Criteria versnellingsvragen
De PO-Raad pakt vragen op die voldoen aan de volgende criteria:
Criteria ten aanzien van de versnellingsvraag












Relevant
o De vraag sluit aan op de doelstelling en de uitgangspunten van het Doorbraakproject,
zoals hierboven genoemd.
o De vraag is ingebed in de aanpak van kwaliteitsverbetering (cyclus van kwaliteitszorg)
Duurzaam
o De vraag is in lijn met de ambities van het Bestuursakkoord
o De vraag draagt bij aan de implementatie van het Programma van Eisen Sectorale
Vraagsturing Leermiddelen PO/VO
Representatief
o De vraag is representatief voor de sector
o De vraag dient een sectorbreed belang, daar waar passend of voldoende aanbod in
de markt ontbreekt
Concreet
o Er is een heldere uitdaging/doelstelling/probleemstelling die aansluit op concrete
problematiek van school en sector, al of niet na een traject van vraagarticulatie
Innovatief (nieuw én nuttig)
o Het beoogde resultaat is nog niet breed toegepast en/of de opbrengst uit
implementatie is nog niet voldoende bewezen
Overdraagbaar
o Het levert een concreet product/aanpak op waar de sector mee geholpen is

Criteria ten aanzien van de aanvrager






Draagvlak
o Elk schoolbestuur kan als hoofdaanvrager maar voor 1 versnellingsvraag in
aanmerking komen en deze vraag dient door minimaal 2 andere schoolbesturen
ondersteund te worden. Het is een pré als er al bestaande samenwerkingsverbanden
bestaan.
o De vraag past binnen de expliciet gemaakte visie op onderwijs en de daarbij
passende rol van ict, zoals aantoonbaar met een strategisch ict-plan van aanvrager
o Elke laag in de onderwijsorganisatie is aantoonbaar betrokken (bestuurder,
schoolleider, ict-coördinator, ouders en leerkrachten) en de (G)MR is geïnformeerd
We vragen u bij inschrijving een motivatie van minimaal tweehonderd woorden op te
nemen waarin u aantoont dat dit het geval is.
Ambitie
o Elke betrokkene heeft een heldere ambitie en/of noodzaak geformuleerd waaruit het
waarom van de vraag duidelijk wordt
Haalbaarheid
o De aanvrager creëert voorwaarden voor succesvolle projectmatige uitvoering







Er wordt een passende projectaansturing gekozen mede onder begeleiding
van de procesbegeleider
 Er wordt intern een projectleider/aanspreekpunt aangesteld voor minimaal
2uur per week. Deze rapporteert intern.
 De rol van een interne opdrachtgever is duidelijk ingevuld. Deze
beschikt over de middelen om de projectleider en betrokken leerkrachten
aan het project te kunnen laten deelnemen en stuurt actief op het gewenste
resultaat
o De randvoorwaarden vanuit de Vier in Balans (visie, professionalisering,
leermateriaal en infrastructuur) zijn voldoende ingevuld ofwel er bestaat een
concreet plan om de ontbrekende randvoorwaarden in te vullen
Transparantie
o Er is transparantie van de ontwikkeling naar de markt ook vanuit eventueel
betrokken marktpartijen
o De aanvrager is bereid mee te werken aan onderzoek naar de effectiviteit van leren
op maat/ differentiatie met ict
o De aanvrager is bereid mee te werken aan het delen van proces, voortgang en
geleerde lessen op sectoraal niveau en gekoppeld aan sectorbrede thema's, via o.a.:
 De website van de PO-Raad over de versnellingsvragen
 (Regio)bijeenkomsten
 Blogposts en sociale media
Instrumenteel
o Vanuit de huidige situatie zijn de verwachtingen ten aanzien van de wenselijke
situatie en opbrengst helder gemaakt

