Zoekt onderwijstalent!

Wil je meebouwen aan de toekomst van het onderwijs in jouw stad? Kijk jij verder dan je eigen
groep, klas en school? Dan zoeken wij jou.

BRENG HET ONDERWIJS IN BEWEGING

DURF JIJ DE UITDAGING AAN?

Je krijgt de ruimte om jouw onderwijs-

Samen met onderwijsprofessionals ga je

talent in te zetten en te ontwikkelen. De

aan de slag met concrete opdrachten die

deelnemers in Broedplaats010 zijn allemaal

het onderwijs vernieuwen. Ook komt de

onderwijsprofessionals. Ze komen uit alle

dynamiek van de stad Rotterdam aan bod.

onderwijssectoren, van vve tot hbo. Door

De ontwikkeling van jouw persoonlijk leider-

interdisciplinair samen te werken, ontdek-

schap krijgt ook een prominente plek in

ken deelnemers wat nodig is en hoe het on-

de Broedplaats010.

derwijs in beweging kan worden gebracht.

BROEDPLAATS010, GEEFT ONDERWIJSTALENT DE RUIMTE

Evelien Smeets komt uit Limburg. Het was

Broedplaats010 is iets voor jou als je:

niet eenvoudig om een baan te vinden in

•	verder wilt kijken dan je eigen

die regio na haar afstuderen. Via Ruimbaan
PO heeft zij een snuffelstage gedaan bij
de Emmausschool in Rotterdam. Inmiddels

groep, klas en school;
•	werkzaam bent in vve, po, vo, so,
vso, mbo, of hbo

staat Evelien daar 2,5 jaar voor de klas.

•	wilt werken aan je persoonlijke

‘Verder kijken dan je eigen klas en school

•	een nieuw netwerk wilt opbouwen

ontwikkeling;
vind ik leuk en leerzaam. De aanpak van de
Broedplaats is anders. Design thinking en
stadsafaries zijn daar mooie voorbeelden

van gedreven collega’s en andere
(onderwijs)professionals;
•	in de praktijk op zoek wilt gaan naar

van.’ De verbinding tussen het basis- en

nieuwe ideeën en aanpakken voor

voortgezet onderwijs sprak Evelien aan.

het Rotterdamse onderwijs met

‘Als team zijn we aan de slag gegaan met

als doel die ook daadwerkelijk te

het onderwerp ‘motivatie van leerkrachten’.

realiseren.

Het team van Evelien doet onderzoek naar
hoe leerkrachten gemotiveerd kunnen
worden en blijven. ‘We hebben verschillende scholen bezocht in het basis- en voort-

CONTACT

gezet onderwijs en ervaringen uitgewisseld.

Wil je meer weten? Kijk dan op

Met deze informatie wil ons groepje een

onderwijs010.nl/broedplaats010.

mini-interventie ontwikkelen, waarmee

Of kom dan naar een van de

een deel van het probleem kan worden

informatieavonden op:

aangepakt.’

• woensdag 21 februari 2018 en
woensdag 21 maart 2018

‘Verder kijken dan je
eigen groep, klas
en school’

van 17.30 tot 18.30 uur
Locatie:
Thomas More Hogeschool,
Stationssingel 80 in Rotterdam
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