
Innovatiefases – tips

Elementen Introductie Integratie Innovatie

Leren

Leerervaringen zijn actief, 
zowel persoonlijk als collectief, 
en relevant – ontworpen 
om leerlingen in staat te stellen 
makers te zijn die geloven 
dat hun werk ertoe doet.

Teamwork
Leerlingen delen de verantwoordelijkheid in groepjes van twee of meer, en nemen
samen beslissingen om projecten te voltooien.

Communicatie en creativiteit
Leerlingen bepalen zelf wat voor producten ze maken om te laten zien wat ze weten
of denken, en delen deze met anderen.

Persoonlijk leren
Het leerproces ondersteunt de interesses van de leerling en maakt leermiddelen 
voor iedere leerling in gelijke mate beschikbaar.

Kritisch denken
Leerlingen leren kritisch te denken door zelfstandig te leren en te ontdekken, 
bijvoorbeeld door het analyseren, interpreteren en oplossen van problemen.

Betrokkenheid bij de buitenwereld
Leerlingen leren aan de hand van realistische voorbeelden, boeiende ervaringen
en activiteiten die iets betekenen voor hun gemeenschap.

Leerlingen gebruiken 
technologie om nieuwe 
manieren van leren 
te ontdekken.

Leerlingen integreren 
technologie om 
hun leerervaringen 
te verdiepen.

Leerlingen geven een 
nieuwe invulling aan 
leren door innovatief 
gebruik van technologie.

Lesgeven

Het onderwijs wordt gevoed 
en geïnspireerd door een 
groeimentaliteit en een 
cultuur die de leerkracht 
ondersteunt als ontwerper 
van leerervaringen.

Educatief ontwerp
Leerkrachten maken en gebruiken content met een inclusief ontwerp
en diverse structuren.

Professionele ontwikkeling 
Leerkrachten leren hoe ze de leermogelijkheden voor hun leerlingen
en zichzelf kunnen vergroten.

Leerkrachten gebruiken 
technologie om nieuwe 
manieren van lesgeven 
te ontdekken.

Leerkrachten integreren 
technologie om leer- en 
lesmethoden te verdiepen.

Leerkrachten geven 
een nieuwe invulling aan 
hun taak door innovatief 
gebruik van technologie. 

Leeromgeving

De leeromgeving is 
betrouwbaar en dynamisch, 
en inspireert leren en lesgeven 
op een totaal nieuwe manier.

Leerruimten
Leerkrachten en leerlingen gebruiken diverse opstellingen in het klaslokaal,
ruimten buiten het lokaal en virtuele omgevingen ter ondersteuning
van onderwijsmethoden en leerdoelen.

Infrastructuurontwerp
De IT-afdeling, de leiding en de leerkrachten regelen de beschikbaarheid 
van hardware, software en voorzieningen om nieuwe kansen voor lesgeven 
en leren te realiseren.

De leeromgeving is 
ontworpen om leerlingen 
en leerkrachten 
te stimuleren om nieuwe 
leer- en lesmethoden 
te ontdekken.

Technologie is in de 
leeromgeving geïntegreerd 
om onderwijsmethoden 
te verdiepen.

De leeromgeving wordt 
opnieuw ontworpen 
om in te spelen 
op de mogelijkheden 
van innovatieve 
onderwijsmethoden en 
deze te kunnen benutten.
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