IIO Bovenschools projectplan
Stedendriehoek / IJssel-Veluwe
Inleiding
Projectomschrijving
In de knelpuntregio’s Stedendriehoek en IJssel-Veluwe worden scholen uitgedaagd om oplossingen
te vinden voor het dreigend lerarentekort. Eén van de concepten waarmee dat zou kunnen is: Anders
organiseren van onderwijs: in teamverband en met inzet van ICT. In het landelijk project
InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) zijn daarmee al ervaringen opgedaan, die hier ingezet gaan worden.
Deelproject 4 van het Knelpuntregioplan voorziet hierin: Innovaties, inzet van ICT om te komen tot
meer onderwijsrendement. In het deelproject IIO Onderwijsteams wordt gewerkt aan drie pijlers:
1. Het werken in onderwijsteams
2. Waarin onderwijsassistenten worden ingezet
3. En waarin ICT als hulpmiddel wordt toegepast om leerlingen zelfstandig te kunnen laten
werken en begeleid kunnen worden door onderwijsassistenten.
In de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 gaan de scholen gezamenlijk innovatieve ICT pilots
ontwikkelen, uitvoeren en evalueren.
Projectdoel






Een bijdrage leveren aan het oplossen van de kwalitatieve en kwantitatieve personele
tekorten in het voortgezet onderwijs in de regio.
Werkdruk van zittend personeel verlichten.
De kwaliteit van het onderwijs verbeteren (betere examenresultaten) en betere
voorbereiding op vervolgonderwijs.
Het onderwijs efficiënter inrichten (zelfde stof aanbieden in minder tijd, extra kwaliteit
bieden in ‘overgebleven’ tijd van docenten).
Een leeromgeving creëren die ook na de projectperiode in stand gehouden kan worden.

Uitgangspunten
De visie van de scholen bevat minimaal een aantal van de volgende elementen:





Differentiëren van de lesstof. Maak excelleren zichtbaar.
Motiveren. Het onderwijs zo inrichten dat leerlingen gemotiveerd worden en zelfontdekkend
kunnen leren.
Leerlingen zelf beter inzicht laten krijgen in eigen leerproces.
Scholen kunnen vanuit verschillende invalshoeken de ontwikkeling inzetten:
o ICT als katalysator inzetten voor meer samenwerking in teams en betere kwaliteit
van het onderwijs.
o Mens en samenwerking in teams als katalysator gebruiken waarbij ICT als hulpmiddel
voor efficiënter onderwijs op maat wordt toegepast.

Begrenzing/afbakening




Gebruik maken van al bestaand lesmateriaal (bv. VO-content) mits dat betaalbaar en
inspirerend is.
In dit project richten we ons op het toepassen en arrangeren van lesmateriaal in
samenwerking met de professionele leergemeenschap (ontwikkelgroep).

Randvoorwaarden




De deelnemende scholen zijn bereid om samen te werken, kennis en ervaring te delen met
elkaar en met scholen buiten de projectgroep (bijv. in kennisuitwisselingsbijeenkomsten).
De scholen maken een schoolspecifiek projectplan, waarin wordt gewaarborgd dat de
projectresultaten ook na het project door kunnen werken.
De scholen tonen aan dat het uitvoeren van het project en de doelstelling passen in de visie
van de school en dat de school zorgt voor het creëren van draagvlak waar nodig.


Projectorganisatie
Bovenschools projectleider: Astrid Breukers (knelpuntregio)
Projectbegeleiders: Martine Maes, Lex van den Nieuwenhuizen (Innovatieimpuls Onderwijs)
Deelnemende scholen in de ontwikkelgroep: Corlaer College , CSG Het Streek,
Gymnasium Apeldoorn, Isendoorn College, Johannes Fontanus College, Veluws College, VMBO
Harderwijk
Rol van IIO op Maat
IIO op Maat kan de volgende activiteiten uitvoeren:
 Organiseren en begeleiden tweemaandelijkse ontwikkelgroepbijeenkomsten.
 Organiseren en begeleiden visielabs of thematische sessies op scholen. Hiervoor zet IIO
brigadiers (docenten, schoolleiders) van IIO experimenten, projectleiders of
onderwijskundig/veranderkundig experts in.
 Koppelen van scholen in de ontwikkelgroep met scholen uit andere regio’s op basis van
hun vraag.
 Sparren of inhoudelijke vraagbaak voor projectleiders in de school.

Het Concept
Onderwijsteams
Leraren in het VO werken steeds meer samen in onderwijsteams. Samenwerking maakt de voortgang
van lessen minder afhankelijk van één leraar, maakt het mogelijk meer activerende lesvormen toe te
passen en biedt mogelijkheden om in te gaan op verschillen in leerstijlen en leerniveaus van
leerlingen. Deze onderwijsteams kennen een personeelsopbouw met relatief veel leraren. Ondanks
de verschillen tussen leraren in bekwaamheid en bevoegdheid zijn zij in hun leerrelatie met
leerlingen steeds een kopie van hetzelfde.
InnovatieImpuls Onderwijs beoogt met het concept Onderwijsteams dat leerkrachten meer gaan
doen waarvoor zij zijn opgeleid, andere taken overlatend aan bijvoorbeeld onderwijsondersteuners
en gebruik makend van digitale leermiddelen om leerlingen zo zelfstandig mogelijk aan de slag te
kunnen laten gaan. De daardoor verder toenemende diversiteit van bekwaamheden en
bevoegdheden van onderwijsgevenden zal voor de leerling meer beschikbare contacttijd met een
onderwijsgevende opleveren. De leraar in dit project krijgt meer tijd voor het leiden van het
leerproces van de aan hem/haar toevertrouwde leerlingen.
Het concept is een doorontwikkeling in onderwijsteams van onderwijsinnovatie met activerende
werkvormen met toepassing van veel digitaal leermateriaal. Leraren leren in dit concept, binnen de
door hen ontwikkelde digitale leeromgeving, gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van
onderwijsondersteuners op twee kennis en vaardigheidsniveaus. Deze niveaus zijn omschreven in
het competentiemodel voor onderwijsondersteuners, zie hiervoor www.beroepsgroepoop.nl.
De weg er naar toe
De implementatie van het concept Onderwijsteams kan divers zijn:
-

-

-

Een onderwijsteam zal vaak bestaan uit vakoverstijgende teams van een opleiding. We zien
echter meerdere varianten zowel horizontaal georiënteerd als verticaal. Welke vorm wordt
gekozen is minder relevant, als er maar sprake is van samenwerking, verantwoordelijkheden
delegeren en leren van elkaar.
De inzet van onderwijsondersteuners kan op verschillende wijzen ingevuld worden: als
beheerder van een leerdomein, als vakspecifieke ondersteuner (denk aan de TOA), …
Belangrijk in het concept is dat de onderwijsondersteuner een rol krijgt die hem of haar echt
een teamlid maakt.
Het inzetten van ICT kan variëren van het lid worden van VO-content en dat materiaal
inzetten tot het invoeren van BYOD. Het doel binnen Onderwijsteams is dat de leerling
hiermee in staat wordt gesteld om opdrachten uit te voeren zonder dat de docent daarbij
aanwezig hoeft te zijn: een onderwijsondersteuner zou voldoende moeten zijn.

In hun opleiding zijn docenten vaak niet geschoold in het participeren in teams en het delegeren van
verantwoordelijkheden. Met name hierin zal moeten worden voorzien: bijeenkomsten waarin
geleerd wordt wat samenwerken inhoudt, wie welke rol gaat spelen, wie welke
verantwoordelijkheden krijgt.

Doelen per school uit de professionele leergemeenschap (uit: projectplannen knelpuntregio. Aan te
vullen in 1e bijeenkomst ).
Corlaer College:
Beoogde resultaten:
- hogere examenresultaten voor TL/Ath/Havo, betere aansluiting TL  A/H
- VMBO Techniek: aansluiting op nieuwe examenprogramma; leerling kiest meer voor techniek;
bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelen samen onderwijs; collega’s differentiëren beter; collega’s
werken beter samen; collega’s van docent naar coach.
CSG Het Streek:
- mogelijkheid tot differentiëren (excelleren, passend onderwijs)
- inspireren en excelleren  inbreng expertdocenten
- excellentie zichtbaar maken + effectiviteit in de organisatie
Beoogde resultaten:
- toegepaste mogelijkheden in lessen met leerlingen uit cultuur en media stream
- kwalitatieve hoogwaardig opvangen / invullen uitgevallen lessen
- collegiale inspiratie.
Gymnasium Apeldoorn:
Reden van opstarten:
Onderwijs ontwikkelen mbv ICT als hulpmiddel: leerlingen motiveren voor onderwijs. Leerlingen op
maat bedienen
Beoogde resultaten:
- niveau (en evt. tempo) differentiatie in de les.
- motivatie vergroten bij leerlingen door je te richten op interesses, behoeften van de individuele
leerling.
Isendoorn College:
Zijn aan de slag met leermiddelen en inzetten mogelijkheden ICT (alle leerlingen een iPad), min of
meer gedwongen door kosten van leermiddelen. Nodig: inspirerende, geschikte en betaalbare
leermiddelen.
Beoogde resultaten:
- professioneel geijkt leermateriaal dat op school en op college scholen ontwikkeld wordt en gebruikt
wordt. Centraal hosten bij bv. VO Content? Misschien Pulse On als platform.
- inspirerend voor docent en vooral voor leerlingen: boeiende leerstof, goede opdrachten, leren op
maat, actieve didactiek (alle leerlingen aan de slag), flipping the classroom.
- betaalbare oplossing zoeken voor leermiddelen problematiek.
JFC College:
Het onderwijs verbeteren door e-didactiek te ontwikkelen. In ons schoolplan staat dat wij de leerling
eigenaar willen maken van zijn of haar leerproces. Inzet van ICT is noodzakelijk. De bereidheid en
bekwaamheid van docenten is het eerste waar aan gewerkt moet worden. Samenwerken met andere
scholen om kennis te delen en samen op te trekken bij het ontwikkelen van e-didactiek.
Beoogde resultaten:

- dat docenten bereid en bekwaam zijn
- dat bestendige samenwerkingsverbanden ontstaan tussen scholen (vaksecties, docenten)
- leerling eigenaar van eigen leerproces maken
- betaalbare en inspirerende leermiddelen (beleid).
Veluws College Apeldoorn:
School wil werkvormen optimaliseren middels blended learning/instructional design. Wij zitten nu in
traject om een nieuwe school te starten en bestaande scholen mee te nemen in innovatieve
ontwikkelingen.
Beoogde resultaten:
- Op de bestaande scholen in secties zelf lesarrangementen en –vormen te ontwikkelen, verzamelen
en delen.
- Streven naar hogere examenresultaten en aanbieden van 21e eeuwse skills.
Stappenplan
De grote lijn van de activiteiten ziet er als volgt uit:
13/14 + 14/15

Activiteiten

Doelen

Start 13/14

Nulmeting a.h.v. criteria van OCW

Start effectmeting.

Juni ‘13

Per school nagaan of de projectorganisatie is
ingericht.

Voorkomen dat het project strandt
door onvoldoende ondersteuning
van de interne opdrachtgever.

Juni ‘13

Per school nagaan of er voldoende draagvlak is in
het team.

Stimuleren / vaststellen dat het
team gemotiveerd is om het
concept door te voeren.

Organisatie visielabs in elke school bij start van
project

Gezamenlijk doel formuleren, team
betrekken en draagvlak creëren.

Najaar ‘13 +
Voorjaar ‘14

Kennis delen tijdens werkconferenties en
opstarten vervolgprojecten

Good practices voortzetten en
vervolgprojecten opstarten.

Voorjaar ‘14

Kennis delen tijdens werkconferentie

Good practices voortzetten

Najaar ‘15

Slotconferentie, kennis delen en eindmeting

Good practices delen en
effectmeting

Risico’s, consequenties en maatregelen
Risico

Consequenties en kans

Maatregelen ter voorkoming

In het team is nog
onvoldoende draagvlak.

Kans kan heel groot zijn.
Als er geen draagvlak is, zal
het lastig zijn het concept in
de school door te voeren.

Tijdig constateren en waar
nodig ondersteunende sessies
uitvoeren.

De school heeft de interne
projectorganisatie

Kans is groot omdat veel

Tijdig constateren en
projectbegeleider en interne

(opdrachtgever, projectleider,
facilitering) niet op orde.

scholen dit niet gewend zijn.

projectleider met het
management van de school
laten repareren.

Samen leren in de groep
De ontwikkelgroep van de deelnemende scholen functioneert als ontwikkeleenheid, klankbord &
inspiratie, intervisie & kritische vriend.
Ontwikkeleenheid
Waar nodig en waar vragen op meerdere scholen spelen, zullen de scholen gezamenlijk activiteiten
ontwikkelen (training e-coaching voor docenten, profiel voor onderwijsassistent of rol van excellente
leerlingen in het concept).
Klankbord en inspiratie
Tijdens schoolbijeenkomsten (visielab, draagvlaksessie, thematische sessies) zijn de leden van de
ontwikkelgroep voor elkaar een klankbord en inspirator. Zij denken mee, zijn evt. aanwezig bij
bijeenkomsten op een andere school of vragen advies.
Intervisie en Kritische vriend
Eens per twee maanden komt de ontwikkelgroep bij elkaar als leerwerkgroep. Per keer leggen 2
scholen een vraagstuk voor over hun project, andere leden denken mee vanuit de rol van kritische
vriend.
Scholen kunnen ook samen optrekken in hun activiteiten en elkaar naar wens intensiever volgen en
van elkaar leren.
Borging
Kwaliteit
De deelnemende scholen zullen in hun schoolspecifiek projectplan aangeven welke maatregelen
worden genomen om het project succesvol te laten zijn.
Continuïteit
Een van de doelstellingen van het project is dat de school dit niet ziet als een eenmalige actie, maar
maatregelen neemt waarmee continuïteit wordt gewaarborgd. Ook na afloop van het project moet
de school in staat zijn het concept door te zetten.
Per school dient in het schoolspecifieke projectplan te worden aangegeven hoe er naar de diverse
geledingen wordt gecommuniceerd.
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