Onderwijs Pioniers
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Ben jij leraar in het MBO en heb je ideeën over hoe je het onderwijs
op jouw school kunt verbeteren? Meld je dan nu aan voor Onderwijs Pioniers MBO.
Onderwijs Pioniers verbindt en ondersteunt leraren in het realiseren van hun eigen
ideeën voor beter onderwijs. Hiervoor is een budget van € 4.000,- beschikbaar
én professionele ondersteuning. Inschrijven kan tot en met 9 mei 2016.
Als leraar ben jij de centrale spil van het
onderwijsproces, binnen de klas, je team en je
instelling. De Onderwijscoöperatie wil de positie
van leraren versterken en stelt jou daarom, met
behulp van Onderwijs Pioniers, in staat om op
eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te
geven aan jouw ideeën om het onderwijs te
verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
ontwikkeling van je vak, het curriculum, de ont-

wikkeling van je team of de onderwijs organisatie als geheel. Alle ideeën zijn welkom! Als
deelnemer ontvang je € 4.000,- budget, een jaar
lang begeleiding bij de realisatie van je ideeën,
een podium om je idee met een breder publiek
te delen en daarnaast ben je onderdeel van een
groeiend netwerk van Pionierende leraren. Een
(leraren)jury beoordeelt de ingediende ideeën
en wijst deelname aan Onderwijs Pioniers toe.

Heb je een idee en wil je meedoen, schroom dan niet en meld je aan.
Aanmelden kan tot en met 9 mei 2016.
Meer informatie en het deelnameformulier vind je op:

www.onderwijspioniers.nl

Dirk Verbeek

ertogenbosch
Markiezaat College, ‘s-H

Sinds schooljaar 2012/2013 krijgen leraren uit
verschillende onderwijssectoren bij Onderwijs
Pioniers de kans, om met behulp van budget en
begeleiding, aan de slag te gaan met een goed
idee voor hun onderwijs. Deze leraren krijgen
budget dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden, zolang het maar bijdraagt aan het realiseren
van hun idee. Zo kan het geld besteed worden
aan vervanging, het inhuren van externe
expertise of materiële kosten.
Vanaf schooljaar 2016-2017 blijft Onderwijs
Pioniers bestaan voor het MBO. Als leraar
kun je je dus elk jaar aanmelden als
nieuwe Onderwijs Pionier MBO.

Meld je idee aan:
rs.nl
www.onderwijspionie
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Over de Onderwijscoöperatie
De Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie van, voor en door de leraar, van waaruit
bijna 250 leraren direct aan het werk zijn en daaromheen is nog een veel grotere schil van
leraren betrokken. Leraren zorgen zelf voor de voorbereiding en uitvoering van hun activiteiten
en worden daarbij ondersteund door een klein bureau. www.onderwijscooperatie.nl

