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Nieuwe ronde Onderwijs Pioniers in vo en mbo 

Juist leraren hebben goede ideeën om hun school te verbeteren. Het project Onderwijs 
Pioniers ondersteunt leraren om innovatieve ideeën over hoe het onderwijs beter kan verder te 
ontwikkelen en op school te realiseren. Een nieuwe ronde Onderwijs Pioniers gaat nu van start. 
Twintig leraren(teams) in het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
krijgen de ruimte en gelegenheid om hun eigen werkomgeving te vernieuwen. Leraren krijgen 
hiervoor een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniersdagen, een helpdesk, een netwerk van 
Pioniers en kans op de Onderwijs Pioniers Trofee. Een versterking voor de school! 
 
Nieuwe ronde 
Onderwijs Pioniers maakt leraren eigenaar van vernieuwing op school en van hun eigen leerproces. 
 Hiermee is Onderwijs Pioniers een antwoord op ‘top-down’ vernieuwingen in het onderwijs. 
Onderwijs Pioniers is in 2009 gestart in het basisonderwijs (bo) en in 2011 in het vo. Nu start de 
tweede ronde voor het vo en kunnen voor het eerst ook leraren uit het mbo meedoen aan het 
project. Nieuwe scholen krijgen zo de kans om ruimte te geven aan vernieuwing van binnenuit. Tot 
31 maart 2013 kunnen leraren(teams) hun idee op eenvoudige wijze inzenden via 
www.onderwijspioniers.nl. Eind april is duidelijk welke nieuwe Onderwijs Pioniers aan de slag kunnen 
gaan.  
 
Brainstormsessies 
Op verzoek van de school verzorgt Onderwijs Pioniers ook een gratis brainstorm op locatie om 
ideeën boven tafel te krijgen en de kans te vergroten dat ze geselecteerd worden. Voor vragen of het 
plannen van een brainstormsessie kunt u contact opnemen via 030-2306960 of 
professioneleruimte@onderwijscooperatie.nl.  

 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.onderwijspioniers.nl. Hier vindt u voorbeelden en tips van trotse 
voorgangers. In april 2014 ontvangt het best uitgewerkte idee de jaarlijkse Pionierstrofee. Onderwijs 
Pioniers 2013-2014 wordt georganiseerd en gefinancierd door de Onderwijscoöperatie en mede 
ondersteund door het SOM (mbo) en VOION (vo).  Kennisland is initiatiefnemer van het programma 
en begeleidt de uitvoering.  
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