
www.deondernemendeschool.nl/ontwikkellab

ONTWIKKELLAB 

ONDERNEMEND 

ONDERWIJS

Voor leerkrachten, die vanuit hun roeping willen nadenken over het 

vormgeven van het onderwijs van nu en morgen.

Najaar 2020

Hoe zou het eruit zien als jij het onderwijs zou inrichten vanuit jouw 

eigen innerlijke roeping? Hoe werkt dat uit in jouw lessen, jouw klas, 

jouw vak? Hoe zou jij je eigen school dan ontwerpen? 

In het ontwikkellab van de ondernemende school ga je met deze vragen 

aan het werk. Vanuit de ontmoeting met anderen, je eigen 

onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, door-

voelen en door-werken. Je krijgt daarbij begeleiding en inhoudelijke 

verdieping aangeboden van De Ondernemende school i.s.m. de School 

voor Gemeenschapsvorming en Initiatief. 

Na vier bijeenkomsten heb je:

- Meer inzicht in je eigen motivatie, roeping, (on)mogelijkheden en 

onderwijsideaal;

- Heb je nieuwe inspiratie en concrete informatie om in je eigen werk 

stappen te zetten voor de ontwikkeling van jezelf, je lessen, je 

school;

- Kun je ervoor kiezen mee te gaan bouwen om een Ondernemende 

School waar je zelf zou willen werken, mee verder te ontwikkelen, 

heel concreet in Zutphen of in Almere, of in nog een andere plaats. 

Bijvoorbeeld in een ontwikkelgroep of klankbordgroep. 
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PROGRAMMA

Het programma is op vier zaterdagen van oktober t/m januari en een 

instapavond in september.

Oriëntatieavond 

Kennismaking met andere belangstellende deelnemers en het kernteam van de 

ondernemende school.  Onderzoek van de motivatie, ruimte voor vragen en 

toelichting op het ontwikkellab. Daarna neem je de beslissing of je definitief wilt 

instappen.

De ontwikkellabdagen

I ONDERZOEKEN

Nadere kennismaking met elkaar en met ieders eigen individuele beroep(ing) als 

leerkracht. Verdiepen van je eigen beweegredenen om ander onderwijs te willen 

ontwerpen.  

Kunstzinnige verbeelding van het eigen schoolontwerp (ideaal).

Inleiding over de levensfasen in de levensweg van de volwassen mens en het 

kind, door Ingrid Busink.

II ONTWERPEN 

Een kort verhaal over jouw ideale onderwijs/school! 

Ondersteund met voorbereidingsvragen/interview door Jan de Heij (innovatie 

coach); je bereidt je verhaal voor op de dag zelf, in de Toolkeet van Carmen 

Duijvelshoff

Inleiding: Wereldwijde, levensvreemde invloeden in het onderwijs van vandaag 

en de toekomst, Philip Bakker.



Aanmelding via: 

info@deondernemendeschool.nl. 

Geef bij je aanmelding ook je 

telefoonnummer door, dat vergemakkelijkt 

het contact indien nodig.
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III PROEF OP DE SOM

De ondernemende school

Presentatie door het kernteam van de ondernemende school.

• Missie, visie, kaders;  Waldorfpedagogiek verder ontwikkelen en sociale 

organisatie, Ingrid Busink en Janneke Sauer

• Wettelijke kaders en ruimte tussen de regels, door Conrad van Pruijssen

• Toelichting ontwikkeltraject: hoe word je ondernemende school? Jan de Heij

• Vergelijking met het eigen ideaal, aanscherpen van het eigen ontwerp, o.l.v. 

Carmen Duijvelshoff

IV DE TOEKOMST ONDERNEMEN

Toekomstscenario’s en persoonlijk stappenplan maken.

Hoe ga je verder? 

Met wie wil je verder samenwerken? 

Welke rol wil jij waar spelen? 

http://deondernemendeschool.nl
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor wie:

Voor leerkrachten die vanuit hun eigen innerlijke roeping hun eigen ideeën over 

het onderwijs nu eens echt verder willen doordenken en onderzoeken hoe ze die 

kunnen toepassen in hun eigen lessen, hun eigen school óf in een nieuwe school. 

Data: 

Instapavond: woensdagavond 30 september, van 20.00 uur – 22.00 uur.

Zaterdagen van 10.00 uur – 16.00 uur: 10 oktober, 7 november, 28 november, 9 

januari.

Locatie: 

Proeflokalen Zutphen.

Deelnemers:

Maximum aantal deelnemers: 24, minimum: 12

Kosten:

De kosten voor het ontwikkellab bedragen € 350,-- per persoon, inclusief koffie, 

thee, handouts. Exclusief lunch. 

Actieve leden van Coöperatie Vrij Onderwijs (CVO) krijgen € 100,-- korting.

Voor leerkrachten van een school met organisatielidmaatschap van CVO bedragen de kosten ook alleen een 

eigen bijdrage van € 250,--. 

Vroegboekkorting: bij aanmelding vóór 12 september ontvang je € 50,-- korting.

Lidmaatschap VRIJ ONDERWIJS

Er zijn verschillende soorten lidmaatschap van de Coöperatie Vrij Onderwijs. (zie www.vrijonderwijs.nl) Voor 

het actieve lidmaatschap betaal je € 50,-- contributie per jaar en een eenmalige instapbijdrage (participatie) 

van € 200,--

Aanmelding via: info@deondernemendeschool.nl. Geef bij je aanmelding ook je 

telefoonnummer door, dat vergemakkelijkt het contact indien nodig.

http://www.vrijonderwijs.nl/
http://deondernemendeschool.nl

