DE ONDERWIJSPIONIERS OVER DE PIONIERSDAGEN
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Dag 1
(Heel) belangrijke redenen om mee toe doen aan de onderwijspioniers zijn …

Met betrekking tot het project geven de pioniers het volgende aan
Ik vind het belangrijk mijn collega’s te
betrekken bij mijn pioniersproject

Ruimte om idee te realiseren

Financiële ondersteuning

95%

76%

Waardering onderdelen pioniersdag

7,9

7,5

Pioniersnetwerk

Mijn schoolleiding ondersteunt mij bij het
uitvoeren van mijn pioniersproject

71%

7,4

Ontmoeting collega’s

Werken in groepjes

Pitchen

“Je bouwt snel een netwerk
op en raakt geïnspireerd
door al het enthousiasme.”

“Met de opdracht ging je
nog inhoudelijker aan het
werk om je idee verder
vorm te geven.”

“Goed om op deze
manier je idee kort
en bondig te
verwoorden.”

De pioniersdag geeft mij energie om verder
te gaan

Zo’n pioniersdag vind ik onmisbaar voor het
project

91%

wijspio

niers

95%
92%
89%

"Dit project geeft mij de ruimte
om mijn werk fantastisch leuk
te vinden en de groei door te
maken die ik nodig heb voor de
kinderen van mijn school, de
collega`s en bovendien ook voor
mijzelf."
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Dag 2
De onderwijspioniers beoordelen de 2e pioniersdag met een

Onder

Onder

7,4

wijspio

Pioniersprincipes worden (heel) waardevol gevonden, maar het lukt nog niet (heel) goed om van hieruit te werken

88%
71%

84%
51%

Kijk waarderend en versterk wat goed gaat.

Duurzaamheid ontstaat doordat anderen eigenaar worden.

54%

(Heel) waardevol
Mate waarin het (heel)
goed lukt om van hieruit
te werken

Durf te delen, te vragen en te betrekken.

Verder vertelden de pioniers over de 2e dag het volgende…

“Op elkaars scholen deze dag houden. En dan
met name de nieuwe, inspirerende plekken.”

“Het is voor de leidinggevende interessant
als ze de volgende keer meer in contact komen
met andere leidinggevenden. Niet alleen die
van de pioniers uit het pioniersgroepje.”

"Mijn leidinggevende weet nu beter waar ik
mee bezig ben. Zij weet wat ze in kan zetten
om mij te steunen."

De peilingen zijn uitgevoerd onder deelnemers aan het onderwijspioniers project van de OnderwijscoöperatIe door
Onderwijs Innovatie Groep (OIG) in november 2014. Neem voor meer informatie contact op met OIG via info@oig.nl

"Heel prettig dat leidinggevenden actief
meedoen in dit project."
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