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VOORWOORD

Tegenover 133 vacatures staan slechts 100 werkzoekenden, zo rekende het CBS ons
recent voor. De spanning op de arbeidsmarkt neemt alsmaar toe. En het onderwijs is
hierop helaas geen uitzondering. In 2021 was er een tekort van 9100 fte aan leraren
en 1100 fte aan schoolleiders. Waar halen we personeel vandaan als de krapte overal
voelbaar is? 

Innovatie en het bundelen van krachten dragen bij aan het oplossen van dergelijke
complexe vraagstukken. Het is ontzettend belangrijk dat we als sector blijven
openstaan voor nieuwe benaderingen, nieuwe ideeën en nieuwe manieren om tot
mogelijke oplossingen te komen. 

Het Innovatielab Schoolblijvers is zo’n manier. 50 onderwijsprofessionals (waaronder
pabo-studenten, leraren, HR-medewerkers en vele anderen), die zelf dagelijks met dit
grote vraagstuk te maken hebben, investeerden hun tijd en energie om tot
innovatieve oplossingen te komen. Het resultaat: oplossingen die direct toepasbaar
zijn op school of binnen een bestuur. En oplossingen die misschien niet van vandaag
op morgen gerealiseerd zijn, maar wel aanzetten tot op een andere manier kijken
naar het boeien en binden van onderwijspersoneel. De ervaringen en ideeën die in
dit Innovatielab zijn opgedaan delen we in dit E-book, zodat de hele sector profiteert. 

Hoe mooi zou het zijn als ik bij één van mijn volgende schoolbezoeken in gesprek
kom met een leraar met een verrijkingsbaan (zie blz x), of samenwerkende teams die
gezamenlijke doelen hebben opgesteld (zie blz. X)? En wie weet hangt er wel een
complimentenslinger (zie blz. X) in de koffiekamer? Ik kijk ernaar uit! 

Freddy Weima
Voorzitter PO-Raad 



"ER ZIT IN ONZE SECTOR

ONTZETTEND VEEL CREATIVITEIT
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INNOVATIELAB
Goed personeel in je schoolteam houden is belangrijk in een tijd van grote
personeelstekorten. Maar wat maakt dat leraren zich voor langere tijd aan
een school verbinden? En welke mogelijkheden zijn er om meer
'schoolblijvers' te creëren? In het innovatielab Schoolblijvers zijn we met
onderwijscollega's op zoek gegaan naar kansen en ideeën hiervoor én
hebben we de kracht ervaren van samen innoveren.

Samen met alle deelnemers aan het innovatielab hebben we nieuwe ideeën
ontwikkeld om kansen en knelpunten bij het behoud van onderwijspersoneel aan te
pakken. In zes bijeenkomsten hebben we samen met de alle deelnemers de
verschillende stappen van een innovatiecyclus doorlopen.

We zijn gestart met het uitpluizen van het probleem: waar zitten precies de
knelpunten bij het behouden van goed onderwijspersoneel? Op de meest urgente
knelpunten hebben we vervolgens kansen en ideeën gegenereerd. Ideeën die direct
toepasbaar zijn binnen scholen die met een lerarentekort zitten. En oplossingen die
vragen om landelijke acties. Deze ideeën hebben we omgezet in echte prototypes en
zijn gepresenteerd aan de sector tijdens een pitchevent. Het hele traject is begeleid
door Ynnovate.

Hét personeelstekort lossen we in dit lab niet met elkaar op. Maar het brengt je wel
ideeën die je direct binnen jouw school of bestuur uit kan zetten of waarmee
anderen in de sector aan de slag kunnen. In dit e-book delen we de resultaten met je.

HOE CREËER JE MEER

'SCHOOLBLIJVERS'?
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Wil je naast het lezen van het E-book ook horen hoe het InnovatieLab is
verlopen? Luister dan de podcast! In deze vierdelige podcastdocumentaire
hoor je hoe we het Wicked Problem van het lerarentekort aanpakken
volgens de stappen van het innovatie proces van Ynnovate. Van uitzoeken
wat het échte probleem is, tot inleven in de doelgroep. En van ideeën
bedenken en testen naar een waar ideeën-jat-festijn.

De podcast is te luisteren via deze link. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar
Innovatielab Schoolblijvers. Het geeft je een inkijkje in het proces en als je je ogen
sluit, zit je zelfs even in de zaal bij ons.

INNOVATIELAB 
DE PODCAST

https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/luister-de-podcast-innovatielab-schoolblijvers


KICK-OFF
Meer dan 50 onderwijsprofessionals kwamen online
bij elkaar voor de kick-off van het Innovatielab. Nog
voordat we goed en wel begonnen waren duikelden
de ideeën voor het boeien en binden van personeel
over elkaar heen in de chat. Maar eerst even terug
naar de basis. Waarom zijn we hier bij elkaar? 



In een video maakten leerlingen, schoolleiders en een bestuurder kraakhelder
waarom dit innovatielab zo hard nodig is. De video is te bekijken via deze link. 

Na een spoedcursus innovatief denken, speeddates tussen de deelnemers en een
vooruitblik naar de rest van het programma werd de kick-off energiek afgesloten.

"WE CANNOT SOLVE OUR PROBLEMS 

WITH THE SAME THINKING WE USED 

ALBERT EINSTEIN

WHEN WE CREATED THEM"

https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/innovatielab-schoolblijvers-lees-kijk-luister-mee


PROBLEEMDEFINITIE
"If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes
thinking about the problem and five minutes thinking
about solutions.”, aldus Albert Einstein. En dat is
precies wat de deelnemers in deze eerste live
bijeenkomst hebben gedaan.: heel lang nadenken
over wat nu precies het probleem is.



WAT IS NOU PRECIES
HET PROBLEEM?
De deelnemers duiken dieper in drie subthema’s die alles te maken hebben met
schoolblijvers: vitaliteit, waardering / beloning en loopbaan-perspectieven. Vier
experts en een factsheet zorgden voor verdieping op deze subthema's. Tijdens het
‘problem mappen’ verzamelden de deelnemers zoveel mogelijk knelpunten, om tot
slot de meest urgente knelpunten te selecteren. Benieuwd hoe dat eraan toeging?
Luister dan de podcast! Met de gekozen knelpunten gaan de deelnemers in een
volgende bijeenkomst verder mee aan de slag. 

EXPERTS AAN HET
WOORD

Paul Baan (Klassewerkplek),Mirjam Keyser (Fontys Hogeschool), Devorah van den
Berg (CAOP)  / Niet op de foto: Roosmarijn Schelvis (Amsterdam UMC) 

https://www.samenslimmerpo.nl/files/2022-03/PO%20Raad_infographic%20schoolblijvers_4.pdf
https://www.samenslimmerpo.nl/document/factsheet-innovatielab-schoolblijvers


Tijdens het expertpanel hebben de experts de deelnemers geïnspireerd met
waanzinnig mooie inzichten. Waar zit nu precies het probleem rondom
schoolblijvers? Roos vertelt over het werkdruk model van TNO, die kan namelijk
helpen om het complexe begrip werkdruk uit elkaar te halen. 'Het eerste standpunt
laat zien dat er sprake is van een disbalans tussen dat wat van jou gevraagd wordt en
de mogelijkheden die je hebt om daaraan te voldoen. Dat wat je weet, je kennis en
ervaring, wat je kunt en je belastbaarheid zijn allemaal van invloed op hoe je die
werkdruk ervaart.' 

Auteur van het boek 'Erken de ongelijkheid: de kracht van diversiteit in
onderwijsteams.' , Mirjam, zegt: 'We moeten anders kijken naar het beroep van
leraar. Niet meer: 1 leraar op 1 klas, maar flexibeler denken over het takenpakket. Kijk
naar de team verantwoordelijkheid in plaats van naar individuele taken. Zo realiseer
je veel mooier onderwijs.'

Devorah heeft het over morele stress: 'dat houdt in dat er een duidelijke visie is,
zowel bij de organisatie als bij de medewerkers. En dat het belangrijk is dat die
overeenkomen. De normen en waarden van het personeel moeten dus matchen bij
de praktijk. Als dat niet zo is, dan ontstaat er morele stress, dat is dus geen
werkstress, maar echt een moreel ongemak wat wel lichamelijke klachten met zich
mee kan brengen en kan zorgen dat jij de werkomgeving als minder aantrekkelijk
ervaart. '

'Haal de onzinuit het werk!' Zei Paul tijdens het expertpanel. 'Er móét heel veel
binnne het onderwijs. Maar als je gaat afpellen wat er van de inspectie écht moet en
wat er noodzakelijk is, namelijk lessen voorbereiden, les geven en er voor de
kinderen zijn, dan kun je nog veel meer weghalen!  Daarmee maak je het voor de
leerkrachten veel leuker en versterk je dus het behoud van de leerkrachten!'

De rode draad is dus door het schrappen van de onzin en fundamenteel anders te
gaan kijken naar het beroep van leraar, bijvoorbeeld de functie opdelen in kleine
stukjes, dan ben je bezig met het (deels) oplossen van morele stress en werkdruk bij
het personeel in het primair onderwijs.

'Scholen die hoog scoren op werkgeluk, daar is meer respect voor ouders,
minder werkdruk en vaak hoge onderwijskwaliteit.'



DE CIJFERS
De afgelopen jaren is veelvuldig onderzoek gedaan naar het personeelstekort binnen
het primair onderwijs. Wat maakt dat leraren zich voor langere tijd aan school
verbinden? Want nieuwe collega's vinden is een lastig punt. De belangrijkste
onderzoeken van de afgelopen periode zijn verzameld en gebundeld door de 
PO-Raad in de factsheet Innovatielab Schoolblijvers. Deze factsheet biedt een snel
overzicht van relevante onderzoeken over dit thema. Zo konden de deelnemers
direct met een mooie basiskennis van start. 



Zorg dat je niet te snel naar een oplossing springt en dat je ten alle tijden je oordeel
uit stelt.
Het houden van een open blik en goed door kunnen vragen zijn de belangrijkste
skills bij probleemverkenning.
Feiten verzamelen door middel van deskresearch of interviews kan je helpen om
meer te weten te komen over het probleem. Zoek naar oorzaken, knelpunten, cijfers
en andere data die zorgen dat je zoveel mogelijk kennis op doet over het probleem. 
Verzamel mensen om je heen om mee te denken over de knelpunten binnen het
probleem. Mensen die te maken hebben met het probleem natuurlijk, maar ook
mensen die er wat verder vanaf staan en die met een frisse blik meedenken over
waar het belangrijkste knelpunt zou kunnen zijn. Je eigen belemmerende patronen
zijn altijd de moeilijkste om te zien. 

Sta je voor een uitdaging maar kun je nog niet je vinger erop leggen waar het nou
preciés pijn doet? Dan raden we je aan om aan probleemverkenning te doen. Je gaat
dan verder inzoomen op het probleem, om een beter beeld te krijgen waarom het nou
zo'n lastig probleem is voor jou of je organisatie. Deze stap wordt vaak overgeslagen in
de praktijk, omdat we natuurlijk het liefst snel gaan focussen op de oplossing. 

PROBLEEMVERKENNING
TIPS EN TRICKS

Wil je meer weten over de feiten en kansen binnen het thema schoolblijvers? 
Download hier de complete factsheet! 

 

https://www.samenslimmerpo.nl/document/factsheet-innovatielab-schoolblijvers-po-raad
https://www.samenslimmerpo.nl/document/factsheet-innovatielab-schoolblijvers-po-raad


LEEF JE IN
Nadat de meest urgente knelpunten tijdens de
vorige bijeenkomst zijn verzameld is het tijd voor
de groep om zich in te leven in de doelgroep. Want
zodra je je gaat inleven in de doelgroep, ga je
voelen en begrijpen wat het echte probleem is. En
wanneer je dat weet, komt de oplossing vanzelf
dichterbij. 



Met verschillende leraren en schoolleiders in de teams krijgen de deelnemers al snel
een eerste beeld, maar om tot echte oplossingen te komen is dat niet genoeg. Dus
worden er nog meer leraren gebeld, schoolleiders bevraagd, feiten gecheckt en
aannames weerlegd. Al deze input wordt verwerkt tot 12 persona’s die tot aan het
eind van het traject centraal staan en waar alle stappen en ideeën aan worden
getoetst. De deelnemers kropen echt in de huid van deze personen. Wat zijn hun
dromen? Wat doen ze graag? Waar maken ze zich zorgen over en wat is nou typisch
iets wat deze persoon zou zeggen? De personen hangen we groot op in het zicht. Zo
weten we altijd voor wíé we oplossingen zoeken. 



Wees tot-op-het-bot nieuwsgierig naar de doelgroep en bedenk bij alle dingen die je
zegt en doet in je onderzoek dat je goed moet checken of dit een feit of een
aanname is.
Zoek mensen die dagelijks te maken hebben met het knelpunt om je aannames te
toetsen. Vaak worden beleidsmakers onterecht gezien als experts op een bepaald
thema, maar zijn zij in werkelijkheid niet degenen die dagelijks last hebben van dit
knelpunt.
Wees niet bang om te bellen. Dit klinkt misschien gek, maar bij Ynnovate horen we
heel vaak weerstand als we een werkvorm hebben waarbij de doelgroep bevraagd
moet worden. Uitspraken als 'Hij heeft vast geen tijd hiervoor', 'Ik heb dit al vaker
van ze gehoord', of 'We moeten ze meenemen in het proces' zijn vaak dingen die
gemakkelijk geroepen worden bij het inleven. Toch merken we vrijwel altijd dat
mensen echt wel tien minuutjes de tijd willen nemen om vragen te beantwoorden,
zeker als het een onderwerp is waar ze veel last van hebben en ze zich dan gehoord
voelen. Ook levert het echt even bellen met een paar specifieke vragen vrijwel altijd
nieuwe inzichten op uit een ander perspectief.

Ben jij benieuwd naar de ervaringen van de de doelgroep? Binnen een knelpunt maar
ook binnen een idee of oplossing worden er vaak snel aannames gedaan over de
leefwereld van de doelgroep. Dat is gevaarlijk, want als je je daaraan waagt en je doet
een verkeerde aanname, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je knelpunt helemaal
geen knelpunt blijkt te zijn! Als je dan vervolgens oplossingen gaat bedenken voor een
niet-bestaand knelpunt, dan is er helemaal niemand die iets kan met deze oplossing.
Zonde van je tijd! Je inleven in de praktijk en de doelgroep is dus ontzettend belangrijk
binnen een innovatieproces. We geven je een aantal tips en tricks mee, voor als je dit
zelf ook wilt gaan doen.

LEEF JE IN
TIPS EN TRICKS

In de tweede aflevering van de podcast Innovatielab Schoolblijvers hoor je
drie verschillende persona's aan het woord. Zo gaan de persona's nóg meer
leven voor je. 

Luister je mee?

https://open.spotify.com/episode/03M9OrmDlf0fh1K2LaygX7?si=ecdb87abb9c04330


IDEEËNSTORM

Onze zoektocht is al over de helft. Nu we zo veel
kennis hebben opgedaan, is het tijd om ons brein uit
te dagen met een heuse ideeënstorm. Yes, we gaan
tijdens de volgende stap aan de slag met het
bedenken van oplossingen! We gaan oplossingen
ontwikkelen en deze omzetten naar test-waardige
prototypes. 



Tijdens 'De Ideeënstorm' bedachten 60 professionals in totaal zo'n 600 oplossingen
voor de 4 vraagstukken. Wanneer je op zoek bent naar innovatieve oplossingen voor
je vraagstukken, is het zaak om je vaste patronen los te laten. En dat is niet zo
makkelijk als het lijkt. Probeer het maar eens zelf: doe je armen even over elkaar.
Probeer je armen nu eens andersom over elkaar heen te doen, met de andere arm
boven. Dat voelt raar he? Of misschien lukt het je wel niet eens. Ons brein zit vol
vaste patronen en het is zaak om die - wanneer je op zoek bent naar innovatieve
oplossingen - los te laten. Tijdens de ideeënstorm kregen de deelnemers diverse
creatieve tools aangereikt om hen daarbij te helpen. Wat te denken bijvoorbeeld van
een kaartenset vol markante personen? Hoe zou Sinterklaas dit oplossen? Wat zou
Arjen Lubach hier doen? Of welke snode plannen zou Al Capone hiervoor smeden?
Benieuwd naar deze kaartenset? Je kan die gratis downloaden in de Ynnovate
webshop.

Een interessant onderdeel in de ideeënstorm is het kiezen van de beste ideeën. Je
kunt namelijk niet 600 ideeën uitwerken, je moet ze dus terug gaan brengen tot de
meest kansrijke, originele én realiseerbare oplossingen. Hoe doe je dat? Met behulp
van de keuzematrix natuurlijk! Innovatie Booster Inge legt de keuzematrix in een paar
minuten aan je uit. Klik op onderstaande video.

https://www.youtube.com/results?search_query=keuzematrix
https://www.youtube.com/results?search_query=keuzematrix
https://ynnovate.it/product/superheldenkaarten-download/


Maak je vraagstuk zo ambitieus mogelijk! Als ik aan je vraag om binnen 1 dag 1000
ideeën te bedenken, dan heb je er sowieso meer dan dat ik je vraag om er binnen 1
maand 3 te bedenken. Ambitie en uitdaging komt innovatie en creativiteit dus ten
goede. Leuk om hiermee te spelen als je zelf aan de slag gaat.
Let ook op de abstractie van je vraagstuk. Een hele vage vraag zorgt ook voor vage
antwoorden en ideeën. Een lekker concrete vraag dus, die schreeuwt om praktische
oplossingen. Het helpt ook om te bedenken dat je een zelfstandig naamwoord én
een werkwoord per idee op gaat schrijven. Op die manier krijg je geen vage kreten
op post-its, zoals 'eigenaarschap' of 'betere communicatie'.
Haal mensen uit hun vaste patronen en perspectief, om te komen tot vernieuwende
ideeën. Naast een standaard brainstorm, wil je bij innovatie creatieve technieken
gebruiken die je uit je eigen perspectief halen, om tot vernieuwing te komen. Eén
van de tools waar wij bij Ynnovate fan van zijn, is het gebruik van een kaartenset!
Hoe zou IKEA dit vraagstuk oplossen? Wat zou Beyoncé doen?! Dit klinkt misschien
een beetje gek, maar helpt enorm naar verrassende ideeën toe te werken! Je kunt
deze gratis downloaden in de webshop van Ynnovate.
Gebruik een goede methode om keuzes te maken uit alle ideeën, die zorgt dat je
niet vervalt in de creadox: het kiezen voor de ideeën waar alle creativiteit/innovatie
waar je zo hard voor gewerkt hebt niet in zitten. Maak bijvoorbeeld gebruik van een
keuzematrix, onze methode om te kiezen voor innovatieve, creatieve ideeën! 

IDEEËNSTORM
TIPS EN TRICKS

https://ynnovate.it/webshop/
https://www.youtube.com/watch?v=qNz9v7QkMMA


PROTOTYPING
Om te checken wat de doelgroep van de ideeën vindt,
moeten we ze snel aan hen voorleggen. En hoe doe je
dat beter dan met een test-waardig prototype? Dus
de deelnemers doken in de bakken met LEGO, kropen
achter de computer om te ontwerpen of schetsten
hun idee op papier tot iets tastbaars. 



Als je het idee gekozen hebt, laat dan zo snel mogelijk iemand tips en tops
(feedback) geven. Wij zien vaak dat mensen heel lang bezig zijn met het maken van
een plan of het tot in de puntjes uitwerken van een idee. Op die manier raak je er al
te veel aan gehecht en wordt het alleen maar moeilijker om nog iets aan te passen
als je ergens feedback op krijgt.
Het maken van een prototype is enorm behulpzaam bij het testen van je idee. Als je
iets aan mensen kunt laten zien waardoor ze een betere voorstelling kunnen maken
bij jouw idee, dan kunnen ze ook feedback geven die je echt verder helpt, in plaats
van dat je in je achterhoofd blijft denken, ja leuk, maar, dat hadden we ons natuurlijk
met het ideeteam ook allang bedacht!

PROTOTYPING
TIPS EN TRICKS

De deelnemers hebben met behulp van de keuzematrix een selectie  gemaakt en de
beste ideeën zijn uitgewerkt tot een test-waardig prototype. Gebouwd in LEGO,
geschetst op papier, geschreven in word, gevouwen in papier. 

En met deze prototypes gaan ze nu terug naar hun eigen organisatie om die te
testen. Benieuwd hoe die prototypes tot stand kwamen? Je hoort het in aflevering
drie van de podcast Innovatielab Schoolblijvers, waarin je de reis van één van
de ideëen: ‘jouw klas, mijn klas’ op de voet kan volgen.

https://open.spotify.com/episode/3HysXhnOJLTFu5HDNTAWrG?si=b4fcfaa7b5154396


LEVEL UP

We zijn er bijna! Nu we de mooie ideeën hebben
uitgewerkt en voorgelegd aan de doelgroep, is het
tijd om de prototypes verder aan te scherpen. In deze
digitale bijeenkomst analyseren en verwerken de
deelnemers de opgehaalde feedback.



Iedere groep ging langs bij een communicatiedokter, een innovatiebooster en een
bajesklant (voor het nog beter jatbaar maken van het idee). Nu is het zaak om de
laatste hand te leggen aan de pitches en dan is ieder team er klaar voor om op 17
mei zijn idee te pitchen voor een volle zaal met onderwijsmensen. 

Hierbij maakten de deelnemers ook kennis met een nieuwe manier van leren. Naast
de online bijeenkomsten waarin gewerkt is met de brainstormtool Mural en het live
samenwerken onder leiding van de procesbegeleiders, introduceren we vlak voor het
pitch event de pitch E-course. Hierin kunnen de deelnemers op hun eigen tempo en
eigen volgorde bepalen wat ze nog willen leren over pitchen. Wil je een voorproefje
van een Ynnovate E-course zien? Check hieronder een impressie van de E-course!



Realiseer je dat een idee nooit 'af' is. Alle keuzes die je maakt binnen je idee, kunnen
misschien voelen als onomkeerbaar. Wij zien die keuzes graag als een weg die je
met je auto in rijdt, maar als blijkt dat je verkeerd gereden bent, je altijd weer terug
op de eerste weg kunt komen en alsnog een andere keuze kunt maken. Als je zo
kijkt naar beslissingen, als een experiment om te zien waar je uit komt, dan is het
een stuk makkelijker om keuzes te maken over je idee. Jeff Bezos, CEO van Amazon
noemt dit ook wel two-way-door-decisions. Je kunt erin, en er ook weer uit.
Een goede pitch draagt heel erg bij aan het succesvol verspreiden van je idee. Als je
idee goed is, maar je weet het niet over te brengen, is de kans klein dat jouw idee
ook op andere plekken geïmplementeerd gaat worden. Denk dus ook goed na over
je pitch. Wij houden daarvoor altijd de structuur: introductie (haakje), Probleem
(pijn), Oplossing (idee) en Call to Action (wat wil je bereiken met het pitchen?) aan.
Zorg dat je tijd maakt om je pitch te oefenen. Voor de spiegel, aan je partner, aan je
collega. Tijdens het oefenen haal je de slordige foutjes er uit en staat je pitch als een
huis op het moment dat het er echt toe doet!
Maak gebruik van materialen, foto's, video, een presentatie. Maar alleen om jouw
verhaal te ondersteunen. Want uiteindelijk is jouw verhaal waar het om draait!

LEVEL-UP EN PITCHEN
TIPS EN TRICKS

En natuurlijk nog onze belangrijkste tip over pitchen, denk aan je structuur. In
onderstaande video vertellen we je daar alles over! 

https://youtu.be/sTJMtf-dITY
https://www.youtube.com/results?search_query=keuzematrix
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Tijdens de laatste bijeenkomst was het tijd om alle ideeën te pitchen. Op de volgende
pagina's vind je alle ideeën. En de bijbehorende jatinstructies. Jatinstructies?! Ja ja, alle
ideeën mogen gejat worden. Het doel? Innovatieve ideeën in je eigen organisatie
gaan implementeren! Want uiteindelijk is dat wat je wilt bereiken als je een goed idee
hebt voor het behoud van personeel in het PO, dat zoveel mogelijk mensen ermee
aan de slag kunnen. Dus, jatten maar!

IDEEËN EN
JATINSTRUCTIES



VITALITEIT

De leerkracht heeft te maken met een
onoverzichtelijke hoeveelheid zinnige en onzinnige
taken. 

Om het nieuwe schooljaar lekker te starten, eindigen
leerkrachten Ieder schooljaar met het inventariseren
van de activiteiten en verbeterpunten om kansen en
belemmeringen zichtbaar te maken. We maken een
ingrediëntenlijst, waardoor je inzicht krijgt, keuzes
maakt en onzin kunt schrappen. Het gevolg? Je start
het nieuwe schooljaar vol zin! 

Door zo te werken, krijg je FOcus op wat 
moet én eigenaarschap bij de leerkracht. 
Dit levert invloed en helderheid over de 
verwachtingen op.

Ik bepaal zelf wel wat ik doe!

GEEN ZIN IN ONZIN! 



jatten maar!

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

STAP 5:

ZEt de vragenlijst aan het einde van het schooljaar uit onder 
alle medewerkers van je eigen school.

Stel een vragenlijst op waarmee je kunt achterhalen welke kansen
en belemmeringen iedereen binnen de school ziet. 

als de antwoorden binnen zijn dan kun je ze Clusteren om inzicht te
krijgen in de kansen en belemmeringen 

Presenteer het gekozen item waar we vanaf volgend jaar 
mee gaan stoppen en zoek/vertel de oplossing hoe we dat in
de praktijk ook echt doen, bijvoorbeeld uitbesteden. 

Maak (met een werkgroep) de gekozen antwoorden zichtbaar
op een ludieke manier, Bijvoorbeeld door middel van knikkers
of muntjes in de teamkamer.



VITALITEIT

 
De complimentenslinger: 

Kies voor de zin
 

Op een centrale plek binnen de school, bijvoorbeeld de koffiekamer, liggen
invulbare complimentenkaartjes: "Wat goed dat jij... zodat je...". Nadat je een
compliment voor een collega hebt opgeschreven hang je hem aan de slinger. Zo
zijn de complimenten altijd zichtbaar. 
De complimentenslinger introduceer je tijdens een teambijeenkomst, zodat
iedereen weet wat het doel en de werkwijze is. 
Minimaal één keer per jaar (maar vaker mag!) geven de complimenten input
voor een teamgesprek over wat jullie als team echt belangrijk vinden in het
onderwijs én wat jullie komend jaar niet meer gaan doen. 

Leraren hebben veel taken, vinden het moeilijk om nee te zeggen en worden vaak
gewaardeerd voor hoeveel werk ze verzetten. Maar is al dat werk even zinvol?
Wat nou als we dit omdenken en elkaar gaan complimenteren voor prioriteren en
het gesprek aangaan over wat er echt toe doet in het onderwijs?

Met de complimentenslinger stimuleer je het geven van complimenten binnen een
team wanneer iemand een bewuste keuze maakt en zich minder laat leiden door wat
anderen van hem/haar verwachten. Ook als dit betekent dat iemand sommige
dingen niet meer doet. 
Want nee zeggen tegen het één (de onzin), is ja zeggen tegen het ander (de zin). 

Hoe werkt de complimentenslinger?

Met een positieve benadering (het geven van complimenten) 
stimuleren we het teamgesprek over wat er echt toe doet in het 
onderwijs en creëren we een cultuur waarin bewuste keuzes 
gewaardeerd worden. 

Complimentenslinger: de start van een goed gesprek over 
dat wat er echt toe doet in het onderwijs.



jatten maar!

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

STAP 5:

Stuur ons een mail en ontvang de materialen die je 
nodig hebt. 

Shirley Kuiper: s.kuiper    pcouwillibrord.nl en/of
Bianca Koster:  b.koster    deltascholengroep.nl

Bereid de introductie van de complimentslinger voor
Maak een vlaggenlijn en Print de complimenten-kaartjes

Deel in een teamvergadering wat de bedoeling is. 
Leg de materialen klaar op een plek waar collega's 
vaak komen, bv de koffiekamer

Verzamel direct de eerste complimenten

Stimuleer tussentijds het delen van complimenten. 
Geef het goede voorbeeld!
Plan een bespreking van de complimenten in. 

Geef het goede voorbeeld!
Plan een bespreking van de complimenten in. Bespreek de
complimenten en maak samen keuzes voor het komende
schooljaar (wat gaan we niet meer doen?)

Starten

Voorbereiden

delen

DOEN

OOGSTEN

STAP 1:



VITALITEIT

 
SamenWerken aan

ontwikkeltijd

https://andersom.amsterdam/
https://www.meesterrembrandt.nl/

Het onderwijs is overladen, leraren missen eigenaarschap over het werk. Hierdoor
is er minder ‘mentale’ ruimte meer voor persoonlijke ontwikkeling en
onderwijsverbetering.
 
Om het werken in het onderwijs weer aantrekkelijk te maken is er focus nodig. De
ruimte die hierdoor vrijkomt kunnen leraren besteden aan ontwikkeltijd. Maar hoe
realiseer je focus? We gaan keuzes maken. Wat is de kern van het curriculum en
welke taken vormen de kern van het leraarschap? Dit wordt op school- of regio-
niveau bepaald. bij taken die wel relevant zijn, maar die niet noodzakelijk door
leraren moeten worden uitgevoerd, kunnen we op zoek gaan naar externen:
ouders of professionals. wie kan bijvoorbeeld een les timmeren geven? Daarbij
maken we ook gebruik van bestaande platofrms zoals 

ook gaan we samenwerkingen aan met lokale organisaties, verenigingen of mensen.
Zoals een buurvrouw die goed kan lassen, de hovenier op de hoek, het
timmerbedrijf in de wijk, een architectenbureau een straat verderop etc. 

Wanneer deze externe hulp is gevonden, kunnen de teams vervolgens Met behulp
van een werkverdelingsplan bepalen hoe individuele leraren 
uitgeroosterd worden om te investeren in hun ontwikkeling. 

Zo creëren we een Aantrekkelijke werkomgeving door meer 
betrokkenheid en eigenaarschap. En een zeer uitdagende 
werkcontext, omdat er ruimte is voor persoonlijke/professionele 
groei.

Samenwerken aan ontwikkeltijd!



jatten maar!

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

STAP 5:

Het aangaan van samenwerkingen met lokale mensen,
organisaties en/of bedrijven. Zoals de buurvrouw die 
goed kan lassen, de hovenier op de hoek, het timmerbedrijf 
in de wijk, een architectenbureau etc. organiseer
bijvoorbeeld een bijeenkomst in de wijk. 

Hoe realiseren we focus? Dit doen we door het maken van keuzes. Wat
is de kern van het curriculum en welke taken vormen de kern van het
leraarschap. Dit kun je bepalen op school (of regio-)niveau.

Nu duidelijk is welke professionals taken kunnen overnemen en
hoeveel ruimte er ontstaat, bepaal je als Door middel van een
werkverdelingsplan hoe individuele leraren uit-geroosterd 
kunnen worden om te investeren in hun ontwikkeling. 

Taken die wel relevant zijn maar niet noodzakelijk door leraren moeten
worden uitgevoerd – inzetten van externe (ouders of professionals).
Bepalen wat er nodig is: welke hulp is nodig en aan wie kunnen we dit
vragen? Wat vragen we aan ouders? Welke professionals vragen we?
Bijvoorbeeld iemand die een les timmeren kan geven.

Zoeken naar professionals op platforms:
https://andersom.amsterdam/
https://www.meesterrembrandt.nl/



VITALITEIT

Jouw klas, mijn klas

Er is vaak weinig tijd voor inspiratie met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Is er
voldoende ruimte voor professionalisering? Als leraar werk je hard, met hart voor
leerlingen. Je besteedt al jouw tijd en aandacht aan de kinderen van jouw groep. Er is
weinig ruimte om out-of-the-box te kunnen denken, je werk te overdenken en te groeien. 

met jouw klas, mijn klas ben je drie tot vijf dagen 'special guest' in een basisschool naar
keuze. Je maakt je keuze op basis van de presentatie van de school en je wordt gekoppeld
aan een andere school/collega. Jouw vervanging is geregeld en je brengt je eigen kennis
en expertise mee naar de andere school. Je neemt waar, je werkt samen en je reflecteert
samen met de collega en de school. Je feedback naar de gastschool op de school
presenteer je op de laatste dag  en je houdt vast wat je meeneemt naar je eigen school. 
De ontvangende school legt je in de watten, regelt je accommodatie en verzorgt leuke
excursie(s) in de regio. Kortom een echte studiereis. Vervolgens ben je zelf ook gastheer
of -vrouw en komt er ook iemand bij jou in de klas meelopen.

De opbrengst zit in inspiratie, ideeën voor de school, je enthousiasme voor het vak, jouw
professionalisering, leren van elkaar en samen leren. Je houdt er bovendien een contact
voor het leven aan over. Even opladen tijdens het werk. Iedere leerkracht verzorgt een
terugkoppeling (vorm naar keuze) om de opbrengst te delen. Eventueel uit te breiden naar
een andere doelgroep en het is zowel op schoolniveau als landelijk niveau in te zetten.
Daarnaast is het ook imago versterkend als je dit met het brede 
publiek deelt in het TV format. want Een bevlogen en enthousiaste 
leraar is een weldaad voor onze leerlingen!

De studiereis van je leven: 'Jouw klas, mijn klas'.

Denk jij ook nog wel eens terug aan je studiereis van de middelbare 
school?  Of een andere studiereis? Deze ervaring kun je ook in Nederland 
opdoen met studiereis: 'jouw klas, mijn klas'. Persoonlijke ontwikkeling en 
schoolontwikkeling gaan hier hand in hand. 



jatten maar!

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

STAP 5: Je gaat op uitwisseling en neemt op de laatste dag tijd
voor formuleren van feedback en een korte
terugkoppeling aan de school op een door jullie
uitgekozen locatie onder het genot van een kop koffie en
iets lekkers.

We maken het idee van 'jouw klas mijn klas' kenbaar binnen
stichtingen en verenigingen. Leraren kunnen zich aanmelden bij
P&O of de afdeling HR en leveren daarvoor ook een profiel van
hun eigen school aan (zie voorbeeld).

De afdeling P&O/HR 'matched' de leraren.

Je voert een klikgesprek met een kandidaat van een andere school en
koppelt je bevindingen terug aan de directie van de school.

Op basis van de uitkomsten worden concrete afspraken
gemaakt over de uitwisselingsperiode.



VITALITEIT

Ouderkracht

Leraren ervaren weinig speelruimte bij de invulling van hun werkzaamheden
waardoor er onvoldoende invulling wordt gegeven aan de psychologische
basisbehoefte autonomie en persoonlijke ontwikkeling. Dit leidt tot onvrede en
mogelijk ongewenst vertrek. 

Ouders hebben veel talenten

Tijdens de ouderlessen (halve dag in de week) kunnen leraren andere activiteiten
ontplooien. Ouders raken hierdoor meer betrokken bij het onderwijsproces,
krijgen waardering voor het vak en ontstaat er meer gedeelde
verantwoordelijkheid.

Leerlingen
Door de ouderlessen doen leerlingen buiten curriculum kennis en vaardigheden
op waaronder zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit. Vaardigheden die
voor de rest van het leven waardevol zijn. 

Bedrijven
Door medewerkers de mogelijkheid te geven tot het verzorgen 
van ouderlessen tijdens werktijd geeft een bedrijf invulling 
aan zijn maatschappelijke participatie. Onderwijs wordt op die 
manier van iedereen. Daarnaast draagt het voor het bedrijf 
bij aan medewerkertevredenheid en binding van de medewerker. 

Ouders dragen bij en maken kind en leraar blij!



jatten maar!

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

STAP 5: Laat de leraar een plan maken voor het invullen van de
uren

Schrijf een oproep voor de ouders over de ouderlessen, die ze
ook mee kunnen nemen naar hun werk. Daarin staan alle redenen
om het te doen, en wordt de MVO ook onderstreept. 

Organiseer een bijeenkomst voor ouders waarin ze leren hoe ze
een les op kunnen bouwen. De inhoudelijke kennis hebben ze al.

Maak een planning van alle ouderlessen in een jaar.

Vraag uit waar de leraren zich in deze tijd verder in zouden
willen ontwikkelen



waardering
en beloning

samen leuker & sterker

de ouders en de school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
kind. We lopen tegen dezelfde uitdagingen aan. Daar zoeken we samen oplossingen
voor in plaats van dat we tegenover elkaar komen te staan. de focus ligt dus op
het doel, elkaar helpen in het belang van de ontwikkeling van het kind. 

We willen in een informele setting contact maken en de ouders en leerlingen
betrekken bij het aangaan van de uitdaging. We willen deze middels co-creatie
aanpakken, volgens het principe van de 4 M's, meedenken, meedoen, meeweten en
meeleven. we benoemen wat de uitdagingen en de behoeften zijn en ieders belang en
bijdrage wordt gewaardeerd. Wie het weet mag het zeggen, wie het kan mag het
doen. Bijvoorbeeld het tekort aan personeel of wanneer de oudergesprekken
moeizaam verlopen. 

we versterken elkaar door te zoeken naar Bronnen 
die binnen je bereik liggen. het Kind voelt dat de ouders 
en de school betrokken zijn en bijdragen. de Leerkracht 
krijgt meer begrip en ruimte door het delen van de 
verantwoordelijkheid. 

Heb je een mooie bijdrage of een goed idee, kom er mee!



jatten maar!

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

STAP 5:

Bepaal de uitdaging die je in de co-creatie wilt aanpakken en kies
wie de regisseur/ trekker is van de vier M's.

Bepaal het doel van de co-creatie en welke M of M's je wilt
inzetten om dit doel te bereiken. 
(uitwerking M's in een aparte bijlage beschikbaar) 

Bepaal welke groep of groepen hierbij betrokken moeten worden
(welk onderdeel van de school, leerjaren, onderbouw,
middenbouw, bovenbouw, gehele school, ouders of
leerlingen/leerkrachten of allemaal? de Doelgroep is
afhankelijk van de vraag).

Bepaal je communicatiemiddel (brief, digitaal, live, enquête) 

Heb je voldoende aanmeldingen of input? Dan kun je aan de slag
met  het uitvoeren van je plan voor de co-creatie aan de hand van
de 4 M's.

Evalueer de opbrengsten na een afgesproken termijn.



waardering
en beloning

Samenwerkende en goed presterende
teams verdienen méér!

Wanneer teamleden individueel blijven werken, mis je de kracht van de
samenwerking. Dit veroorzaakt werkdruk, miscommunicatie, kwaliteitsverlies en
minder werkgeluk. Dit gaat ten koste van de ontwikkeling van de kinderen.

Samenwerkende teams die goed presteren worden gewaardeerd en/of beloond als
teamcollectief. Teams spreken van tevoren met hun leidinggevende/bestuur af
welke kaders er zijn om in aanmerking te komen voor de beloning (afspraken over
waaraan de samenwerking en prestatie moeten voldoen zijn een must). Ook wordt
vooraf afgesproken welke facilitering of aanmoediging hiervoor nodig is. En hoe
de prestatie beloond wordt (bijv. geldelijke beloning, symbolisch, teamactiviteit of
bijdrage aan een schoolproject of inventaris (espresso-apparaat), o.i.d.). Kortom:
Het team maakt een plan, stelt een doel, een beloning, een begroting. 

Samenwerkende teams leveren aangetoond een positieve bijdrage aan het
onderwijs. Het motiveert en versterkt de samenwerking 
en daarmee de kwaliteit. Het hele team ontwikkelt zich 
gezamenlijk richting hetzelfde doel en profiteert samen 
van de beloning. De kinderen profiteren nog het meest!

Samenwerkende en goed presterende teams verdienen méér!



jatten maar!

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

STAP 5:

schrijf een Voorstel (inclusief budget) om commitment te krijgen
vanuit de "beslissers", zodat zij de beloning kunnen faciliteren.

Binnen de school presenteert een of meerdere teams een plan.
(bijvoorbeeld de bingokaart, waarop iedereen individueel kan
afstrepen als een van de afspraken voor de samenwerking gezien
wordt)

het Team gaat aan de slag en deelt de behaalde doelen

Teams delen bestuursbreed de succesfactoren voor
samenwerken en beter presteren en wat ze met de prijs
hebben gedaan (zo kunnen we van en met elkaar leren)

Communiceer het plan met de schoolleiders en bekijk 
 welke scholen commitment hebben en deel gaan nemen. 



waardering
en beloning

Op naar UlTeam

Het (school)team ervaart waardering door zich meer gezien te voelen in de
organisatie. Dit realiseren we door het samen vieren van successen en het
vergroten van het teamgevoel.

In teamdialoog kiezen we concrete doelen waar in korte cyclus (2 mnd)
doelgericht aan gewerkt wordt. Regelmatig (bv 2 wk) wordt de voortgang
besproken en wordt gekeken hoe we elkaar kunnen helpen en hoe we kunnen
leren van elkaar. Als de doelen behaald worden, volgt de waardering (viering).
De behaalde doelen worden zichtbaar weergegeven in bijvoorbeeld een fles die
gevuld wordt met chocolaatjes. 

Door als team te werken (doelen en uitvoering), ervaren we meer
verbondenheid/steun en waardering. Tegelijkertijd boekt de school progressie in
haar ontwikkeling. Aldoende leren we ook het mandaat te geven aan leden van de
werkgroepen en to-the-point 
te overleggen met elkaar als team. Na een (half) jaar
 evalueren we het proces en het resultaat en verwachten 
we dat dit proces stimulerend werkt om nieuwe doelen 
te initieren.

Een verbonden UlTeam waardeert iedereen!



jatten maar!

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

STAP 5:

een Directie(lid) neemt het voortouw in het organiseren
van het proces om doelen in kaart te brengen.

dit wordt Zichtbaar gemaakt via een uitnodiging aan 
het schoolteam

Iedere 2 weken komt het team samen om de voortgang van de
specifieke werkgroepen te bespreken met elkaar.

dit wordt Zichtbaa via een overleg

de Gerealiseerde doelen bespreken met het schoolteam 
en deze samen vieren/waarderen.

dit wordt Zichtbaar via een overleg en een fles die 
steeds verder gevuld wordt

Evalueren van het resultaat (inhoud én proces).

dit wordt Zichtbaar via een overleg

Aan het begin van het jaar verdelen we het werk in het team en  delen we de
taken op in kleine stapjes. ook bepalen we een rolverdeling binnen
verschillende subgroepen.
dit wordt Zichtbaar gemaakt via een overzicht van de doelen 
met na deze stap een toedeling aan specifieke leden van het team.

SCHOOLTEAM

DIRECTIELID

WERKGROEP

SCHOOLTEAM

SCHOOLTEAM



loopbaan-
perspectieven

Pak de regie over je
loopbaan

Er is te weinig zicht op loopbaanpaden, medewerkers zien niet welke stappen ze
kunnen maken om zich te ontwikkelen. Zowel werkgever als werknemer maakt te
weinig gebruik van aanwezige talenten. 

We willen door middel van prikkelende gesprekken, meer eigenaarschap creëren
en iedereen zijn kracht laten vinden, versterken en inzetten. Dit geldt voor alle
medewerkers in PO. Zij versterken hiermee hun mindset en maken hun expertise
zichtbaar.

Meer eigenaarschap zorgt voor meer inzicht in de eigen ontwikkeling, zingeving en
energie. 
Dit zorgt voor behoud van medewerkers en een positieve werksfeer.

E = Mc2
Eigenaarschap = MegaCool (too)



jatten maar!

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

STAP 5:

Communiceren over de flyer via de diverse kanalen

Analyseer de resultaten van je vragenlijst

Ga het gesprek aan n.a.v. de BIC vragenlijst

Bepaal samen je loopbaanpad

Download de BIC vragenlijst en vul hem in



loopbaan-
perspectieven

Verrijkinsgbaan

We hebben een probleem: op dit moment is er een lerarentekort in Nederland. Een
tekort dat niet zomaar is opgelost. Het is lastig om goed personeel in het
onderwijs te houden.

Hoe willen we dit oplossen? Door huidig onderwijspersoneel te behouden én niet-
onderwijspersoneel aan te trekken.

dit gaan we doen door het creëren hybride banen waarbij scholen en niet-
onderwijsinstellingen samen één baan aanbieden. Deze baan bestaat dus uit
lesgeven én het uitoefenen van een andere rol/functie. Deze andere rol/functie
kan in elke gewenste sector zijn: bedrijfsleven, overheid, zorg, etc.

dit levert op dat Meer mensen die les kunnen geven, we een andere 
doelgroep (mannen?) aanspreken, de groep die zou uitstromen 
behouden we (bijv academische leraren), er komt een Brede 
expertise in de school en we hebben een positieve invloed op
de kwaliteit van onderwijs. 

Onderwijs maak je samen.



jatten maar!

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

onderzoek de mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het maken van een
persona of de golden Circle, om de why, how en What te bepalen. Ook
kun je in gesprek gaan met een duo-leraar die nu in het onderwijs zit,
of een leidinggevende of p&o medewerker van een organisatie. Op deze
manier krijg je inzicht in de behoeften van de doelgroep. 

begeleid de Uitwerking van de connectie tussen
onderwijsinstelling en niet-onderwijsinstellingen (checklist
voorwaarden bij langs lopen)

faciliteer de afstemming over de arbeidsvoorwaarden, geef
voorbeelden van andere medewerkers die al op deze manier werken. 

maak een Goed inwerkprogramma rol dat uit.  Kijk daarbij ook
naar maatwerk.
Daarna kunnen de leraren dit Inwerkprogramma doorwerken

Verken welke trouwe partners er zijn, door onderwijsinstellingen
gesprekken te laten initiËren met niet-onderwijsinstellingen die
mogelijke partners kunnen zijn. Kijk daarvoor in je eigen netwerk
naar mogelijkheden.  

STAP 5:



loopbaan-
perspectieven

De onweerstaanbare stage
makelaar

Het loopbaanpad van een leerkracht is te smal en er is een tekort aan
leerkrachten en de kennis en ervaring van leerkrachten is beperkt en te weinig
kansen om dit uit te breiden en er is te weinig kennis en belangstelling voor het PO. 

De stagemakelaar opent de deuren van de school voor allerlei mensen uit de
maatschappij. We halen de kennis van studenten en andere experts binnen en
delen kennis over het PO personeel uit. Gratis voor alle partijen. 

Dit concept levert extra hulp en expertise in de klassen. Verbreding van kennis
van de leerkrachten en leerlingen. De veelzijdige kennis vanuit mensen met
verschillende achtergronden helpt de leerkrachten betrokken te blijven bij
ontwikkelingen in de maatschappij en geeft verrijkend leermateriaal voor de
leerlingen. Er ontstaat 
meer kennis over en betrokkenheid bij het PO 
vanuit de maatschappij. 
Deze tijd investeer je in jezelf en in de school. 

Kom weer leren op de basisschool



jatten maar!

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

STAP 5:

Creëer formatieruimte voor één stagemakelaar  En ga op zoek
naar een eNthousiaste kandidaat

de stagemakelaar legt contact ondernemingsverenigingen,
gemeentebestuur, bedrijvennetwerken, scholen en studies

Begin gewoon! Zoek twee matches, waarbij je altijd uit gaat van één
iemand die van buiten naar binnen werkt, en één iemand die van
binnen naar buiten werkt. 

Deel het succes verhaal en ga verdeR met de
volgende match

JAT onze informatiefolder en vul aan met jouw eigen informatie



11 concrete ideeën met bijbehorende jatinstructies, een podcast, een e-book en 50
enthousiaste deelnemers. Dat is de voorlopige opbrengst van het Innovatielab
Schoolblijvers. Maar het spannendste stuk komt nu: de implementatie. 

Gaan de deelnemers hun eigen ideeën echt toepassen op hun school? En lukt het ze
met deze aanpak om collega's met (nog) meer plezier en voldoening naar het werk te
laten gaan? Jatten ze misschien de ideeën van andere teams? Of maken ze een
combinatie van de beste elementen uit verschillende ideeën? 

Zien we de vele werkvormen, procesinzichten, tips en tricks terug in
innovatieprocessen die de deelnemers op hun eigen school doorlopen? Zijn ze
geïnspireerd om ook andere wicked problems met energie en innovatie aan te
pakken? 

Bij de PO-Raad blijven we ons inzetten om de ideeën een podium te geven. En
uiteraard volgen we de deelnemers op de voet. Lukt het ze om hun idee toe te
passen in de praktijk? 

En wat doe jij? We hopen dat de opbrengsten uit dit Innovatielab je inspireren en je
verder helpen: bij het creëren van meer schoolblijvers of bij een ander vraagstuk .
Nog een laatste tip dan: begin klein en zet een eerste stap. Dat is het halve werk. 

We vinden het leuk om te horen welke stap jij hebt gezet. Wil je dat laten weten? Mail
ons dan op: info@poraad.nl. 

HOE NU VERDER?
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