiatief zich?
Wie zijn de belanghebbenden?
Wat is hun rol en hoe staan ze tegenover
jouw initiatief?

Uitdagingen
Op welke vragen loop je vast?
Wat zijn jouw grootste valkuilen?
Heb jij aannames die belemmerend
zijn en misschien niet kloppen?

Persoonlijke
kwaliteiten
Welke kwaliteiten heb jij in huis?
Wat kunnen je collega’s van jou leren?
Aan welke kwaliteiten kun je nog werken?

Acties en
interventies
Wat is de belangrijkste eerstvolgende stap?
Welke interventie ga je uitproberen?
Wie of wat kan jou hierin ondersteunen?

Belangrijkste
lessen
Wat heb je geleerd van je belangrijkste
mislukkingen en doorbraken?
Hoe neem je deze mee naar de toekomst?
Welke lessen zou je aan anderen meegeven?

En..
Wat houdt je nog meer bezig?
Waar zit je nog mee?
Wat wil je kwijt?

Middelen

VUL IN

VUL IN

Communicatiekanalen

Vanuit welke drijfveren zet
je dit initiatief op?
Waarom is deze vernieuwing nodig?
Waarom is dit belangrijk?

Wat

Welke middelen heb je nodig om jouw
ideeën te realiseren (materiaal, tijd, geld,
kennis, etc.)?
Hoe kom je aan deze middelen?

Toekomst
Waar sta je over een jaar?
Welke duurzame impact wil je bereiken?
Hoe ga je door met de doorontwikkeling
van jouw project?

CANVAS

CANVAS

Waarom

STAP 4

Het LerarenOntwikkelFonds
bevordert krachtig
leraarschap met
coaching, tools,
netwerk en budget
Meld aan op lerarenontwikkelfonds.
onderwijscooperatie.nl

STIP

STA OP DE

STAP 3

Tijd voor reflectie
en een Wat
heb je nodig voor
de uitvoering van
je project?

PIONIERPRINCIPES

Vernieuwing
van het onderwijs
begint bij jou
Groot denken, maar
klein beginnen
Vernieuwing ontstaat
door actie plus reflectie
Durf te delen, te vragen
en te betrekken
Leer van elkaar door je
handelingen en uitdagingen
zichtbaar te maken
Kijk door een innovatiebril
i.p.v. een projectbril
Duurzaamheid ontstaat doordat anderen eigenaar worden
Alle kennis is vindbaar
Kijk waarderend en
versterk wat goed gaat

