
	  
Visielab	  InnovatieImpuls	  Onderwijs	  
Pop-‐up	  werkplaats	  voor	  vernieuwing	  in	  je	  eigen	  school	  
	  
Wil	  je	  als	  school	  meer	  uit	  je	  leerlingen	  halen	  (en	  uit	  je	  zelf)?	  Echt	  ruimte	  maken	  voor	  
talenten	  en	  ambitie?	  Experimenteren	  met	  andere	  onderwijsvormen	  en	  nieuwe	  
technologie?	  	  
Maak	  dan	  de	  volgende	  stap	  in	  het	  Visielab:	  geef	  innovatiebeleid	  binnen	  de	  school	  een	  
gezicht.	  Werk	  samen	  en	  creëer	  meer	  slagkracht	  en	  meer	  ruimte	  voor	  je	  ambitie!	  
	  
InnovatieImpuls	  Onderwijs	  (IIO)	  heeft	  ervaring	  met	  de	  begeleiding	  van	  experimenten	  op	  150	  
vo-‐	  en	  po-‐scholen	  in	  Nederland.	  Maak	  net	  als	  deze	  scholen	  de	  ambities	  waar	  met	  een	  sterke	  
visie	  op	  de	  noodzaak	  en	  het	  doel	  van	  innovaties	  en	  een	  brede	  inbedding	  en	  goed	  draagvlak.	  
Deze	  ervaring	  zet	  IIO	  graag	  in	  op	  jullie	  school	  !	  Dit	  doen	  we	  in	  het	  Visielab:	  een	  werkplaats	  
waar	  alle	  betrokkenen	  -‐	  van	  schoolleider	  tot	  leerling	  -‐	  in	  een	  dagdeel	  meedenken	  over	  hoe	  
zij	  de	  school	  graag	  zien.	  
	  
Programma	  van	  het	  Visielab:	  

1. Trots	  en	  inspiratie	  
Waar	  zijn	  jullie	  al	  goed	  in?	  Welke	  ideeën	  leven	  er?	  Welke	  inspiratie	  haal	  je	  van	  andere	  
(IIO-‐)	  scholen?	  Ervaren	  projectleiders	  van	  andere	  scholen	  denken	  met	  jullie	  mee.	  

2. Waarom?	  
Als	  we	  dit	  niet	  doen,	  dan…	  

3. Dromen	  
Verzamelen	  van	  woorden,	  beelden	  en	  visualisaties	  over	  jullie	  droom.	  

4. De	  rode	  stip	  op	  de	  horizon	  
IIO-‐projectleiders	  geven	  advies	  over	  doelen	  en	  uitwerking.	  

5. 	  

	  
	  
Duur:	  dagdeel	  
Locatie:	  eigen	  school	  
Aanwezig:	  schoolleiding,	  teamleiders,	  docenten,	  onderwijsondersteuners,	  leerlingen.	  
Begeleiding:	  IIO-‐projectleider	  en	  inbreng	  vanuit	  IIO-‐scholen	  (passend	  bij	  jullie	  vragen	  en	  wensen)	  
Kosten:	  naast	  de	  eigen	  uren	  van	  schoolpersoneel	  geen	  extra	  kosten.	  
Meer	  informatie	  over	  IIO:	  www.innovatieimpulsonderwijs.nl	  	  
E-‐mail:	  info@innovatieimpulsonderwijs.nl	  	  


