Broedplaats010 is een programma voor onder-

Leraren en pedagogisch medewerkers in Rotter-

wijsinnovatie. Met dit initiatief dagen schoolbe-

dam maken het verschil. Met succes, want dankzij

sturen en de gemeente dertig ambitieuze leraren

Rotterdamse leraren halen leerlingen betere on-

en pedagogisch medewerkers uit om in anderhalf

derwijsresultaten, hogere diploma’s en vallen zij

jaar tijd hun kennis en innovatief vermogen uit te

minder vaak uit. Een knappe prestatie in een stad

breiden, om die vervolgens in de praktijk te bren-

waar de opdracht voor het onderwijs groot is.

gen.
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In Broedplaats010 gaan leraren samen aan de slag

Deze vragen resulteren in de activiteiten van

met concrete opdrachten om het onderwijs te

Broedplaats010:

vernieuwen. Ook komt de dynamiek van de stad

• Samenwerken aan onderwijsvernieuwingen

Rotterdam aan bod, waarbij de focus ligt op de

• Persoonlijke ontwikkeling

bijbehorende uitdagingen in het onderwijs en de

• Bijdragen aan een duurzame gemeenschap van

vroeg- en voorschoolse educatie. De eigen ont-

vernieuwende leraren

wikkeling krijgt een prominente plek, net als het
persoonlijk leiderschap. Elementen die nodig zijn

Samen gaan we een ontwikkelproces aan. Dat

om vernieuwingen in gang te zetten.

betekent dat we geen dichtgetimmerd curriculum
aanhouden, verwacht bij Broedplaats010 geen kant-

BESTAANSRECHT

en-klaar verzorgde reis. Het kader staat, de inhoud

De leraren in Broedplaats010 vormen een lerende

van het programma ontwerpen we op basis van de

gemeenschap samen met andere onderwijsprofes-

behoefte en in overleg met de deelnemende leraren.

sionals uit Rotterdam. Scheidslijnen bestaan hier
niet. Of je nu op de vroeg- en voorschoolse edu-

PROGRAMMA

catie of het gymnasium werkt, de praktijkschool of

Het traject van Broedplaats010 bestaat uit vier in-

het speciaal onderwijs, het primair of voortgezet

tensieve leersporen. De dynamiek van Rotterdam is

onderwijs of het mbo, de interdisciplinaire samen-

de verbindende factor.

werking zorgt ervoor dat we ontdekken wat nodig
is. Hiermee brengen we het onderwijs op de juiste

De leersporen komen aan bod in tien leerbijeen-

plek in beweging.

komsten, die bijeenkomsten noemen we labs. De
leersporen komen ook aan bod buiten de bijeenkomsten, omdat je als leraar in de praktijk en in
teamverband aan het werk gaat. In teamverband
werk je aan onderwijsvraagstukken die jij belangrijk
vindt. Met collega’s en coaches werk je aan jouw
persoonlijke ontwikkeling, op werk maar ook met
het oog op ontwikkelvragen die je tegenkomt wanneer je jouw werkveld vergroot.
Het traject start intensief met tweemaal een tweedaagse bijeenkomst: de Stadssafari. Aan het eind
van het traject borgen we de opbrengsten en
ontwikkelen we die verder. Tegen die tijd hebben
de leraren een belangrijke rol als ambassadeur van
nieuwe kennis en ideeën over het Rotterdamse
onderwijs.

ACTIVITEITEN
Hoe ziet het huidige onderwijs en leraarschap er
in Rotterdam uit? Op welke manier vraagt dit om
persoonlijk leiderschap van leraren? Hoe realiseer
je vernieuwende ideeën, samen met collega’s? Hoe
kun je met elkaar over jezelf leren? Hoe kunnen we
aan de vernieuwing van het onderwijs in Rotterdam
werken?
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STADSSAFARI

en masterclassen komen aan bod met onderwerpen

Tijdens de Stadssafari laten we ons inspireren door

als innovatie, didactiek en pedagogiek, leiderschap,

diverse stemmen van, initiatieven en gebeurtenissen

ontwerp en veranderkunde. Diverse gastdocenten

in Rotterdam. We leren elk onontdekt hoekje van de

zullen spreken, hierbij putten we uit het netwerk

stad kennen zodat we uitkomen op urgente onder-

van Kennisland, de Thomas More Hogeschool en De

wijsvraagstukken die het vertrekpunt vormen voor

Nederlandse School.

de tien leerbijeenkomsten, oftewel de labs.
In 2016 waren Bowen Paulle, Ilias El Hadioui,
LABS

Henk Oosterling en Jürg Tholke te gast in

De labs zijn maandelijks op een woensdag van 9 tot

Broedplaats 010. We gingen het gesprek aan met

20 uur op de Thomas More Hogeschool. Onderde-

de Weekendschool en het Scheepvaart en Transport

len van de bijeenkomsten vinden soms plaats op an-

College. Tot slot gingen we aan de slag met design

dere locaties, zoals de scholen van de deelnemende

thinking, systemisch werken, appreciative inquiry en

leraren. Tijdens elk lab is een dagdeel gereserveerd

prototyping en deelden diverse coaches hun kennis

voor een leerspoor. Er komen er vier aan bod: 1) in-

met ons waaronder Mariangela Delorenzo, Pieter

cubator, 2) inspiratie, 3) intervisie en 4) netwerk. We

Hettema en Richard Gerritsen. Krijg een indruk (of

volgen globaal de stappen uit de ontwikkelcyclus

via storify.com/broedplaats010/broedplaats010)

van onderzoeken, ontwerpen, testen en leren.

van de Stadssafari en de labs tijdens de eerste
editie van Broedplaats010.

LEERSPOOR: INCUBATOR
In de Incubator proberen we concrete vernieuwin-

LEERSPOOR: INTERVISIE

gen te realiseren en tegelijkertijd te leren van dit

Tijdens de start van Broedplaats010 formuleer je

proces. De focus ligt op vernieuwingsvraagstukken

jouw persoonlijke vernieuwsingsmissie. We gaan op

die we zelf hebben geformuleerd met behulp van

zoek naar ambities die elkaar versterken en gedeeld

inspiratiebronnen en methodologische handvatten.

worden door verschillende leraren en schooltypen.
De focus ligt niet alleen op vernieuwing, maar juist

We gaan op onderzoek uit en we ontwerpen nieuwe

op jouw persoonlijke ontwikkelvraag in de rol van

interventies. Deze interventies passen we toe in

vernieuwende leraar. Je volgt workshops en trai-

de praktijk met als doel om ervan te leren. Hier-

ningen over individuele verander- en vernieuwings-

door komen we telkens tot betere aanpakken. De

vaardigheden en je wordt intensief begeleid door

interventies zijn op of nabij een school, maar juist

professionele coaches tijdens intervisiesessies. Jouw

ook in (interactie met) een andere omgeving, zoals

collega’s spelen een belangrijke rol in dit proces.

een buurthuis, jeugdinstelling, museum, moskee of
LEERSPOOR: NETWERK

bibliotheek.

Benut jouw netwerk als dynamische bron van kenDe Incubator is een oefening in innoveren, onderne-

nis. Tijdens Broedplaats010 besef je dat iedereen

men, leiderschap tonen, initiatief nemen, experimen-

een eigen netwerk heeft waarvan geleerd kan wor-

teren, veranderen, samenwerken, partnerschappen

den. De leraren in Broedplaats010 vormen zelf ook

aangaan en het uitdragen en presenteren van een

een nieuw lerend netwerk. De ambitie is om steeds

verhaal met een visie.

meer gebruik te maken van deze netwerken én ze
uit te breiden. Vanuit de Incubator werken we aan

LEERSPOOR: INSPIRATIE

ons netwerk, organiseren we labs op scholen van de

De naam zegt het al, laat je inspireren door dit

deelnemers en zoeken we via sociale media steeds

leerspoor. Lezingen, workshops, locatiebezoeken

nieuwe verbindingen.
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VOOR WIE
Pedagogisch medewerkers binnen de vve en leraren
met een lesbevoegdheid op Rotterdamse scholen in
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het
mbo. De voorwaarde is een vaste aanstelling van
minimaal 0,575 fte.
Broedplaats010 is iets voor jou als je:
•	Ambitieus bent en verder wilt kijken dan je
eigen klas en school.
• Wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling.
•	Een nieuw netwerk wilt opbouwen van gedreven
collega’s en andere onderwijsprofessionals.
•	Op onderzoek uit wilt gaan in de praktijk, op
zoek naar nieuwe ideeën en aanpakken voor
het Rotterdamse onderwijs met als doel die
ook daadwerkelijk te realiseren.
PROFIJT VOOR DE LERAAR
•	Vergroot jouw capaciteiten op het gebied
van vernieuwing.
•	Werk aan concrete vernieuwingen in het
Rotterdamse onderwijs.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Het programma omvat achthonderd studie-uren,
waarvan 200 contacturen over een periode van

• Bouw nieuwe netwerken op.

anderhalf schooljaar (heel schooljaar 2017-2018

•	Profileer jezelf als vernieuwende leraar in

en de eerste helft van schooljaar 2018-2019). Houd

Rotterdam.

rekening met ongeveer anderhalve dag per week
die je grotendeels flexibel kunt invullen in overleg

PROFIJT VOOR DE SCHOOLLEIDER

met de andere deelnemers.

•	Bied een leraar een bijzondere kans op
ontwikkeling.

Onderdelen van het programma zijn de Stads-

• Krijg nieuwe inspiratie op school.

safari, de tien labbijeenkomsten (van 9 tot 20 uur),

•	Verbind de school met een nieuw netwerk

de bijeenkomsten met je Incubatorteam en coaches,

van ambitieuze leraren en andere scholen.
•	Ga op een nieuwe manier het gesprek aan
met de deelnemende leraar of leraren en leer

voorbereidingen van alle bijeenkomsten en alle
overige activiteiten die direct voortkomen uit deelname aan Broedplaats010.

lessen over het eigen leiderschap.
Vanuit Broedplaats010 wordt geen lestijdvervanging
DE ORGANISATIE VAN BROEDPLAATS010

geregeld of vergoed. De meeste onderwijsinstellin-

Broedplaats010 is een samenwerking van Kennis-

gen hebben daarvoor een eigen regeling. Het is aan

land, denktank voor maatschappelijke vernieuwing

te raden om met je leidinggevende een afspraak te

en de Thomas More Hogeschool. Zij zijn door de

maken om te kijken in hoeverre je het traject kunt

gemeente verkozen wegens hun innovatieve aanpak

volgen tijdens jouw werkuren, als onderdeel van

in het onderwijs. Ook is er een samenwerkingsver-

je professionalisering. De schoolbesturen hebben

band met De Nederlandse School.

toegezegd hier ruimte voor te maken.
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LEES DE
ERVARINGEN
WILLEM SONNEVELD (33) werkt op de GSR en
is sinds zes jaar leerkracht maatschappijleer en
-wetenschappen. Het proces van leren vindt hij
leuk, dus als dingen beter gaan dan eerst.
Willem: “Als docent krijg je elke dag de kans
om deze uitdaging aan te gaan.”
“Ik wist van tevoren niet goed waar ik aan begon
met Broedplaats010. Het interessante is dat er
ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Er wordt
niet verteld niet hoe je zou moeten denken, je moet
juist zelf aan de slag. Dat maakt het interactiever
en volgens mij ook leerzamer dan een klassieke
opleiding. De sprekers die elke maand worden
uitgenodigd vind ik passend. De bijeenkomsten zijn
altijd nuttig, ook omdat je met collega’s over het
vak praat. Op school zijn we veel bezig met veranderingen en innovatie, zonder de menselijke factor
MARJOLEIN HOOBROECKX (55) werkt sinds

daarbij uit het oog te verliezen. Met Broedplaats010

vijftien jaar in het onderwijs als leerkracht en

heb ik meer zicht op deze onderwerpen gekregen.

intern begeleider op Openluchtschool de Recon,

Broedplaats010 is echt iets anders. Het is vooruit-

een school binnen het speciaal onderwijs voor

strevend.”

langdurig zieke kinderen. Aan Rotterdam is ze
verknocht.
Over Broedplaats010 vertelt Marjolein: “Ik kon aan
de slag met dingen die naar mijn mening beter
konden. Er wordt een goed raamwerk neergezet,
je hebt veel eigen verantwoordelijkheid, maar ook
genoeg steun en sturing. Daarnaast kom je met
een hoop verschillende onderwerpen en mensen
in aanraking. Een waardevolle aanvulling op mijn
kennis. Ik ben me nu veel bewuster van wat er
speelt in het onderwijs, zowel in Rotterdam als in
Nederland. Dat speelt automatisch door in mijn
werk. Ik voel me als leerkracht ook serieus
genomen. Dit is namelijk iets wat ons niet is
opgelegd, maar wat wij zelf bedenken.”
AANMELDEN
Vanaf 1 februari start de werving voor
Broedplaats010 via de scholen. Aanmelden
kan via www.onderwijs010.nl/broedplaats010.
In september start Broedplaats010 met de
Stadssafari. Na aanmelding ontvang je
verdere instructies over de procedure en
voorbereiding.
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