
Voor en door  
Onderwijs Pioniers

Tips



Onderwijs Pioniers is een terugkerend 
programma dat leraren ondersteunt die zelf 
leiding willen geven aan vernieuwing op 
basis van hun eigen ideeën. In dit boekje 
vind je waardevolle tips van pionierende 
leraren waar je zelf meteen mee aan de 
slag kunt. Kijk voor meer informatie op:  

www.onderwijspioniers.nl

http://www.onderwijspioniers.nl%20


Het supportsysteem dat Onderwijs Pioniers biedt aan leraren: budget, 
coaching, netwerk, pioniersdagen (labs) en uitreiking Pionierstrofee.



Denk klein! Maak in het 
begin kleine stapjes. Denk 
daarna pas weer groot.

Maikel



Houd in je hoofd waarom je 
dat plan hebt ingediend.

Maikel



Geloof dat je dingen kunt 
veranderen en uit kunt 
dragen. 

Machteld



Zorg dat je tijd krijgt van 
jouw omgeving om aan het 
project te werken. 

Joyce en Lydia



Maak je project zichtbaar! 
Zorg er bijvoorbeeld voor 
dat wat je wilt bereiken 
direct bij de kinderen terug 
te zien is. En dat mensen 
die jouw klas binnenlopen 
direct kunnen zien waar je 
mee bezig bent.  
 
Jacqueline



Inspireer elkaar! Je gaat 
voor de goede dingen, kom 
met elkaar verder. Hierdoor 
ontwikkel je jezelf en dit 
maakt je vak nog mooier 
dan het al is. 

Machteld



Vertrouw op jezelf!  
Laat je niet teveel leiden 
door anderen. 

Kares



Geniet! Het is te gek wat  
je allemaal kunt doen in  
dit jaar. 

Miriam



Grijp je kans! Je hebt veel 
meer gewonnen dan €5000 
en vier dagen. Je hebt écht 
een kans gekregen om iets 
in werking te zetten.  

Truus



Durf te delen! Dit brengt 
jouw project verder.  
 
Egon



Blijf niet alleen! Zoek 
medestanders en zorg dat 
zij eigenaar worden van 
jouw plan. Zo vinden zij 
jouw project niet alleen 
leuk, maar gaan zij jou ook 
werkelijk helpen. Dit maakt 
een wereld van verschil!

Maud



Maak het leuk voor jezelf 
en anderen! Zo verspreidt 
jouw idee zich vanzelf  
en wordt jouw project 
duurzaam. 

Miriam



Durf te vragen! Als je 
gewoon vraagt, kan er 
gewoon heel veel! 

Sarah en Aysun



Bedenk van tevoren hoe 
je je idee naar buiten gaat 
brengen. Welke stappen ga 
je nemen om draagvlak te 
creëren en hoe kun je  
mensen enthousiast  
maken? 

Gerard



Maak een plan! Je hoeft dit 
plan niet precies te volgen, 
maar een plan gidst jou in 
waar je naartoe wilt gaan. 

Jacqueline



Wees erop voorbereid dat 
jouw plan op weerstand 
kan stuiten. Dit betekent 
niet dat je moet stoppen, 
maar dat je de rust moet 
nemen om om je heen te 
kijken en je af te vragen 
wat de reden van de weer-
stand is. Ga hier vervolgens 
iets mee doen. 

Nicole



•	 Groot denken, maar klein beginnen
•	 Vernieuwing	ontstaat	door	actie	plus	reflectie
•	 Durf te delen, te vragen en te betrekken
•	 Leer van elkaar door je handelingen zichtbaar te 

maken
•	 Kijk door een ‘innovatiebril’ in plaats van een 

‘projectbril’
•	 Duurzaamheid ontstaat doordat anderen 

eigenaar worden van je idee
•	 Alle kennis is vindbaar
•	 Kijk waarderend en versterk wat goed gaatW
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