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Vrijplaats Atelier 
 
Bijeenkomst: 1   
Datum:  21 december 2017 
Locatie: ECI Cultuurfabriek  
  ECI 13, 6041 MA Roermond 
 
Opzet: 
 
4 Maal per schooljaar wordt een Vrijplaats Attelier georganiseerd waar projectcoördinatoren 
en ambassadeurs elkaar onder leiding van een procesdeskundige ontmoeten in een netwerk 
om de voortgang, de opbrengsten en de dilemma’s van de projecten met elkaar te delen. 
 
Opbrengsten: 
 

• Deelnemers hebben kennisgemaakt met elkaar 
• Deelnemers weten van elkaar aan welke projecten er gewerkt wordt 
• Deelnemers hebben hun onderzoeksvragen gedeeld met de groep 
• Deelnemers weten hoe gebruik te maken van het digitale platform op de website van 

De Werkplaats 
• Deelnemers hebben inzicht in het procesverloop  
• Deelnemers hebben ideeën uitgewisseld over de invulling van de Vrijplaats 

bijeenkomsten 
• De data van de bijeenkomsten van 2018 zijn vastgelegd 

 
Agenda: 
 
12.30u  Inloop en koffie 
13.00u  Check in Welkom en voorstellen 
13.45u  Toelichting programma en doelstellingen 
14.00u  Verwachtingen afstemmen, rollen & verantwoordelijkheden duiden 
14.15u  In kaart brengen van leer- en onderzoeksvragen 
15.00u  pauze 
15.15u  Inhoudelijke verdieping “Van onderzoeken naar conceptualiseren” 
16.00u  Reflectie, huishoudelijke mededelingen en afspraken 
16.30u  Sluiting 

 
 
  



 www.onderwijswerkplaatslimburg.nl 
 info@owpl.nl 

	

 
Verwachtingen van de Vrijplaats Ateliers 

- Jack: ontwikkelen in ontmoeting, uitgaan van erkende ongelijkheid, wie het weet 
mag het zeggen, elkaars competenties moeten transparant zijn, zelforganisatie 

- Martijn: ‘open autoraam’ open voor(r)uit, verbinden, er mag tempo inzitten. Weten 
waar er raakvlakken/verbindingen liggen met elkaar: Actie. 

- Liesbeth: vragen kunnen stellen aan elkaar (vraagbaakfunctie). Onderzoek wat werkt 
wel/niet. ‘Wat is goed onderwijs?’ Informele professionele leergemeenschap.  

- Mark: verbinding belangrijk.  
- Inspiratie 

 
Leervragen 

- Hoe collega’s binnen een stichting te inspireren?  
- Hoe ga je van ‘op gevoel’ naar onderbouwing? à mindshift 
- Hoe kun je zo’n proces begeleiden?  
- Hoe maak je alle collega’s eigenaar van het proces? 
- Welke middelen kunnen hierbij ondersteunen? 
- Hoe zorgen we voor een vertaling van Kerobei Werkplaats naar scholen en 

onderwijsconcept? 
- Stichtingsniveau: Is de directeurengroep de aangewezen groep voor verandering?  
- Hoe betrek ik meer collega’s bij het project? 
- Hoe kan ik ervaringen en kennis delen met anderen? 
- Hoe zorg ik voor voldoende tijd? 

 
Vrijplaats tweede tranche 
Advies huidige projectcoördinatoren: 

- Tweede tranche coördinatoren inschuiven in deze groep. 
- Locatie voor bijeenkomsten bij voorkeur op een school van één van de projecten.  

 
Vervolgdata 

- Woensdag 21 februari, 9:00 - 13:00, Stapsteen Herten 
- Donderdag 5 april, 9:00 - 13:00, Parkschool 
- Donderdag 31 mei, 13:00 - 17:00, nader te bepalen 

 
Invulling volgende Vrijplaats Atelier 

- Theorie over dynamiek van veranderen en een korte werkvorm als voorbeeld.  
- Gedifferentieerd intervisiegroepen op basis van leervragen maken.  
- Vanuit de projecten: good practice voorbeelden bespreken met elkaar.  

 
Input/wensen Buitenplaats 

- Visiebepaling scholen: wat is ons gezamenlijk doel in verbinding met de omgeving?  
- Behoefte: in kaart brengen van mogelijke partners zodat scholen over een databank 

beschikken.  
- Hoe kunnen we de verbinding leggen met elkaar (school - partners)? 
- Behoefte aan financiële middelen voor uren (inzet personeel) en leerlingenvervoer. 


