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Vrijwel elke school heeft de beweging ingezet 
die we kunnen duiden als “leren innoveren”. 
Overal hoor je begrippen als personaliseren, 
dieper leren, onderzoekende houding, 
ontwerpen, vakoverstijgend, etc Deze passen in 
de beweging waarin scholen wereldwijd bezig 
zijn met leren innoveren. Daarbij is ICT al lang 
niet meer het eerste aangrijpingspunt. Het gaat 
om de kinderen, het leerklimaat en de rol die 
d e s c h o o l s p e e l t i n d e b u u r t e n d e 
gemeenschap. Over de bijdrage die onderwijs 
levert aan de toekomst van kinderen, die 
verdienen te leren hoe zij de toekomst op een 
positieve en duurzaam manier vorm kunnen 
geven in onze dynamische, complexe en 
genetwerkte wereld.

Dit vraagt leiderschap op alle lagen in de 
school. Van bestuur tot leerling... Dus zijn er in 
het midden van de vernieuwing leraren nodig 
die een sleutelrol spelen. Juist om in de 
dynamiek en de waan van de dag de grote lijn 
te bewaken en samen met de collega’s steeds 
weer een volgende stap te initiëren. De 
innovator neemt zijn of haar collega’s niet op 

sleeptouw, maar zorgt voor een klimaat waarin 
men de kar gezamenlijk trekt. Dat is een nieuwe 
rol in de school, en de leraar die dat wil doen, 
zal op deze cursus leren innoveren.

De cursus “dieper leren innoveren” begeeft zich 
op het snijvlak van nieuwe didactiek, nieuw 
leiderschap en nieuwe technologie. Vanuit het 
perspectief van “leiden vanuit het midden” 
wordt in de cursus stap voor stap de rol van de 
innovator vormgegeven. 

De cursus is een samenwerking tussen Turning 
Learning, ICT&E en Marant Interstudie. De cursus 
wordt verzorgd door Frank Evers, Bob Hofman 
en Saskia van Dongen, samen brengen zij 
ervaring op gebieden van Veranderkunde, 
Deep Learning, Leren en ICT en Ontwerpen van 
onderwijs.
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Doelgroep 

De cursus is bedoeld voor professionals uit zowel 
PO, VO als SO. Zowel leraren die deze rol 
ambiëren in de school, als ICT-coördinatoren die 
een onderwijsgerichte invulling willen geven aan 
hun functie, zijn welkom. Maar ook voor 
le id inggevenden die z ich verder wi l len 
ontwikkelen als een allround onderwijskundig 
leider is deze cursus een rijke aanvulling. 
 
Inhoud  
 
In de cursus Dieper Leren Innoveren verbreed je 
jouw kennis over moderne toepassingen en 
opvattingen over leren, ontwikkel je repertoire 
om het veranderproces van jouw school vorm te 
geven en krijg je tot slot diverse toepassingen 
van technologie aangereikt die ook op jouw 
school kunnen dienen als katalysator voor het 
leren.  
 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van de moderne 
opvattingen over effectieve leerstrategieën (a.a. 
Hattie), veranderkunde (o.a. Fullan, Hargreaves), 
en leertechnologie (o.a. peerScholar). Deze 
d o m e i n e n k o m e n m o o i s a m e n i n d e 
onderleggers die voor deze cursus gebruikt 
worden. 

 
 
We werken in een ontwerpend en onderzoekend 
klimaat aan een aanpak, of beter een repertoire, 
dat jouw school dichter bij gepersonaliseerd of 
zelfs gepassionaliseerd onderwijs brengt. En dat is 
onze morele imperatief, want zoals Michael 
Fullan zegt:  
 
“Education is a global social innovation 
challenge. To foster deep learning so that all 
learners contribute to the common good, 
address global challenges and flourish in a 
complex world.” 
 
Literatuur:  
 
Michael Fullan: Stratosphere/ A Rich Seam/ 
Coherence 
John Hattie: Visible Learning  
Ewan McIntosh: How to come up with great 
ideas, and actually make them happen. 
Steve Joordens: Taking learning outcomes to the 
gym 
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Programma 

De cursus Onderwijskundig I-Coördinator PO/VO/SO telt 10 bijeenkomsten op de woensdagmiddagen 
van 13.30 tot 17.00 uur. Je bent welkom vanaf 13.00 uur. 

Tussen de bijeenkomsten worden opdrachten verstrekt in relatie tot je eigen praktijk, waaronder het 
opbouwen van een portfolio en het maken van een innovatieplan. Zo gaat het leren tussen de 
bijeenkomsten gewoon door. 

De afsluitende bijeenkomst is een hele dag. Omdat dit een programma op maat is, worden tijdstip en 
locatie gedurende de cursus afgesproken.

De bijeenkomsten vinden plaats op in Utrecht, behalve bijeenkomst 5, schoolbezoek. 

1 Diep leren en innoveren De diepe noodzaak tot innovatie

2 Veranderkundige dynamiek De belangrijkste drivers voor verandering in school

3 Rol van innovator Leiderschap vanuit het midden

4 Ontwerpen en onderzoeken Leerklimaat waar ontwerpen en onderzoeken de norm is

5 Over de grenzen Schoolbezoek

6 Diep leren en ict Ontwerp je onderwijs in een wereld waarin ict elk half jaar 

verandert

7 Reflectie en feedback  Onderzoekend leerklimaat vereist ruime aandacht voor 

(peer) feedback

8 Eigenaarschap Ontwerpen van provocaties die bijdragen aan 

eigenaarschap 

9 Tijd voor elkaar Samen gepassionaliseerd leren

10 Succes vieren Slotpresentaties en diploma’s
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Praktisch 

De cursus start in oktober 2017. 
 
De kosten voor deze cursus bedragen € 2.250,00 per 
persoon. 
 
De studielast is als volgt: 
• Totaal aantal uren: 103 
• Waarvan contacturen: 39 (zelfstandige                                                     
             studieuren: 64)  

 
 
Bewijs van deelname en Registerleraar

Deze cursus is opgenomen in het Registerleraar met 
103 RU (registeruren). 

Aanmelding en informatie  
Wilt u zich aanmelden voor de cursus “Dieper leren 
innoveren” en/of wilt u meer aanvullende informatie? 
Dat kan via e-mail naar frank.evers@turninglearning.nl 
of een DM naar @FrankEvers 
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