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Van dagmenu naar lopend buffet
Op bestuursniveau onderweg naar boeiend onderwijs
Een samenhangend aanbod voor de
ontwikkeling van professioneel kapitaal

Inleiding

Steeds meer scholen willen een ontwikkeling doormaken in
de richting van boeiend opbrengstgericht onderwijs in een
lerende organisatie. Zo’n ontwikkeling heeft alleen kans
van slagen als “all systems go”: de klas, de leerkrachten,
de scholen, de leiders, de bovenschoolse leiding. Het
traject dat in deze brochure staat beschreven, is gericht op
het realiseren van deze samenhang in de ontwikkeling.
Vanuit het basisconcept boeiend onderwijs, zoals dat in
onze mindmap staat, kunnen leerkrachten vanuit hun persoonlijke
interesse een keuze maken voor een bepaalde module. De takken van de mindmap (de
modules) worden bovenschools aangeboden en vinden allemaal plaats op dezelfde data. Op de
eigen school worden ze met elkaar verbonden waardoor ze het geleerde met elkaar kunnen
delen. Bovendien wordt fragmentering voorkomen (“Alweer iets nieuws erbij”). Ze
ontdekken steeds meer de samenhang.
Belangrijke uitgangspunten
- grote samenhang tussen de diverse activiteiten;
−leren buiten de context (cursussen) wordt gecombineerd met
leren in de eigen context: het geleerde wordt toegepast in de
context van de eigen school en bovenschools;
−de leerkrachten krijgen niet alleen kansen om hetgeen ze
geleerd hebben in de cursus op de eigen school toe te passen,
maar tevens om de kennis en vaardigheden te delen met de rest
van het team (teamleren wordt concreet vorm gegeven); op die manier
vullen ze in de cursus hun eigen gereedschapskist en maken ze tevens
gebruik van de gereedschappen van andere leerkrachten die andere
modulen hebben gevolgd;
− de cursussen zijn gericht op het beter realiseren van onze kerntaak: het vorm geven aan
hoogstaand onderwijs dat leidt tot hoge opbrengsten in brede zin.
Voor besturen die niet eerder met boeiend onderwijs gewerkt hebben,
kan het goed zijn een inspirerende startdag te houden voor alle
leerkrachten. Vervolgens maken ze een keuze voor een van de
modules. Deze kunnen worden aangevuld en aangepast naar gelang
van uw wensen.
Verder is het aan te bevelen een apart
traject te volgen voor de
schoolleiders en de intern
begeleiders: hoe kunnen zij de
leerkrachten ondersteunen bij het
omzetten van het geleerde in de workshops naar hun eigen
workplace? Het programma voor de leiders kan geheel op maat
worden samengesteld.
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Mocht u belangstelling hebben voor dit traject dan kunt u contact opnemen met medewerkers van
Natuurlijk Leren BV: zie www.natuurlijkleren.org.
We maken dan een afspraak met u om te bekijken welke mogelijkheden in uw organisatie het meest
zinvol kunnen zijn.
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