U vraagt zich wellicht af:
Waar kunnen we het beste op
inzetten? Waar liggen kansen en
hoe lossen we knelpunten op?
Hoe doen andere scholen dat?

Samen onderwijs versnellen
Met de middelen uit het Nationaal Programma
Onderwijs krijgt u de mogelijkheid om leerlingen en
leraren weer in hun kracht te zetten en met de hele
school een stap voorwaarts te maken.

De Alliantie Samen onderwijs versnellen ondersteunt

en ontzorgt uw school daarbij.

Laten we een alliantie vormen.

Sluit aan bij de alliantie
Er zijn nog veel onduidelijkheden over het
Nationaal Programma. Waar kunnen we het
beste op inzetten? Welke interventies? Waar
liggen kansen en hoe lossen we knelpunten op?
Hoe doen andere scholen dat eigenlijk? Het CAOP,
Kennisland en Sardes bundelen hun expertise en
willen samen met u en andere schoolbesturen
in het primair onderwijs aan de slag om goede
antwoorden te vinden en een verschil te maken
voor leerlingen.
Er is een unieke kans voor ‘duurzame renovatie’
om het onderwijs structureel te verbeteren, zegt
ook de Inspectie van het Onderwijs in de onlangs
gepubliceerde Staat van het Onderwijs. Op korte
termijn, om eventuele vertragingen in te lopen,
maar ook op langere termijn, om in te zetten op
duurzame schoolontwikkeling. Wij grijpen het
Nationaal Programma Onderwijs aan om voort
te bouwen op wat al goed gaat in scholen en
verbeteringen te realiseren die het onderwijs
structureel ten goede komen. En die ook de
onderliggende oorzaken van de teruglopende
basisvaardigheden en de kansenongelijkheid in
het onderwijs aanpakken. Daarom hebben wij de
Alliantie Samen onderwijs versnellen opgericht.
In deze alliantie willen we scholen, besturen en
gemeenten zoveel mogelijk ontzorgen, ondersteunen en verbinden. Op de langere termijn
zullen we ons ook op aanpalende vraagstukken
in het onderwijs richten, zoals het lerarentekort
en de werkdruk.

De kracht van regionale
lerende netwerken
We vormen regionale netwerken binnen de alliantie, waarmee regionale vraagstukken aangepakt kunnen worden en kennis en ervaring in de
regio op een laagdrempelige manier uitgewisseld
kunnen worden. Op basis van de specifieke vragen die er spelen, bekijken we binnen het netwerk welke instellingen nog meer kunnen worden
betrokken, zoals de kinderopvang, VVE, de bibliotheek of een zomerschool.
We bieden een online kennisplatform, waar we
relevante wetenschappelijke inzichten verzamelen en inspirerende praktijkvoorbeelden delen.
In leerlabs is er de gelegenheid om ervaringen
en kennis uit te wisselen met andere scholen,
experts en beleidsmakers. Daarnaast organiseren
we elk half jaar een webinar of fysieke bijeenkomst voor de hele alliantie rondom een thema,
met als doel het uitwisselen van kennis en ervaringen, opdoen van inspiratie en verbinden.
Daarnaast biedt het lidmaatschap van de alliantie toegang tot meerdere adviesmodules die
aansluiten bij de inhoud en planning van het
Nationaal Programma Onderwijs (zie verder).

We bieden een
leergemeenschap,
waarin de nieuwste
wetenschappelijke
inzichten, inspirerende
voorbeelden en
ervaringen uit de
praktijk uitgewisseld
worden.

We bieden de volgende
modules aan:
Schoolscan | april
Sardes heeft een zelfscan in de steigers staan,
die aansluit bij de eisen van het Nationaal
Programma Onderwijs. De scan is een analyseinstrument waarmee een school op gestructureerde wijze de eigen leervertragingen, kansen
en knelpunten in kaart kan brengen. De scan is
digitaal, en bestaat uit stellingen over de leerlingen, het team en de school die snel en eenvoudig te beantwoorden zijn. De uitkomst van
de scan laat zien op welke punten uw school de
aandacht kan richten en levert concrete aanknopingspunten voor het schrijven van het
schoolprogramma. Bovendien is de scan voor
schoolbesturen en gemeenten een handig hulpmiddel om een overkoepelend beeld te krijgen
van meerdere scholen en gezamenlijke aandachtspunten te formuleren.
Keuzes voor interventies | april-mei
Op basis van de uitkomsten van de schoolscan
schrijven scholen een schoolprogramma waarin
een plan van aanpak voor de komende schooljaren is uitgewerkt. We helpen u bij het maken
van gefundeerde keuzes (evidence informed) die
aansluiten bij de menukaart van OCW, en bij het
opstellen van het schoolprogramma. Bovendien
kunnen we een (format voor een) brief voor de
medezeggenschapsraad verzorgen en dit traject
begeleiden.
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Implementatie interventies
(optioneel) | vanaf 1 juni
Na het kiezen van de interventies volgt de
implementatie in de school. Hoe pak je het
invoeren van een interventie aan? Wat komt er
allemaal bij kijken? Welke factoren zijn essentieel om een bepaalde interventie tot een
succes te maken? Wat moet je vooral wel
doen, en wat zeker niet?
Leerlabs en lerend netwerk | vanaf 1 oktober
In regionale leerlabs ontwikkelen we kennis en
ideeën en wisselen we ervaringen en vervolgstappen uit. Vanuit zowel praktijk als theorie
(evidence informed) kan er in diverse samenstellingen met en van elkaar geleerd worden. De
uitkomsten van deze leerlabs zijn het verbeteren,
versnellen en verduurzamen van interventies
waar scholen mee bezig zijn, maar ook het
verzamelen van inzichten die tot verbeteringen
van beleid kunnen leiden.

maatwerk & advies

Wij bieden
ondersteuning bij de
implementatie van
interventies, op een
manier die past bij
uw school.

Samenwerking en verbinding
met gemeente en andere
partijen
Vanuit de alliantie kunnen wij helpen om de
samenwerking met de gemeente en andere
partijen vorm te geven. Bijvoorbeeld door een
aanvullend plan te schrijven op het OAB-beleid
of de basis voor de nieuwe LEA. We denken
integraal en actueel: we verbinden onderwijs,
kinderopvang, jeugdhulp en passend onderwijs.

Deelname gemeenten
Gemeenten zijn ook van harte welkom om zich
aan te sluiten bij deze alliantie. Gemeenten
spelen immers een belangrijke rol in het Nationaal Programma Onderwijs omdat ze de plannen
van de scholen en besturen in een breder
gemeentelijk beleidskader van gelijke kansen
en onderwijsachterstanden kunnen plaatsen.
We ondersteunen gemeenten bij planvorming
en kennisontwikkeling op het gebied van gelijke
kansen en inlopen van de vertraging, waarbij
we een link leggen tussen de verschillende
inspanningen van de gemeente op het gebied
van onder andere brede ontwikkeling, preventie
en zorg.

Wij gaan graag met u in gesprek!
Neem voor meer informatie contact op met een van de initiatiefnemers:
Het CAOP werkt aan grote
maatschappelijke uitdagingen
zoals het lerarentekort en
onderwijs en arbeid.
Nadir James
n.james@caop.nl
06-50206133

Over de initiatiefnemers

Het CAOP werkt aan grote

Sardes is een onderzoeksen adviesbureau met brede
expertise op het gebied van
gelijke ontwikkelingskansen
voor kinderen in het onderwijs.
Hermann van Holt
h.van.holt@sardes.nl
06-619231656

Kennisland is een denk- en
doetank voor maatschappelijke
vooruitgang. We ontwerpen
samen met de betrokkenen
oplossingen voor complexe
vraagstukken die iedereen
aangaan.
Kimon Moerbeek
km@kl.nl / 06-47072801

Financiering op basis van
contributie
De activiteiten van de alliantie worden
gefinancierd op basis van een contributiemodel: deelnemende schoolbesturen
betalen een vaste prijs op basis van het
aantal scholen voor deelname aan de
Alliantie, de scan en drie regionale leerlabs
per schooljaar. Voor ondersteuning bij interventies en deelnemende gemeenten bieden
we maatwerk op aanvraag. De vrijstelling
van de leraren wordt door de scholen zelf
gefinancierd. Dit kan in het kader van het
Nationaal Programma Onderwijs.

