Investeren in het funderend onderwijs

Met diverse leraren, schoolleiders
en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties heeft het ministerie van
OCW voorstellen geformuleerd om
de kwaliteit van het onderwijs te
verhogen. Het Nationaal Groeifonds
biedt kansen om deze voorstellen
uit te voeren.

We zijn op zoek naar onderwijsexperts
die met ons mee willen denken om
de voorstellen nog verder te verrijken.

Doel
groeifonds
investeren
in de
Nederlandse
kennisontwikkeling

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet de komende
5 jaar € 20 miljard in structurele en duurzame economische groei.
De beoordelingscommissie denkt dat de beste investeringskansen voor
het onderwijs liggen bij “kennisontwikkeling en het leren van vaardigheden”.

Welke voorstellen hebben we ingediend voor basis- en middelbare scholen?
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Ontwikkelkracht

Digitalisering
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• Digitale oplossingen voor
onderwijsproblemen
• Impuls open leermateriaal
• Digitaal onderwijs goed geregeld!
• Veilig digitaal onderwijs

Scholen leren van scholen
Duurzame cultuurverandering
Effectieve aanpak leren toepassen
Nieuwe aanpak ontwikkelen
in een co-creatielab
• Publicaties
• Video’s & Cursussen

Samenvatting
voorstellen
Ontwikkelkracht
Dit voorstel beoogt de kwaliteit van het onderwijs duurzaam
te verbeteren en een verbeter- en onderzoekscultuur op
school te stimuleren. Een coalitie van leraren en wetenschappers bieden scholen handvatten, cursussen en co-creatie labs
om bottom-up samen het onderwijs te verbeteren.

Impuls open leermateriaal
Met dit voorstel versterken we vanuit het onderwijs zelf de
ontwikkeling, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van open
leermateriaal. Zo kunnen leraren meer aansluiten bij
behoeftes van leerlingen, de eigen omgeving en de actuele
en maatschappelijke vraagstukken.

Digitaal onderwijs goed geregeld!
Met de groeiende digitalisering in zowel de samenleving als het
onderwijs zijn digitale leermiddelen als instrument voor de leraar
steeds belangrijker geworden. Het is daarom essentieel dat deze
digitale leermiddelen goed en veilig werken en goed samenwerken
met andere digitale hulpmiddelen, zoals leerlingvolgsystemen en
elektronische leeromgevingen. De aanvraag bij het Groeifonds
zorgt voor de realisatie van een efficiënte, veilige en toekomstbestendige digitale infrastructuur.

Veilig digitaal
onderwijs

Het voorstel zorgt voor veilig digitaal onderwijs door
normen te ontwikkelen en scholen te ondersteunen om
digitale veiligheid op orde te krijgen.

Digitale oplossingen voor onderwijsproblemen
Dit voorstel zorgt met digitalisering voor innovatieruimte op
scholen. Scholen mogen digitaliseringsexperimenten voorstellen
die worden begeleid - door een bureau. De verschillende routes
voor experimenten zijn: een experiment opstarten, opschalen en
delen en bestaande oplossingen aanpassen.
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De commissie beoordeelt de aanvragen op de volgende criteria:
Het is een tijdelijke
investering, met
een blijvend effect.

Het mag geen
aanvraag zijn voor
dingen die scholen
en het ministerie
sowieso al (moeten)
doen.

De aanvragen
moeten aantoonbaar bijdragen aan
het Nederlandse
bruto binnenlands
product.

Er zijn een aantal grote uitdagingen in het onderwijs die vragen om structurele
inzet en middelen zoals het personeelstekort, kansenongelijkheid en werkdruk.
Met het groeifonds kunnen we deze problemen niet oplossen, maar kunnen
we wel met z’n allen een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs.
Help je ons mee?

Suggesties voor
de uitvoering in
de onderwijspraktijk;
wat gaat dit bijdragen?
Heb je ideeën en voorbeelden
die de probleemanalyse en
de oplossingen van voorstellen onderschrijven?

Aanvullingen op de voorstellen, om ze scherper
en beter te krijgen?
Stuur deze naar ons op!

Planning

31 okt. 2021

maart 2022

sept. 2022

Deadline aanvragen
bij het Groeifonds.

Besluit van de
commissie van
het Groeifonds.

Van start bij
goedkeuring.

Heb je suggesties of voorbeelden uit de praktijk om de voorstellen te versterken?
Mail je eigen vertegenwoordigende organisatie of Bedrijfsbureau_PO_VO@minocw.nl

