Bestuurs- en visieontwikkeling

Succesvol starten met een Ontdeklab
voor toekomstgericht leren in het basisonderwijs
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Een Ontdeklab kan een goede en kansrijke manier zijn om toekomstgericht
onderwijs vorm te geven. Maar hoe pakt u dat efficiënt aan? Heeft u al een heldere
visie, is er draagvlak en weet u welke valkuilen er zijn? En heeft u de juiste kennis in
huis om een gedegen projectplan te maken?

Veel scholen en besturen gaan aan de slag met toekomstgericht
onderwijs. Het opzetten van een Ontdeklab is een van de
mogelijkheden om hier vorm aan te geven. In de praktijk zien we dat
veel besturen worstelen met een goed doordachte aanpak en
voldoende eigenaarschap binnen de organisatie, wat vaak zorgt voor
teleurstellingen, onduidelijkheden of problemen achteraf. Wilt u dat
voorkomen en voortvarend starten of verder gaan met de opzet die u
reeds heeft? Dan is dit begeleidingstraject iets voor u.

Van visie naar praktijk
In maximaal twee dagen ontwikkelt u een heldere visie
op toekomstgericht onderwijs en de rol die een
Ontdeklab hierbij kan spelen. Samen verkennen we de
kansen, de organisatorische en inhoudelijke
uitdagingen en de mogelijkheden van dit concept.
In dit begeleidingstraject besteden we bewust de
nodige aandacht aan het bepalen en vaststellen van de
gezamenlijke speerpunten. Daardoor ontstaat
eigenaarschap binnen de organisatie; een voorwaarde
voor een succesvolle start en groei van een Ontdeklab.
Na het begeleidingstraject heeft u een goede basis
voor het zelf opstellen (of door ons laten ontwikkelen)
van een praktisch projectplan voor het Ontdeklab,
passend bij uw school/organisatie.

Inhoud van het begeleidingstraject
Bijeenkomst 1 (één dagdeel)

Tijdens een interactieve presentatie krijgt u meer
informatie over toekomstgericht onderwijs en het
concept Ontdeklab, als middel om toekomstgericht
onderwijs vorm te geven. We delen good practices van
andere besturen die reeds succesvol een Ontdeklab
hebben opgestart. U gaat met een flinke dosis
inspiratie, ideeën en stof om over na te denken naar
huis.

Bijeenkomst 2 (twee dagdelen)

In de tweede bijeenkomst behandelen onze
onderwijsprofessionals de verschillende fasen van
plan- en besluitvorming. Samen met een
representatieve doorsnede van uw organisatie gaat u
(inter)actief aan de slag. Met elkaar formuleert u de
bouwstenen die bij de visie van uw organisatie passen
en die leidend zijn voor de opzet van het Ontdeklab.
Zo wordt er tevens draagvlak gecreëerd.

Drie weken na het begeleidingstraject

O21 gaat aan de slag met de bouwstenen die we in de
tweede bijeenkomst bepaald en verzameld hebben.
Deze verwerken we tot een concept beleidsplan voor
het Ontdeklab. Daarmee kunt u vervolgens een
praktisch projectplan opstellen (of dat door ons laten
doen) waarna u van start kunt gaan. Natuurlijk kan O21
u ook adviseren en begeleiden bij het vervolg.

Andere wensen? Geen probleem.

Afhankelijk van uw wensen en situatie kunnen we de
invulling en omvang van het begeleidingstraject op
maat invullen.
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Concrete resultaten
Na dit begeleidingstraject heeft u:
kennis en inspiratie opgedaan over alle aspecten
die bij het opzetten van een Ontdeklab relevant zijn.
een onderbouwde koers en ambitie bepaald.
gezamenlijk bouwstenen verwoord voor het
vervolg.
gewerkt aan draagvlak voor een Ontdeklab binnen
uw organisatie.
inzicht in mogelijke valkuilen die zich voor kunnen
gaan doen en hoe u deze kunt voorkomen.
een concept beleidsplan voor een Ontdeklab
binnen uw organisatie.
een stevige basis voor het (laten) opstellen van een
projectplan Ontdeklab.

Advies en ondersteuning bij het vervolg
Wilt u ook na het begeleidingstraject focus houden en
kunt u daar wel de nodige hulp bij gebruiken? Dan kan
O21 en/of het Marnix Onderwijscentrum (MOC) u
ondersteunen. Bijvoorbeeld bij:
het ontwikkelen van het definitieve projectplan
(met onder andere een visuele uitwerking van het
Ontdeklab en een begroting voor de aanschaf van
digitale middelen, inclusief afschrijving).

het invoeren, borgen en doorontwikkelen van het
Ontdeklab.
teambegeleiding en de ontwikkeling/versterking
van vaardigheden van leerkrachten (door het MOC).

Praktische informatie
Data en locatie
De data en de locatie van dit begeleidingstraject
plannen we in overleg met u.
Duur
Dit begeleidingstraject bestaat uit enkele dagdelen die
u naar behoefte kunt afnemen.
Voor wie
Bestuurders, schoolleiders en ict-coördinatoren binnen
het basisonderwijs die willen onderzoeken of een
Ontdeklab interessant is, die met een Ontdeklab willen
starten of die daar reeds de eerste voorbereidingen
voor gedaan hebben.
Uw investering
De kosten zijn afhankelijk van de gekozen werkwijze,
uw specifieke wensen, het aantal deelnemers en de
gekozen locatie. We maken graag een offerte op maat.

Aanmelden of meer weten
Neem via e-mail of telefonisch contact op om uw vraagstukken en ambities rondom een Ontdeklab voor te
leggen. Dat kan via Natascha de Jong, natascha@o21.nu, tel. 06 - 57 00 82 27. Daarna plannen we een
intakegesprek en maken we een voorstel.
Over O21
O21 begeleidt en adviseert besturen met allerlei vraagstukken op het gebied van Onderwijs & ICT. Meer
weten? Bekijk onze website of onze opleidingen, trainingen en begeleidingstrajecten.
O21 onderwijs advies | www.o21.nu | info@o21.nu | Bouwmeesterplein 1 | 2801 BX Gouda
Marnix Onderwijscentrum: https://www.marnixonderwijscentrum.nl/ontdeklab

