
Heb jij ideeën over hoe jouw school 
beter kan? Doe dan mee met Onderwijs 
Pioniers po en maak je idee waar! 

Als leraar heb je vast veel ideeën over wat beter kan op school. Maar het is Als leraar heb je vast veel ideeën over wat beter kan op school. Maar het is niet 
altijd even gemakkelijk om die een plek te geven in het dagelijkse werk. Daarom 
biedt het programma Onderwijs Pioniers po leraren de gelegenheid om goede 
ideeën ook echt te realiseren. Met budget en met begeleiding. Ga jij de uitdaging 
aan? Stuur dan je idee voor 1 augustus 2012 in!  

Onderwijs Pioniers po biedt ondersteuning aan leraren om een eigen innovatief Onderwijs Pioniers po biedt ondersteuning aan leraren om een eigen innovatief idee 
verder te ontwikkelen. Het gaat om ideeën die bijdragen aan het beter functioneren van 
het team en de school als geheel en aan een prettiger werkklimaat.

Ons aanbod: 

•   Je ontvangt 5.000 euro om aan je idee te werken (bijvoorbeeld voor vervanging, 
    materiële kosten of het inhuren van expertise); 
•   Je neemt deel aan vier Pioniersdagen waarop je de andere Pioniers ontmoet, je idee 
    uitwerkt en tips & tricks meekrijgt om je idee te realiseren;    uitwerkt en tips & tricks meekrijgt om je idee te realiseren;
•   Je kunt gebruikmaken van een helpdesk waar je met praktische vragen terechtkunt;  
•   Je maakt kans op de landelijke Pionierstrofee 2012/2013.

Extra optie:Extra optie: De schoolleiding kan ons uitnodigen om een oriënterende brainstormsessie 
met het onderwijsteam te organiseren bij jou op school in mei, juni of juli. We bevelen 
zo’n brainstormsessie ook van harte aan om het denkproces een boost te geven en 
samen met je collega’s te bedenken hoe je school beter kan. Attendeer daarom je school-
leiding op deze mogelijkheid!  

Hoe werkt het?

Alle leraren van alle po-scholen kunnen, bij voorkeur samen met een collega, tot 
1 augustus 2012 hun globale idee via een formulier op de website indienen. Uit alle 
inzendingen selecteren we twintig initiatieven die verder uitgewerkt worden. Het 
programma vindt plaats tussen september 2012 en juni 2013. 

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken voor een brainstormsessie? 
Mail dan naar po@onderwijspioniers.nl. 

Voor het plannen van een brainstormsessie kun je ook bellen met Anita Swart (CAOP) 
via 070-3765757 (ma/di/do). 

WWie organiseren Onderwijs Pioniers po 2012-2013?

Onderwijs Pioniers po 2012-2013 wordt georganiseerd door Stichting Nederland 
Kennisland en het CAOP en is een opvolging van de succesvolle pilots die plaatsvonden 
in 2008-2009 in het po en in 2011-2012 in het vo.   

Kijk voor meer informatie op: www.onderwijspioniers.nl. 
Daar staan ook voorbeelden van Pioniers die je zijn voorgegaan.

Onderwijs Pioniers po wordt gefinancierd door het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs
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