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In een wereld vol verandering is het niet altijd even makkelijk om op de hoogte blijven van alles, denken we
maar aan de ontwikkelingen in wetenschap en techniek die elkaar in een razendsnel tempo opvolgen.
Maar ook aan de klimaatuitdagingen, de vergrijzing en de blijvende globalisering die ervoor zorgen dat
onze samenleving en onze arbeidsmarkt constant in beweging zijn. Blijven leren is daarom fundamenteel
voor kwaliteitsvolle opleidingen, al is dat dikwijls makkelijker gezegd dan gedaan.
Als leerkracht in het tso of bso kunnen samenwerken met de werkgevers om samen te innoveren, daar
gaat het om. Want of we het nu hebben over de zorg, de chemie of de bouw, elke sector draait op
innovatie. Daarom moeten leraren ook kansen krijgen en nemen om up-to-date te zijn en te blijven.
Met een open blik op de nieuwste ontwikkelingen op de werkvloer willen we leraren en innovatie
samenbrengen, want zij spelen een grote rol in de innovatieve houding bij leerlingen.
Samen met jou gaan we zoek naar de optimale manier om de vernieuwingen van vandaag en morgen
dichter bij de klasvloer te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door samen met de partners uit alle sectoren
verfrissende en nieuwe didactische materialen uit te werken.
Scholen kunnen nadien een beroep doen op ondersteuning zodat ze gemakkelijk de materialen die samen
met de externe partners op de klasvloer uitgewerkt en uitgetest zijn, kunnen gebruiken.
Maar wellicht zijn er ook nog heel wat andere innovatieve methodes denkbaar als het op innovatie in jouw
sector aankomt.
Wat zijn jouw ideeën om aan de best mogelijke wisselwerking tussen de klaspraktijk en de inbreng van
buitenaf te werken?
En wat hebben we volgens jou nodig om deze ideeën ook in de praktijk te laten slagen?
Zijn tijd, geld en didactische materialen de oplossing of gaat het ook over de manier waarop wordt
samengewerkt?
En als het zo is, wie neemt het initiatief?
Benieuwd naar jouw visie!

