
Anders leren anders organiseren 

Bijlage bij artikel “Leren op een andere manier organiseren?” gepubliceerd in kenniscentrum 
www.innovatiefinwerk.nl  

 

In hoeverre is het onderwijs toekomstgericht georganiseerd? Bereiden we de kinderen voor op hún 
toekomst? Welke vragen kunnen we onszelf stellen als herbezinning op het concept ‘school’ zoals we 
het nu kennen?  
Deze vragen kunnen schoolleiders en hun teams zichzelf bijvoorbeeld stellen: 

- Hoe komen wij tegemoet aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen? 
- Waar sta je als school nu echt voor? 
- Hoe kan school/ ons onderwijs beter afgestemd worden op de snel veranderende 

maatschappij? 
- Hoe vind je de balans tussen wat kinderen moeten leren en dat wat ze nodig hebben in deze 

snel veranderende maatschappij? 
- Wat is de zin van ons onderwijs? 
- Wat is de aanleiding voor anders organiseren? 
- Wat is van belang voor onze leerlingen? 
- Heb je meer personeel nodig bij een ander onderwijsconcept dan het traditionele? 
- Waar worden kinderen beter van? Waarom zou je dat doen? 
- Wat is de toekomst voor Passend Onderwijs? 
- Welke kansen biedt anders organiseren in deze tijd van lerarentekort? 
- Hoe laat ik teamleden ervaren dat het anders kan? 
- Wanneer ga je mee in een verandering? 
- Experimenteren, fouten maken, onzekerheid versus eisen en verwachtingen van inspectie, 

ouders, vervolgonderwijs/werkgevers ……hoe verhoudt zich dat? 
- Hoe krijg je écht dynamiek in het onderwijs: gericht op leren van kinderen? 
- Moet het onderwijs binnen onze school ‘geschikt’ zijn voor alle kinderen? 
- Hoe bereiden we onze kinderen voor op een toekomst met banen die nog niet voor ze zijn 

ontwikkeld? 
- Wat is mijn rol in een innovatieproces als schoolleider en is deze uitvoerbaar in de waan van 

alle dag? 
- Stel ik voldoende prioriteit om het onderwijs anders te organiseren in onze school? 
- Wat is mijn eigen referentiekader, hoe kijk ik? 
- Welke organisatievorm komt voldoende tegemoet aan individuele en groepsbehoeften zowel 

didactisch als pedagogisch? 
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