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Eric-Jan Vriend, leerkracht midden-/bovenbouw
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Marjan de Rijke
docent Engels

je maakt 1000 fouten

kennis

intervisie

“Als we autonome, creatieve en
ondernemende leerlingen willen,
hebben we autonome, creatieve
en ondernemende leraren nodig.”

je begint opnieuw

Jacqueline Blaak, intern begeleider

“Door de Broedplaats heb ik geleerd
dat ik als leraar dingen kan veranderen,
vastgeroeste patronen kan doorbreken
en zo het onderwijs voor mijn leerlingen
beter en betekenisvoller kan maken.”

kritische

kri

“De Broedplaats verbond
leraren aan de stad, en zette
vernieuwingen in gang
in het onderwijs.”

Het programma in een notendop:

sch
mer

Het programma van de Broedplaats is ontworpen en ontwikkeld door Kennisland.

*

De Broedplaats is een uitgelezen kans om een ‘gideonsbende’ te vormen van
vernieuwende leraren die een positieve impact hebben op het onderwijs. Het is
de eerste stap richting een duurzame beweging van leraren die permanent met
elkaar leren en vernieuwen. Het succes van de Broedplaatsen toont aan dat
leraren vernieuwend leiderschap kunnen ontwikkelen en weer trots en
gemotiveerd voor de klas staan.

innovatieve

De Broedplaats* is een plek waar ambitieuze leraren de kans krijgen om zich
optimaal te ontwikkelen en zelf leiding te nemen over onderwijsvernieuwingen.
Tijdens een intensieve leergang werken zij aan persoonlijke ontwikkeling,
vernieuwend vermogen en netwerkvorming, en experimenteren ze met
vernieuwende initiatieven op kleinere en grotere schaal.
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je oogst succes!
je krijgt kritiek

Broedplaats

leergemeenschap voor onderwijsinnovatie

“Wat het heeft opgeleverd?
Gemotiveerde leraren die níet met hun
kop tegen de muur zijn geknald van
verveling, maar stoere keuzes hebben
gemaakt om hun onderwijs elke dag een
beetje beter maken.”
Elsemiek Vonk, leerkracht groep 7

je probeert iets uit

“De Broedplaats maakt mij weer
trots om leraar te zijn.”
Kars Litjens, docent natuurkunde

Wij roepen alle leraren, schoolbesturen, directies
en gemeenten op om brutaler te worden.
Zie jij kansen om vernieuwing van onderop mogelijk
te maken, en ruimte te creëren voor leraren als
onderwijsvernieuwers? Mail dan naar:

broedplaats@kl.nl

