Online uitwisselingsbijeenkomst
‘Anders Organiseren’

8 februari 2021
13.00 tot 16.00 uur

Voor wie:
Bestuurders, schoolleiders, beleidsmedewerkers HR,
projectleiders, leraren en onderwijsassistenten
Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren,
om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen hierbij te ondersteunen is in november 2019 het project Anders Organiseren van start gegaan.
In dit project zijn innovatie- en ontwikkelvragen in de sector opgehaald.
Denk hierbij aan een andere inzet van professionals en ondersteuners in het
onderwijs en team- en taakdifferentiatie van leraren en anders bevoegden.
Met dit project wil de PO-Raad kennis over Anders Organiseren delen en
inzicht geven in veranderprocessen. De opgedane inzichten uit het project
delen we graag met de sector. De uitwisselingsbijeenkomst vindt online
plaats. Deelname is kosteloos.

Aanmelden?

Maak gebruik van het aanmeldformulier.
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INNOVATIEVRAAG SPECIALS

Vanuit zes scholen en schoolbesturen zijn innovatie- en ontwikkelvragen gesteld over anders organiseren. Met ondersteuning van een procesbegeleider
of expert zijn deze vragen nader verkend en zijn de eerste stappen gezet
om het onderwijs anders te organiseren. Ben jij benieuwd welke inzichten
en leerervaringen dit heeft opgeleverd? Wil jij exclusief in gesprek met de
projectleiders en hun collega’s om hierover te horen en van gedachten te
wisselen? Tijdens de Innovatievraag specials komen, in kleine groepen, jouw
vragen en ervaringen aan bod. Wees er snel bij want het aantal plekken is
beperkt.

Programma
13.00 uur Opening	
13.10 uur G
 esprekstafel met een bestuurder, schoolleider, leraar en een
onderwijsinspecteur, met interactieve inbreng van online deel
nemers 	
14.00 uur U
 itwisselingsronde 1: kies uit vier masterclasses en zes
Innovatievraag-specials	
15.00 uur U
 itwisselingsronde 2: kies uit vier masterclasses en zes
Innovatievraag-specials
15.45 uur Vooruitblik en afronding
16.00 uur Afsluiting

1. Hoe kunnen vakdocenten bijdragen aan meer kwaliteit en minder
werkdruk in het primair onderwijs? - Meer Primair

Leerlingen voorbereiden op de toekomst door meer aandacht te geven aan
talentontwikkeling: daarbij past een andere manier van organiseren. Kan de
inzet van vakdocenten hierbij een belangrijke rol spelen? Versterken zij het
onderwijs? En wat betekent dit voor de inrichting van de fysieke ruimten,
het HR-beleid en het beroepsbeeld van de leraar?

Kies uit zes innovatievraag specials en vier masterclasses
Tijdens de uitwisselingsbijeenkomst kunnen deelnemers uit zes Innovatievraag specials en vier masterclasses kiezen. Alle deelnemers kunnen twee
sessies volgen. Tussen de sessies is er een korte pauze.

2. Hoe kunnen we flexibel organiseren met behoud van kwaliteit en
diversiteit? - Agora

Door onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het toenemende leraren
tekort groeit de behoefte om anders te kijken naar de inrichting van het
onderwijs. Welke flexibele organisatievormen zijn mogelijk en hoe kunnen
die bijdragen aan een verbetering van de onderwijskwaliteit? Wat vraagt dit
van leidinggevenden en hoe doe je recht aan verschillen tussen scholen?
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3. Hoe kunnen we extra ondersteuning in de klas het best organiseren?
en Hoe zetten we een ‘extra leraar’ optimaal in? - SKO Hulst

5. Hoe kunnen we innovatie in de organisatie zo goed mogelijk
ondersteunen als bestuur, directie en innovatiegroep? - Blosse

Op Kindcentrum Moerschans uit Hulst bieden een onderwijsassistent en
extra leraren ondersteuning in de groepen. Hoe organiseren we dit zo handig
en effectief mogelijk? En hoe kunnen zowel kinderen als leraren hier voordeel van hebben? Het team van de St. Willibrordusschool uit Hulst koos ervoor om de landelijke middelen voor werkdrukvermindering in te zetten voor
een ‘extra leraar’. Deze gaf extra instructie op niveau aan kinderen uit de
groepen 5 tot en met 8. Nu, twee jaar later, doet de school nader onderzoek
via een ontwikkelvraag bij de PO-Raad. Hoe organiseren we de werkzaam
heden van de extra leerkracht doeltreffend? En hoe werken we goed samen?

Stichting Blosse gelooft in een systemische aanpak: mensen zijn onderdeel
van een geheel en willen erbij horen. In een veilige omgeving voel je je gemotiveerd en nieuwsgierig, zoek je de verbinding, neem je eigen regie en wil
je blijven groeien. Deze essentie ziet Blosse als de basis voor de ontwikkeling
van kinderen én medewerkers. Door ruimte te bieden aan leren van en met
elkaar, ontstaat een cultuur waarin samen blijven groeien vanzelfsprekend
is. Maar wat is, vanuit deze besturingsfilosofie, een passende aanpak om
innovatie te stimuleren?

6. Kunnen we de taalontwikkeling van leerlingen versterken door vakoverstijgend of schooloverstijgend organiseren? - Obs De Broekheurne
van Consent

4. Hoe behoud en verduurzaam je talentontwikkeling van leerlingen én
leraren en bepaal je tegelijkertijd je perspectief voor over vijf jaar? Basisschool Rennevoirt van Tangent

De afgelopen twee jaar heeft Obs De Broekheurne hard gewerkt aan het
verbeteren van de onderwijskwaliteit. De taalontwikkeling van leerlingen
blijft echter een belangrijk aandachtspunt; het gros van de leerlingen heeft
ouders van niet-Nederlandse afkomst waardoor er sprake is van een taal
achterstand. De Broekheurne wil het onderwijs daarom anders organiseren.

Een organisatie die zowel de (talent)ontwikkeling van leerlingen als van
leraren als primaire doelstelling heeft, moet op een bepaalde manier ingericht worden. De afgelopen jaren heeft Rennevoirt hierin al mooie stappen
gezet, maar hoe zorg je er nou voor dat deze ontwikkeling doorzet? En hoe
vertaal je de schoolvisie in het ontwerp van een nieuw gebouw?
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MASTERCLASSES

Toolkit Innovatie - Janny Kappert

Teamgericht organiseren in het basisonderwijs - Ben van der Hilst en Gaby
de Jongh

Onderwijs anders organiseren. Hoe pak je dat aan? Ga je veranderen,
verbeteren of vernieuwen? In deze masterclass deelt projectleider Janny
Kappert haar ervaringen met de innovatiemethodiek vanuit het project
Samen Slimmer Leren. Hoe krijg je je innovatievraag echt scherp? De Toolkit
Innovatie bevat concrete handvatten om van een goede innovatievraag naar
een merkbaar resultaat te komen.

Niet een leraar per jaargroep maar een team van leraren verantwoordelijk
maken voor de ontwikkeling van een groep leerlingen gedurende meerdere
jaren, dat is de essentie van Teamgericht organiseren in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat dit de onderwijskwaliteit, het innovatief vermogen én het
werkplezier van leerkrachten in positieve zin beïnvloedt. Ben van der Hilst
deed hier onderzoek naar en heeft hier in zijn gelijknamige proefschrift over
geschreven. In deze masterclass licht Van der Hilst het model verder toe.
Dit doet hij in samenwerking met schoolleider Gaby de Jongh bij Stichting
Wereldkidz in Zeist. Deelnemers kunnen in deze sessie verdiepende vragen
stellen over de praktische toepasbaarheid.


Anders
organiseren van bestaande rollen en taken in onderwijsteams Francel Vos en leden van de ontwikkelgroep HR

Moet elke leraar eigenlijk wel hetzelfde werk doen? Of kunnen we taken
slimmer verdelen, combineren of delegeren zodat het beter past bij ieders
talenten? Een ontwikkelgroep van HR-adviseurs heeft zich hier de afgelopen
tijd over gebogen. Wat gebeurt er als je meer op taakniveau naar het werk
kijkt? Kun je door een andere clustering het werk aantrekkelijker maken? En
kun je door te puzzelen met taken het werken binnen het PO ook mogelijk
maken voor instromers vanuit andere sectoren? In deze masterclass vertelt
consultant Francel Vos met leden van de ontwikkelgroep over de Design
Thinking sessies en de interactieve poster die is ontwikkeld om het gesprek
over taak- en rolverdeling binnen onderwijsteams te voeren.

Toolkit Inzet onderwijsondersteuners - Aniek Draaisma, Nienke Woldman
en Dave van der Geer

4

De afgelopen anderhalf jaar hebben onderzoekers van Wageningen University Research en de Tilburg University onderzoek verricht naar teamdifferentiatie en de inzet van verschillende professionals in het basisonderwijs. Op
welke manieren kunnen taken zo verdeeld worden dat iedere professional
zijn of haar talenten en expertise maximaal kan inzetten ten behoeve van
het team? Leidt deze manier van samenwerken tot meer werkplezier en
vermindert het misschien zelfs werkdruk? In deze masterclass gaan onderzoekers Aniek Draaisma en Nienke Woldman in op de resultaten van de
laatste deelstudies. Ook vertelt schoolleider Dave van der Geer van de Drie
Koningenschool in De Meern over zijn schoolpraktijk. Alle opbrengsten worden gebundeld in de praktische Toolkit (“manometer”) die in het voorjaar van
2021 beschikbaar komt. Tijdens de masterclass geven we je een alvast een
voorproefje.

