
Leraren hebben als de experts op de werkvloer veel ideeën over wat op school beter 
kan. Die ideeën een plek geven in de dagelijkse werkzaamheden is niet altijd gemak-
kelijk. Terwijl ze juist wel kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en aan 
het werkplezier van leraren. Ook passen ideeën van leraren vaak uitstekend bij de 
ambities van de school. Daarom biedt het programma Onderwijs Pioniers po 
enthousiaste scholen en vooral hun leraren de kans om samen concreet invulling 
te geven aan meer professionele ruimte. Met budget en met begeleiding. Scholen 
kunnen zich kosteloos aanmelden voor een oriënterende brainstormsessie (in 
mei, juni of juli) en worden van harte uitgenodigd om hun leraren ideeën te laten 
insturen.   

We bieden ondersteuning voor leraren om een eigen innovatief idee verder te ontwikkelen, 
een idee dat bijdraagt aan het beter functioneren van het team en de school als geheel, en 
aan een prettiger werkklimaat in het bijzonder. 

Het aanbod: Het aanbod: 

•   het organiseren van een oriënterende brainstormsessie op uw school (een echte 
    aanrader!);
•   5.000 euro voor deelnemende leraren om hun idee te verwezenlijken (zoals 
    vervanging, materiële kosten of het inhuren van expertise); 
•   vier Pioniersdagen voor deelnemende leraren. Pioniersdagen zijn bijeenkomsten 
    waar alle Pioniers elkaar ontmoeten, hun ideeën uitwerken en tips & tricks meekrijgen;
•   een helpdesk waar de Pioniers met praktische vragen terecht kunnen;  •   een helpdesk waar de Pioniers met praktische vragen terecht kunnen;  
•   kans op de landelijke Pionierstrofee 2012/2013 voor uw leraren. 

Hoe werkt het?

U nodigt ons uit voor een korte oriënterende brainstormsessie met (een deel van) het 
lerarenteam. Hoewel we een oriëntatiesessie van harte aanbevelen om het denkproces 
een boost te geven en alvast draagvlak te creëren in het team, is deze sessie optioneel. 
Uw leraren kunnen, individueel of samen, tot 1 augustus 2012 hun globale idee via een Uw leraren kunnen, individueel of samen, tot 1 augustus 2012 hun globale idee via een 
eenvoudig in te vullen online formulier indienen. Dit kan ook als het niet lukt om een brain-
stormsessie te organiseren. Uit alle inzendingen selecteren we de twintig beste initiatieven 
die met hulp van Onderwijs Pioniers goed zijn te verwezenlijken. Het programma vindt 
plaats tussen september 2012 en juni 2013. In principe mogen alle leraren uit het po een 
idee insturen.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken voor een brainstormsessie? 
Mail dan naar po@onderwijspioniers.nl. 

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

Wie 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: wwKijk voor meer informatie op: www.onderwijspioniers.nl.

Onderwijs Pioniers po: 
Ruimte voor leraren met ideeën! 

Onderwijs Pioniers po wordt gefinancierd door het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs
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EEN IDEE WAARVOOR DE TIJD GEKOMEN IS.
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