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negende groep (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/negende-groep/)

Computational Thinking op Park en Dijk
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/computational-
thinking-op-park-en-dijk/)

Leerlijn Computational Thinking VO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leerlijn-
computational-thinking-vo/)

Creatief denken (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/creatief-denken/)

Vervroegd werken in profielen in havo3 en vwo 3
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/vervroegd-
werken-in-profielen-in-havo3-en-vwo-3/)

Een vak voor de toekomst (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/een-vak-voor-de-toekomst/)

Wiskunde is leuk: jaarsamenvatting met spel
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/wiskunde-is-leuk-
jaarsamenvatting-met-spel/)

Van docent tot coach (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/van-docent-tot-coach/)

Leernetwerk vertrouwen in vernieuwing.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leernetwerk-
vertrouwen-in-vernieuwing/)

Bevorderen van 21eeeuwse vaardigh. mbv ictmiddelen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/bevorderen-
van-21eeeuwse-vaardigh-mbv-ictmiddelen/)

Individuele worsteling naar collectieve uitdaging
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/individuele-
worsteling-naar-collectieve-uitdaging/)

Kwaliteitswaarborging Chinees
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/kwaliteitswaarborging-chinees/)

Zicht op Leren (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/zicht-op-leren/)

De Taalles (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/de-taalles/)

Podcast voor beta-docenten in het VO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/podcast-
voor-beta-docenten-in-het-vo/)

Kijk eens door een andere bril...
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kijk-eens-door-
een-andere-bril/)

de vriendelijke aandacht (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/de-vriendelijke-aandacht/)

Zoeken naar initiatieven

(https://onderwijscooperatie.nl) " (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/s
# Inloggen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/wp-login.php)

$ (https://www.youtube.com/user/Onderwijscooperatie)% (https://www.linkedin.com/company/onderwijsco-peratie)& (https://twitter.com/onderwijscoop)' (https://onderwijscooperatie.nl/nieuwsbrief/)( (https://www.facebook.com/Onderwijscooperatie/)) (https://onderwijscooperatie.nl/feed/)

Navigeer naar !
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Passie voor leren is de basis voor ontwikkeling.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/passie-
voor-leren-is-de-basis-voor-ontwikkeling-2/)

De verbinding tussen docent en havist
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-verbinding-
tussen-docent-en-havist/)

Zeeuwse handwerk erfgoed versus Zeeuwse jeugd
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/zeeuwse-
handwerk-erfgoed-versus-zeeuwse-jeugd/)

Groeien naar een Growth Mindset
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/groeien-
naar-een-growth-mindset/)

O&O leren binnen W&T op het SBO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/oo-leren-binnen-
wt-op-het-sbo/)

Samen verantwoordelijk voor kwaliteit
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samen-
verantwoordelijk-voor-kwaliteit/)

Persoonlijke groei door creatieve vakken
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/persoonlijke-
groei-door-creatieve-vakken/)

Talentlijn Economics & Social Business (E&SB)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/talentlijn-
economics-social-business-esb/)

Activerend onderwijs - stamgroeponderwijs 2.0
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/activerend-
onderwijs-stamgroeponderwijs-2-0/)

Leren rekenen met concreet materiaal.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leren-rekenen-
met-concreet-materiaal/)

Samenwerking op technologie tussen VO en PO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samenwerking-
op-technologie-tussen-vo-en-po/)

Leernetwerk Jonge Kind Specialisten
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leernetwerk-
jonge-kind-specialisten/)

Talenten voeden in de onderbouw
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/talenten-voeden-
in-de-onderbouw/)

Samen voor ALLE kinderen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/samen-voor-alle-kinderen/)

Het 4 ogen principe Hoe kunnen de groepsleerkrach
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/het-4-
ogen-principe-hoe-kunnen-de-groepsleerkrach/)

Doelgericht ontwerpen op Kbs De Zandberg
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/doelgericht-
ontwerpen-op-kbs-de-zandberg/)

School time: game time (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/school-time-game-time/)

Ontwikkeling multidisciplinair vak Mens en Natuur
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontwikkeling-
multidisciplinair-vak-mens-en-natuur/)

Onze W&T-trein maakt vaart, rijden jullie mee?
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onze-wt-trein-
maakt-vaart-rijden-jullie-mee/)
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Kindgesprekken tbv het individuele leerproces
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kindgesprekken-
tbv-het-individuele-leerproces/)

Samen onderzoeken binnen cultuureducatie
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samen-
onderzoeken-binnen-cultuureducatie/)

3O leren binnen een rijke context
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/3o-leren-binnen-
een-rijke-context/)

bewegende klas - een leerlijn
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/bewegende-
klas-een-leerlijn/)

gepersonaliseerd leren in het rekenatelier
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/gepersonaliseerd-leren-in-het-rekenatelier/)

Innovatiekracht versterken startende leerkrachten
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/innovatiekracht-
versterken-startende-leerkrachten/)

GRC idee café (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/grc-idee-cafe/)

Het creëren van een professionele leergemeenschap
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/het-creeren-
van-een-professionele-leergemeenschap/)

Analyseren, verbinden, formuleren bij alle vakken
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/analyseren-
verbinden-formuleren-bij-alle-vakken/)

Kindgesprekken (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/kindgesprekken/)

O&amp;O leren verovert het dorp!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/oo-leren-
verovert-het-dorp/)

Deep Level onderwijs voor alle kinderen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/deep-level-
onderwijs-voor-alle-kinderen/)

Formatief toetsen bij het vak Duits
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/formatief-
toetsen-bij-het-vak-duits/)

Onderbouwd samen met VVE ‘Wij doen mee!’
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onderbouwd-
samen-met-vve-wij-doen-mee/)

Zelfstudie/domein opdrachten ontwikkelen dmv scrum
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/zelfstudie-
domein-opdrachten-ontwikkelen-dmv-scrum/)

Leren door vragen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/leren-door-vragen/)

Ik gebruik mijn talent en geef dit door
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ik-gebruik-
mijn-talent-en-geef-dit-door/)

Motivatie en eigenwaarde door authentiek leren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/motivatie-
en-eigenwaarde-door-authentiek-leren/)

Tijd voor een nieuw avontuur
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/tijd-voor-een-
nieuw-avontuur/)
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Taalaanbod integreren binnen de zaakvakken
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/taalaanbod-
integreren-binnen-de-zaakvakken/)

Gedrag leer je niet uit een boekje
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/gedrag-leer-je-
niet-uit-een-boekje/)

De school als merk: over branding en conceptualise
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-school-
als-merk-over-branding-en-conceptualise/)

Wereldburgerschap door wereldliteratuur
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/wereldburgerschap-door-wereldliteratuur/)

Onze W&amp;T-trein maakt vaart, rijden jullie mee?
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onze-wt-trein-
maakt-vaartrijden-jullie-mee/)

Het 4 ogen principe (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/het-4-ogen-principe/)

Ontwikkel jezelf, ontdek en groei samen!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontwikkel-jezelf-
ontdek-en-groei-samen/)

Passie voor leren is de basis voor ontwikkeling
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/passie-
voor-leren-is-de-basis-voor-ontwikkeling/)

Deep Level leren voor iedereen!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/deep-level-leren-
voor-iedereen/)

Internationalisering en wereldburgerschap
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/internationalisering-en-wereldburgerschap/)

Innoveren... een vak apart! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/innoveren-een-vak-apart/)

LOB op z'n Kop (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/lob-op-zn-kop/)

Gesloten jeugdinstelling; onderwijs en de praktijk
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/gesloten-
jeugdinstelling-onderwijs-en-de-praktijk/)

Hoger op met Arduino (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/hoger-op-met-arduino/)

BPV Job coach (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/bpv-job-coach/)

SPOC's (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/tekst-
bij-pitch/)

Pitch (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/pitch/)

Horizontale ontwikkeling op maat!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/horizontale-
ontwikkeling-op-maat/)

Nieuw curriculum voor maatschappijleer
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/nieuw-
curriculum-voor-maatschappijleer/)

Versterking VVTO Engels (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/versterking-vvto-engels/)

Schoolbrede leesdidactiek (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/schoolbrede-leesdidactiek/)
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HET BREKEN VAN MUREN INTEGRATIE VAN LOOPBAANORIENTATIEBEGELEIDING (LOB
IN HET VAK MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN (MAW)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/het-breken-
van-muren-integratie-van-loopbaanorientatiebegeleiding-lob-in-het-vak-
maatschappijwetenschappen-maw/)

Createch (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/createch/)

Een eigen leerroute in duurzaam leren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/een-eigen-
leerroute-in-duurzaam-leren/)

ontdekkend ontwikkelend leren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontdekkend-
ontwikkelend-leren/)

Ieder kind kan leren programmeren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ieder-kind-kan-
leren-programmeren/)

Transitieplan 2022; op naar onderwijs op maat
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/transitieplan-
2022-op-naar-onderwijs-op-maat/)

PRO-actief (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/pro-actief/)

EscapeRoom (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/escaperoom/)

De zusters van Zora (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/de-zusters-van-zora/)

De creatieve geest uit de fles
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-creatieve-
geest-uit-de-fles/)

Realistische leertaken in een online leeromgeving.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/realistische-
leertaken-in-een-online-leeromgeving/)

Missie naar Mars (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/missie-naar-mars/)

Tromp (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/tromp/)

Een leven lang techniek (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/een-leven-lang-techniek/)

50 kleuren groen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/50-kleuren-groen/)

Talent Stimuleren en begeleiden
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/talent-
stimuleren-en-begeleiden/)

Denklessen op het Willem (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/denklessen-op-het-willem/)

TO en TA, talentontwikkeling vanuit TA-concepten
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/to-en-
ta-talentontwikkeling-vanuit-ta-concepten/)

Samen - groepsdoorbrekend- werken
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samen-
groepsdoorbrekend-werken/)

Creatief en divergent ontwikkelen in groep 3
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/creatief-
en-divergent-ontwikkelen-in-groep-3/)
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Samenwerkend leren in multidisciplinair teamverband in de Creatieve Industrie
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samenwerkend-
leren-in-multidisciplinair-teamverband-in-de-creatieve-industrie/)

LOB integratie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/lob-integratie/)

Schoolpleinwinkel (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/schoolpleinwinkel/)

De werelden van bèta en techniek in de MAVO.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-werelden-
van-beta-en-techniek-in-de-mavo/)

SAMEN STERK IN PASSEND ONDERWIJS
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samen-sterk-
in-passend-onderwijs/)

Een professionele leergemeenschap in een kader van oplossingsgericht werken
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/een-professionele-leergemeenschap-in-een-kader-van-oplossingsgericht-
werken/)

Thematisch taalonderwijs voor nieuwkomers
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/thematisch-
taalonderwijs-voor-nieuwkomers/)

Research and devlopment innovatielab
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/research-
and-devlopment-innovatielab/)

oplossingsgericht werken op de basisschool
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/oplossingsgericht-werken-op-de-basisschool/)

Van prietpraat naar beginnende geletterdheid
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/van-prietpraat-
naar-beginnende-geletterdheid/)

Onderwijscafé (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/onderwijscafe/)

Methodenslaven of doelgericht?
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/methodenslaven-
of-doelgericht/)

Leerlijn Leren Leren PO creëren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leerlijn-leren-
leren-po-creeren/)

Samen onderwijs ontwikkelen om formatief te evalueren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samen-
onderwijs-ontwikkelen-om-formatief-te-evalueren/)

Profielvaardigheden zijn aan te leren..
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/profielvaardigheden-zijn-aan-te-leren/)

ICT voor je laten (samen)werken
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ict-voor-je-laten-
samenwerken/)

Cultuureducatie in het S(B)O
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/cultuureducatie-
in-het-sbo/)

Ondernemend onderwijs (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/ondernemend-onderwijs/)

Gepersonaliseerd rekenen op het AOC
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/gepersonaliseerd-leren-op-het-aoc/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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LOB voor leerlingen met autisme (lobvso.nl)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/lob-voor-
leerlingen-met-autisme/)

Practicum ontwikkelen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/practicum-ontwikkelen/)

Het creatieve proces : uit je hoofd, in eigen hand
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/het-creatieve-
proces-uit-je-hoofd-in-eigen-hand/)

"KOM BINNEN" (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/kom-binnen/)

Buitenlessen zijn verrijkend (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/buitenlessen-zijn-verrijkend/)

Door ‘programmeren’ naar zelfsturend leren!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/door-
programmeren-naar-zelfsturend-leren-2/)

techniek.school (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/techniek-school-2/)

ArtSpace: Take the risk to explore,Dare to create!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/artspace-
take-the-risk-to-exploredare-to-create/)

Contextrijke methode nask-bovenbouw op vmbo-t/mavo
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/contextrijke-
methode-nask-bovenbouw-op-vmbo-tmavo/)

Gedifferentieerd flippen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/gedifferentieerd-flippen/)

Arduino The Game (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/arduino-the-game/)

Wiskunde als avontuur :-) (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/wiskunde-als-avontuur/)

Le(t's)go!!! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/letsgo/)

kunst en beeldtaalvaardigheden in de 21ste eeuw
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kunst-
en-beeldtaalvaardigheden-in-de-21ste-eeuw/)

Design-Based Learning in combinatie met Fabschool
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/design-based-
learning-in-combinatie-met-fabschool/)

Substitutiemodules onderzoekend leren natuurkunde
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/substitutiemodules-onderzoekend-leren-natuurkunde/)

Podcast i.p.v. een leerboek (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/podcast-i-p-v-een-leerboek/)

Maakonderwijs als methodiek voor natuurkunde-plus
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/maakonderwijs-
als-methodiek-voor-natuurkunde-plus/)

Doorlopende leerroutes rekenen PO VO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/doorlopende-
leerroutes-rekenen-po-vo/)

atelier (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/atelier/)

Het 16e team als professionele leergemeenschap
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/het-16e-team-als-
professionele-leergemeenschap/)
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Een nieuw curriculum voor havo/vwo 1-biologie
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/een-nieuw-
curriculum-voor-havovwo-1-biologie/)

Literatuur 2032: van basisschool naar vo
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/literatuur-
2032-van-basisschool-naar-vo/)

Filosofieles.nl (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/filosofieles-nl/)

Plezier in het profielwerkstuk
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/plezier-in-het-
profielwerkstuk/)

Blokstoeke, duurzaamste school van Twenterand
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/blokstoeke-
duurzaamste-school-van-twenterand/)

Docentstage analoog aan 'On stage'.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/docentstage-
analoog-aan-on-stage/)

Opzetten bètalab (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/opzetten-betalab/)

Nederlands overzee (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/nederlands-overzee/)

Onderzoekend Leren als brug tussen PO en VO.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onderzoekend-
leren-als-brug-tussen-po-en-vo/)

Praktijkonderwijs in de praktijk op het Limes
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/praktijkonderwijs-in-de-praktijk-op-het-limes/)

Groeps- en vakoverstijgend leren in thema's
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/groeps-
en-vakoverstijgend-leren-in-themas/)

PWS en SWS als documentaire
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/pws-en-sws-als-
documentaire/)

Gluren bij de buren: leren van en met elkaar
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/gluren-bij-de-
buren-leren-van-en-met-elkaar/)

Modules 'Academic English' (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/modules-academic-english/)

samen van PO naar VO (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/samen-van-po-naar-vo/)

bouwen aan geluk (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/bouwen-aan-geluk/)

Gepersonaliseerde rekenroutes
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/gepersonaliseerde-rekenroutes/)

De knip in havo 3 (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/de-knip-in-havo-3/)

Spellen-uitleenkast (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/spellen-uitleenkast/)

Iedereen uitgedaagd, leerling en leraar
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/iedereen-
uitgedaagd-leerling-en-leraar/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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Ontdekkend leren voor meerbegaafden
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontdekkend-
leren-voor-meerbegaafden/)

Feedback op 21e eeuwse vaardigheden
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/feedback-op-21e-
eeuwse-vaardigheden/)

Van pionier naar ondernemend leider in het PO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/van-pionier-
naar-ondernemend-leider-in-het-po/)

Persoonlijk leerlijnen overzicht (PLO)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/persoonlijk-
leerlijnen-overzicht-plo/)

Klaar voor morgen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/klaar-voor-morgen/)

Leerlijn meetkunde ontwikkelen voor H/V OB
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leerlijn-
meetkunde-ontwikkelen-voor-hv-ob/)

Hoe leer je overleven op Mars?
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/hoe-leer-
je-overleven-op-mars/)

Zone-onderwijs in de buitenruimte
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/zone-onderwijs-
in-de-buitenruimte/)

Aardrijkskunde ligt voor het oprapen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/aardrijkskunde-
ligt-voor-het-oprapen/)

blended learning en robotica op de basisschool
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/blended-
learning-en-robotica-op-de-basisschool/)

Een Tienercollege in de NOP (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/een-tienercollege-in-de-nop/)

Talentvol onderwijs (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/talentvol-onderwijs/)

De school als maatschappijwerkplaats
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-school-
als-maatschappijwerkplaats/)

Balans binnen Gymnasium Beekvliet
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/balans-binnen-
gymnasium-beekvliet/)

Elke leerling (en docent) in beeld!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/elke-leerling-
en-docent-in-beeld/)

Project Vakoverstijgende wetenschapsoriëntatie
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/project-
vakoverstijgende-wetenschapsorientatie/)

Het beste uit elke leerling (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/het-beste-uit-elke-leerling/)

Aanpassing keuzevak 2 Haarverzorging.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/aanpassing-
keuzevak-2-haarverzorging/)

De kleine ondernemer (wacht een grote toekomst)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-kleine-
ondernemer-wacht-een-grote-toekomst/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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Van thematische methode naar thematisch onderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/van-thematische-
methode-naar-thematisch-onderwijs/)

Kanban op school (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/kanban-in-de-klas/)

Leerlijn, portfolio ontwerpend-onderzoekend leren.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leerlijn-portfolio-
ontwerpend-onderzoekend-leren/)

Meer Maatwerk voor leerling en leraar
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/meer-maatwerk-
voor-leerling-en-leraar/)

Wetenschapsorientatie breed
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/wetenschapsorientatie-breed/)

Expeditie Europa (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/expeditie-europa/)

Tijdvakkenmuseum (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/tijdvakkenmuseum/)

Robotica module meisjes (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/robotica-module-meisjes/)

lezen om te leren; leren om te lezen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/lezen-om-te-
leren-leren-om-te-lezen/)

Formatief toetsen, reflectie, feedback o.b.v. rubr
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/formatief-
toetsen-reflectie-feedback-o-b-v-rubr/)

Learn by experience (leren door ervaren)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/learn-
by-experience-leren-door-ervaren/)

QliQ Mediawijs (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/qliq-mediawijs/)

Zo leer ik het best! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/zo-leer-ik-het-best/)

leren lesgeven in 21-ste eeuwse vaardigheden
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leren-lesgeven-
in-21-ste-eeuwse-vaardigheden/)

Versterken scrumdidactiek bij Nieuwe Scheikunde
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/versterken-
scrumdidactiek-bij-nieuwe-scheikunde/)

21e eeuwse vaardigheden. Tijd voor een praktische kwaliteiteits impuls!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kwaliteitsimpuls-
ict-kennis-en-vaardigheden-2-0/)

Het groeimodel ! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/het-groeimodel/)

Sterk netwerk! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/sterk-netwerk/)

Leonardo Stadstijgers (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/leonardo-stadstijgers/)

Samen zoeken naar de beste manier van teamteachen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samen-zoeken-
naar-de-beste-manier-van-teamteachen/)

Unit-Co-Teaching in de leeromgeving op SBO Merlijn
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/unit-co-teaching-
in-de-leeromgeving-op-sbo-merlijn/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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actualisering en verbreding science onderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/actualisering-
en-verbreding-science-onderwijs/)

De mediawijze ontdekplek:mediawijs in 7 essenties
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-mediawijze-
ontdekplekmediawijs-in-7-essenties/)

Escape the Classroom 2.0 (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/escape-the-classroom-2-0/)

projectonderwijs (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/projectonderwijs/)

Outdoor Education, buitengewoon anders.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/outdoor-
education-buitengewoon-anders/)

Wiskunde op eigen niveau, tempo en leerstijl
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/wiskunde-
op-eigen-niveau-tempo-en-leerstijl/)

DEBAT IN DE BREEDTE! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/debat-in-de-breedte/)

Keep talking! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/keep-talking/)

Samen (SBO/PO) op weg naar gepersonaliseerd leren.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samen-sbopo-
op-weg-naar-gepersonaliseerd-leren/)

LAB2CREATE (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/lab2create/)

Onderwijs op maat m.b.v. digitale leermiddelen.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onderwijs-
op-maat-m-b-v-digitale-leermiddelen/)

WereldWijsOnderwijs! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/wereldwijsonderwijs/)

waardige vaardigheden (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/waardige-vaardigheden/)

Wiskunde Plus Toepassing (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/wiskunde-plus-toepassing/)

De deelnemer als ambassadeur.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-deelnemer-
als-ambassadeur/)

Project online ondernemer (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/project-online-ondernemer/)

Creatief zijn (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/creatief-zijn/)

Buitenlokaal (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/buitenlokaal/)

Do-it-yourself met blended learning
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/do-it-yourself-
met-blended-learning/)

MBOScrum (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/mboscrum/)

Studenten leren kinderen programmeren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/studenten-leren-
kinderen-programmeren/)

LOL: Leren op Locatie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/lol-leren-op-locatie/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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De innovatieve lesomgeving (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/de-innovatieve-lesomgeving/)

De beste feedback krijg je van je klasgenoten
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-beste-
feedback-krijg-je-van-je-klasgenoten/)

DO AS THE ROMANS DID (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/do-as-the-romans-did/)

Kritisch denken als verplicht vak in elk curriculu
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kritisch-denken-
als-verplicht-vak-in-elk-curriculu/)

Intensieve samenwerking VMBO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/intensieve-
samenwerking-vmbo/)

Het ( vlees) mes snijdt aan twee kanten.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/het-vlees-
mes-snijdt-aan-twee-kanten/)

Taalexamens vakgericht (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/taalexamens-vakgericht/)

Excellentieprogramma aardappelveredeling
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/excellentieprogramma-aardappelveredeling/)

Transculturele communicatie
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/transculturele-
communicatie/)

Positive Behavior Support (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/positive-behavior-support/)

De Rekenkamer (Expertisecentrum Rekenen)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/expertiseteam-
rekenen/)

Beleving creeren bij studenten
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/beleving-creeren-
bij-studenten/)

Wederkerig-leren (WeL) (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/wederkerig-leren-wel/)

21st century spreeklijn (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/21st-century-spreeklijn/)

Involve! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/involve/)

Workshops profielwerkstuk (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/workshops-profielwerkstuk/)

De tablet als hulpmiddel bij kennisconstructie
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-tablet-
als-hulpmiddel-bij-kennisconstructie/)

Media Gestuurd Leren - MGL (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/media-gestuurd-leren-mgl/)

Waar zijn we nou eigenlijk zo druk mee?
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/waar-zijn-we-
nou-eigenlijk-zo-druk-mee/)

(s)portfolio (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/sportfolio/)

Door werken leren (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/door-werken-leren/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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Samen leven, samen doen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/samen-leven-samen-doen/)

Biblioplus, meer dan lezen alleen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/biblioplus-
meer-dan-lezen-alleen/)

Jargon web-app & Video-Wise Learning
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/jargon-web-app-
video-wise-learning/)

Portfolio Nederlands (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/portfolio-nederlands/)

Filosoferen op de Osdorpse Montessorischool
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/filosoferen-
op-de-osdorpse-montessorischool/)

Techniekpact middels het Wetenlab op de Terpstraschool
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/techniekpact-
middels-het-wetenlab-op-de-terpstraschool/)

Roald Dahl Kinderatelier (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/roald-dahl-kinderatelier/)

QR-codes in het onderwijs (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/qr-codes-in-het-onderwijs/)

SeeSAW (Engels voor Wipwap en Soc Agogisch Werk
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/seesaw-engels-
voor-wipwap-en-soc-agogisch-werk/)

Reanimatie estafette Brabant
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/reanimatie-
estafette-brabant/)

Community Noord (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/community-noord/)

Passende leraren (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/passende-leraren/)

Goede Doelen Bedrijvenmarkt
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/goede-doelen-
bedrijvenmarkt/)

Ontdekkend rekenen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/ontdekkend-rekenen/)

Wereldwijs in kunst en cultuur
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/wereldwijs-
in-kunst-en-cultuur/)

Weerter Collegetour (Wetenschap in de spotlight)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/weerter-
collegetour-wetenschap-in-de-spotlight/)

Muziek- Express (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/muziek-express/)

L@b 4 Makers! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/lb-4-makers/)

Groenhorst Netwerk! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/groenhorst-netwerk/)

Kenniscentrum burgerschap (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/kenniscentrum-burgerschap/)

Avond/dag schoolloket voor moeilijk lerende mensen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/avonddag-
schoolloket-voor-moeilijk-lerende-mensen/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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GO2gether (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/go2gether/)

Digitale leeromgeving Flip de Klas
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/digitale-
leeromgeving-flip-de-klas/)

Mariendael MaakLab (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/mariendael-maaklab/)

FABschool (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/fabschool/)

H@sselklas! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/hsselklas/)

Motivatie en onderwijsbetrokkenheid vergroten met digitale didactiek
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/motivatie-
en-onderwijsbetrokkenheid-vergroten-met-digitale-didactiek/)

Doorlopende leerlijn (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/doorlopende-leerlijn/)

Digitale methodes in het PrO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/digitale-
methodes-in-het-pro/)

De Fantasten (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/de-fantasten/)

It ConeXus (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/it-conexus/)

Emotioneel nabij (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/emotioneel-nabij/)

Arrangement binnen Passend Onderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/arrangement-
binnen-passend-onderwijs/)

Talent onderwijst talent (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/talent-onderwijst-talent/)

Krijg de kleren (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/krijg-de-kleren/)

Honoursprogramma (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/honoursprogramma/)

Droommachine (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/droommachine/)

Praktijkexamens school en praktijk samen afnemen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/praktijkexamens-
school-en-praktijk-samen-afnemen/)

Buddy Project (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/buddy-project/)

iRT (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/irt/)

De leesmees (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/de-leesmees/)

An apple a day (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/an-apple-a-day/)

Interactieve films maken in de les
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/interactieve-
films-maken-in-de-les/)

AA : anatomie anders (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/aa-anatomie-anders/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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Het bedrijfsleven in werkprocessen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/het-bedrijfsleven-in-werkprocessen/)

Maasland Movie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/maasland-movie/)

Talentenklas: hart voor talent
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/talentenklas-
hart-voor-talent/)

jong geleerd, is oud gedaan..... ook in de techniek!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/jong-geleerd-
is-oud-gedaan-ook-in-de-techniek/)

MBO Toerisme opleiding en Amsterdamse Museumkwartier
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/mbo-toerisme-
opleiding-en-amsterdamse-museumkwartier/)

In the Picture (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/in-the-picture/)

Kenniszone (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/kenniszone/)

Webshop opleiding Handel en samenwerking andere opleidingen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/webshop-
opleiding-handel-en-samenwerking-andere-opleidingen/)

Het gebouw als leraar (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/het-gebouw-als-leraar/)

Atelierrijk (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/atelierrijk/)

Smashing werkplek (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/smashing-werkplek/)

Proeftuin van vakidioten (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/proeftuin-van-vakidioten/)

Gepersonaliseerd onderwijs (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/gepersonaliseerd-onderwijs/)

Brede ontwikkelingsdoelen binnen het VO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/brede-
ontwikkelingsdoelen-binnen-het-vo/)

S.E.T.-plussen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/s-e-t-plussen/)

Community Filmdocenten VO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/community-
filmdocenten-vo/)

Leerlijn Ecologie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/leerlijn-ecologie/)

Open Podium (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/open-podium/)

Zoek het uit! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/zoek-het-uit/)

Creatief en actief, maar wel efficiënt
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/creatief-
en-actief-maar-wel-efficient/)

Samen leren binnen het gymnasium
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samen-leren-
binnen-het-gymnasium/)

De virtuele school (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/de-virtuele-school/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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Vakmanschap en meesterschap in het mbo
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/vakmanschap-
en-meesterschap-in-het-mbo/)

Eenheid van handelen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/eenheid-van-handelen/)

Verantwoord maatschappelijke samenwerking PO+VO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/verantwoord-
maatschappelijke-samenwerking-povo/)

Ik zie, ik zie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/ik-zie-ik-zie/)

Radius unit STEK (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/radius-unit-stek/)

Met digitaal maatwerk naar 1F rekenen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/met-digitaal-
maatwerk-naar-1f-rekenen/)

Bem Academie: het ICT & technieklokaal van de toekomst
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/bem-academie-
het-ict-technieklokaal-van-de-toekomst/)

Blend my study program (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/blend-my-study-program/)

Reken maar: verlengde instructiefilmpjes
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/reken-
maar-verlengde-instructiefilmpjes/)

Plus-groep (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/plus-
groep/)

Passend onderwijs = onderwijs aan taal- en beelddenkers.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/passend-
onderwijs-onderwijs-aan-taal-en-beelddenkers/)

Doeners niet kansloos! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/doeners-niet-kansloos/)

Ik kies voor mijn beroep (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/ik-kies-voor-mijn-beroep/)

Digitale Schooloverstijgende Plusklas
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/digitale-
schooloverstijgende-plusklas/)

Innovatief rekenonderwijs binnen het MBO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/innovatief-
rekenonderwijs-binnen-het-mbo/)

Leren begeleiden van elkaar (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/leren-begeleiden-van-elkaar/)

Leijgraaf Innovatief Project (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/leijgraaf-innovatief-project/)

De wereld buiten en binnen handbereik
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/de-wereld-
buiten-en-binnen-handbereik/)

Deltion onderneemt (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/deltion-onderneemt/)

Kunst zien en begrijpen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/kunst-zien-en-begrijpen/)

Portfolio versus reflectie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/portfolio-versus-reflectie/)

De Vuurvogel Mediawijs (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/de-vuurvogel-mediawijs/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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Online geletterdheid (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/online-geletterdheid/)

BBL-Steunpunt (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/bbl-steunpunt/)

Vanuit projecten leren en ontwikkelen in de 21ste eeuw
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/vanuit-projecten-
leren-en-ontwikkelen-in-de-21ste-eeuw/)

Analyse door middel van Serious Games
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/analyse-
door-middel-van-serious-games/)

"Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet!! Kinderen met syndroom van Down
in het basisonderwijs" (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/gewoon-waar-het-kan-speciaal-waar-het-moet-kinderen-
met-syndroom-van-down-in-het-basisonderwijs/)

Ontdek de ondernemer in je leerling!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontdek-
de-ondernemer-in-je-leerling/)

Teamblogger (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/teamblogger/)

De Zilveren Stad (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/de-zilveren-stad/)

Talent in de spotlight (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/talent-in-de-spotlight/)

De gezonde schoolkantine (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/de-gezonde-schoolkantine/)

AR VideoLab (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/ar-videolab/)

Informatie volgt (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/informatie-volgt/)

Gepersonaliseerd leren en data gedreven onderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/gepersonaliseerd-leren-en-data-gedreven-onderwijs/)

Villa Nova Script (digitaal kinder portfolio)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/villa-nova-script-
digitaal-kinder-portfolio/)

Het praktijklokaal SCW (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/het-praktijklokaal-scw/)

Student aan zet! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/student-aan-zet/)

Creatieve Flash Games in projectvorm
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/creatieve-flash-
games-in-projectvorm/)

Mobielokaal, een stapje richting ons Utopia!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/mobielokaal-
een-stapje-richting-ons-utopia/)

Beeldmateriaal voor Visual Thinking Strategy
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/beeldmateriaal-
voor-visual-thinking-strategy/)

Taal centraal (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/taal-
centraal/)

Samen-Tijd (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/samen-tijd/)

Initiatieven Archief - LerarenOntwikkelFonds https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatieven/
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De Onderneming (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/de-onderneming/)

Stop de Brain Drain (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/stop-de-brain-drain/)

Het Ingenieursbureau (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/het-ingenieursbureau/)

Basisscrum - scrum in het basisonderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/basisscrum-
scrum-in-het-basisonderwijs/)

Cultuur Carrousel (onderdeel van UitdeBasis)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/cultuur-
carrousel-onderdeel-van-uitdebasis/)

Routes@Keizersrande (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/routeskeizersrande/)

De Gidsengids (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/de-gidsengids/)

Niet meer slechts werken voor een cijfer!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/niet-
meer-slechts-werken-voor-een-cijfer/)

Iedereen veilig naar school (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/iedereen-veilig-naar-school/)

Digitaal Verhalend Leren (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/digitaal-verhalend-leren/)

Chromebooks: digischrift of meer?!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/chromebooks-
digischrift-of-meer/)

Unit 013 (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/unit-013/)

Leerlijn GL-RE met universele Bijbelse principes
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leerlijn-gl-re-
met-universele-bijbelse-principes/)

Flipped gamen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/flipped-gamen/)

Talentlijn bèta in de onderbouw van het CLV.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/talentlijn-
beta-in-de-onderbouw-van-het-clv/)

Vakoverstijgend werken bij Nederlands
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/vakoverstijgend-
werken-bij-nederlands/)

Samen leren door beelden (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/samen-leren-door-beelden-voor-anderen/)

LERAREN DAGEN ELKAAR UIT TOT TOPKWALITEIT
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leraren-dagen-
elkaar-uit-tot-topkwaliteit/)

Samen bouwen aan sprankelend onderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samen-bouwen-
aan-sprankelend-onderwijs/)

Geïntegreerd en innovatief taalonderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/geintegreerd-
en-innovatief-taalonderwijs/)

Happy kids for life (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/happy-tools-for-life/)
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Coderclass MML, toekomstgerichte aanpak.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/coderclass-
mml-toekomstgerichte-aanpak/)

Toekomstklas (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/toekomstklas/)

Ontwikkeling van Natuur Wetenschappelijk Onderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontwikkeling-
van-natuur-wetenschappelijk-onderwijs/)

Onderzoekend leren in de 21ste eeuw
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onderzoekend-
leren-in-de-21ste-eeuw/)

Projectbureau &amp; stimuleren praktijkleren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/projectbureau-
stimuleren-praktijkleren/)

2D3Dindeschool.nl (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/2d3dindeschool-nl/)

Zelfverantwoordelijk leren (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/zelfverantwoordelijk-leren/)

Kijk-wijzer! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kijk-
wijzer/)

Inspireren, creëren, delen. De wijde wereld in!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/inspireren-
creeren-delen-de-wijde-wereld-in/)

Relax aan de les (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/relax-aan-de-les/)

Leerteams voor en door leerkrachten
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leerteams-
voor-en-door-leerkrachten/)

LED gestuurde coaching ervaren leraren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/led-gestuurde-
coaching-ervaren-leraren/)

Taalverbetering bij biologie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/taalverbetering-bij-biologie/)

Verhalend leren en verbinden
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/verhalend-leren-
en-verbinden/)

Activerende werkvormen voor beroepsgericht VMBO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/activerende-
werkvormen-voor-beroepsgericht-vmbo/)

Jong en oud verbinden (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/jong-en-oud-verbinden/)

GEO-ICT: aardrijkskunde live en actueel in de les
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/geo-ict-
aardrijkskunde-live-en-actueel-in-de-les/)

proces- en productgerichte leerstof via webportal
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/proces-
en-productgerichte-leerstof-via-webportal/)

Beelddenkers in beeld (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/beelddenkers-in-beeld/)

Projectgericht meet- en regelsystemen ontwerpen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/projectgericht-
meet-en-regelsystemen-ontwerpen/)
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Op naar 2020; W&T op de basisschool.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/op-naar-2020-wt-
op-de-basisschool/)

Passend onderwijs avant la lettre.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/passend-
onderwijs-avant-la-lettre/)

onderzoeksvragen formuleren op de basisschool
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/onderzoeksvragen-formuleren-op-de-basisschool/)

Bèta+, uitdaging naar een exacte toekomst
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/beta-uitdaging-
naar-een-exacte-toekomst/)

Het leren van de toekomst met een 21 century skill
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/het-leren-van-de-
toekomst-met-een-21-century-skill/)

Zie wat je hoort...en deel het met ons!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/zie-wat-je-hoort-
en-deel-het-met-ons/)

M4 &gt; Montessori MAAKT Meer Mogelijk
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/m4-montessori-
maakt-meer-mogelijk/)

Met plezier goed leren bewegen is onze zorg
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/met-plezier-
goed-leren-bewegen-is-onze-zorg/)

Vernieuwende ICT-toepassingen in basisonderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/vernieuwende-
ict-toepassingen-in-basisonderwijs/)

Leren leren met ontdekbakken
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leren-leren-
met-ontdekbakken/)

Toekomstmuziek! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/toekomstmuziek/)

ateliers "creatief leren in drie domeinen"
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ateliers-creatief-
leren-in-drie-domeinen/)

O(ntdekken)O(ntwikkelen)G(aan) voor talent
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/ontdekkenontwikkelengaan-voor-talent/)

Onze bovenkamer creatief in gebruik!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onze-
bovenkamer-creatief-in-gebruik/)

Werktitel: 'Gevlipt?' (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/werktitel-gevlipt/)

Inspirerend multifunctioneel mediawijsheid lokaal
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/inspirerend-
multifunctioneel-mediawijsheid-lokaal/)

Kenniskringen in de school (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/kenniskringen-in-de-school/)

Leerlijn Techniek van de toekomst
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leerlijn-techniek-
van-de-toekomst/)

Ontwerpend leren, 21st Century Skills en ICT
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontwerpend-
leren-21st-century-skills-en-ict/)
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Professioneel Kapitaal ontwikkelen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/professioneel-
kapitaal-ontwikkelen/)

Mijn Bewijsdoelen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/mijn-bewijsdoelen/)

eigentijds onderwijs in It, media en beeldend
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/eigentijds-
onderwijs-in-it-media-en-beeldend/)

Gediffentieerd Chinees onderwijs ontwikkelen met LATO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/gediffentieerd-
ch-onderwijs-ontwikkelen-met-lato/)

Ontwikkeling simulatiespelen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontwikkeling-
simulatiespelen/)

Talenten voor de toekomst! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/talenten-voor-de-toekomst/)

Werken In Groepen (WIG) (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/werken-in-groepen-wig/)

Sciencelab, locatie voor Wetenschap en Techniek
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/sciencelab-
locatie-voor-wetenschap-en-techniek/)

Vakmanschap door vaardigheid!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/vakmanschap-
door-vaardigheid/)

Gewoontenvorming als pedagogisch instrument
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/gewoontenvorming-als-pedagogisch-instrument/)

Baarns leraren netwerk (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/baarns-leraren-netwerk/)

Leerplan 7812 (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/leerplan-7812/)

Ontwerpen van een authentieke leercontext
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontwerpen-
van-een-authentieke-leercontext/)

doelbewust motiveren zonder groepsplan
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/doelbewust-
motiveren-zonder-groepsplan/)

Klassieke teksten digitaal toegankelijk
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/klassieke-
teksten-digitaal-toegankelijk/)

Speciale Aandacht in het reguliere basisonderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/speciale-
aandacht-in-het-reguliere-basisonderwijs/)

Speciaal onderwijs, leer-kracht-met-lef
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/speciaal-
onderwijs-leer-kracht-met-lef/)

Aandacht maakt alles beter. (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/aandacht-maakt-alles-beter/)

Doorgaande lijn peuters- kleuters (IKC Moerdijk)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/doorgaande-
lijn-peuters-kleuters-ikc-moerdijk/)

What's good for the best is good for the rest.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/whats-good-for-
the-best-is-good-for-the-rest/)
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Stippen naar succes: voor docenten én leerlingen!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/stippen-
naar-succes-voor-docenten-en-leerlingen/)

Informatica challenges: een nieuw lesprogramma
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/informatica-
challenges-een-nieuw-lesprogramma/)

De Zandberg Academie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/project-15-zandberg/)

Actief leren zonder cijfers (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/actief-leren-zonder-cijfers/)

4-je talent (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/4-je-
talent/)

KBS Effen: Samen op leerreis in de 21e eeuw
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kbs-effen-samen-
op-leerreis-in-de-21e-eeuw/)

Voorbereid op de toekomst - werken in units
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/voorbereid-
op-de-toekomst-werken-in-units/)

Onderzoekend & Ontwerpend aan de slag
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onderzoekend-
ontwerpend-aan-de-slag/)

Kernreflectie maakt iedere leerkracht sterker.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kernreflectie-
maakt-iedere-leerkracht-sterker/)

Stel dat je goed kan stellen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/stel-dat-je-goed-kan-stellen/)

Een systemische benadering in pedagogische tact.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/een-systemische-
benadering-in-pedagogische-tact/)

VWO scheikunde van kookboek naar onderzoek
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/vwo-scheikunde-
van-kookboek-naar-onderzoek/)

schrijven en redeneren in de zaakvakken2
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/schrijven-
en-redeneren-in-de-zaakvakken2/)

PLG Breinbewust Onderwijs Greijdanus
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/plg-breinbewust-
onderwijs-greijdanus/)

Gepersonaliseerd leren en groepsoverstijgend leren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/gepersonaliseerd-leren-en-groepsoverstijgend-leren/)

Onderzoekend leren begint bij de nieuwsgierige ler
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onderzoekend-
leren-begint-bij-de-nieuwsgierige-ler/)

Uitdagend gedifferentieerd onderwijs ontwikkelen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/uitdagend-
gedifferentieerd-onderwijs-ontwikkelen/)

Muziek is Meer in het SO (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/muziek-is-meer-in-het-so/)

Happy Handelingsbekwame docenten(hhd)
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/happy-
handelingsbekwame-docentenhhd/)

Eigentijds kunstonderwijs in het Artium
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/eigentijds-
kunstonderwijs-in-het-artium/)
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Teachers Teaching Teachers (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/teachers-teaching-teachers/)

Boost digitale leeromgeving MVT
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/boost-digitale-
leeromgeving-mvt/)

Muziek verbindt! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/muziek-verbindt/)

VWO kernplusklas - Vrede en Recht
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/vwo-kernplusklas-vrede-en-recht/)

Design &amp; Innovation, een nieuw vak.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/design-
innovation-een-nieuw-vak/)

Ontwikkeling Techpeditie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/ontwikkeling-techpeditie/)

Europa game: Europa-expert gezocht!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/europa-
game-europa-expert-gezocht/)

Wiskunde Plus: differentiatie en uitdaging
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/wiskunde-
plus-differentiatie-en-uitdaging/)

Gevlipt?! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/gevlipt/)

Examenspel: Kan ik effe vangen?
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/examenspel-
kan-ik-effe-vangen/)

Digitaal platform examenmateriaal Chinees
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/digitaal-platform-
examenmateriaal-chinees/)

Philosophicons (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/philosophicons/)

Basisschool Effen 'Van goed naar beter'?
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/basisschool-
effen-van-goed-naar-beter-2/)

Ik weet en toon wat ik kan: een blended portfolio.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ik-weet-en-toon-
wat-ik-kan-een-blended-portfolio/)

Bètatec (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/betatec/)

Meten = weten! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/meten-weten/)

Samen onderzoeken(d) leren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samen-
onderzoekend-leren/)

Van Methodegebonden naar Projectgestuurd onderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/van-methodegebonden-naar-projectgestuurd-onderwijs/)

KENNISKRING REKENEN po/vo
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kenniskring-
rekenen-povo/)

Ieder kind is uniek; aandacht voor hoogvliegers!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ieder-kind-is-
uniek-aandacht-voor-hoogvliegers/)
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Ontdekken, Ontwikkelen en Groeien in beeld brengen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontdekken-
ontwikkelen-en-groeien-in-beeld-brengen/)

Escape the Classroom (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/escape-the-classroom/)

Wiskunde op de ISK, een brug naar Nederlandstalig wiskundeonderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/wiskunde-op-de-
isk-een-brug-naar-nederlandstalig-wiskundeonderwijs/)

Jij Kunst Het (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/jij-kunst-het/)

Alfa en Gamma Talent Coördinaat
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/alfa-en-gamma-
talent-coa%c2%b6rdinaat/)

Literatuur als vernieuwend, vormend vak
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/literatuur-
als-vernieuwend-vormend-vak/)

Literatuur als vernieuwend, vormend vak
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/literatuur-
als-vernieuwend-vormend-vak/)

De aardrijkskundeontwerp- en ontwikkelklas
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/de-aardrijkskundeontwerp-en-ontwikkelklas/)

Onderwijs op maat (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/onderwijs-op-maat/)

Betawetenschappelijk gerichte verrijking voor vwo
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/betawetenschappelijk-gerichte-verrijking-voor-vwo/)

Het Diamanten Debat (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/het-diamanten-debat/)

Scholing docenten BiNaSk in vrijeschool methodiek.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/scholing-
docenten-binask-in-vrijeschool-methodiek/)

Op weg naar interdisciplinaire leerlijn N-stroom
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/op-weg-
naar-interdisciplinaire-leerlijn-n-stroom/)

Your English, Your level! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/your-english-your-level/)

Handelend rekenen tijdens parkeermomenten
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/handelend-
rekenen-tijdens-parkeermomenten/)

Gemotiveerd naar optimale onderwijsopbrengsten
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/gemotiveerd-
naar-optimale-onderwijsopbrengsten/)

Ontwikkeling vocabulaire pedagogische interacties
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontwikkeling-
vocabulaire-pedagogische-interacties/)

Op weg naar een vakoverstijgende leerlijn M-stroom
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/op-weg-
naar-een-vakoverstijgende-leerlijn-m-stroom/)

Low budget zeewateraquarium in de klas
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/low-budget-
zeewateraquarium-in-de-klas/)

Verbeterde aansluiting tussen PO en VO
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/verbeterde-
aansluiting-tussen-po-en-vo/)
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De gehele school Mediawijs (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/de-gehele-school-mediawijs/)

Iedere leerling een persoonlijke leerroute.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/iedere-leerling-
een-persoonlijke-leerroute/)

Duurzame ontmoetingsplek (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/duurzame-ontmoetingsplek/)

Digitale/interactieve leerlijn Onderzoek & Ontwerp
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/digitaleinteractieve-leerlijn-onderzoek-ontwerp/)

Kinderen voorbereiden op de toekomst; technologie
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kinderen-
voorbereiden-op-de-toekomst-technologie/)

INOS CodeKids - Anders leren met programmeren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/inos-codekids-
anders-leren-met-programmeren/)

Daltonbrainstormclub (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/daltonbrainstormclub/)

Academisch Nederlands (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/academisch-nederlands/)

Onderzoekend en ontwerpend leren volgens AVA
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onderzoekend-
en-ontwerpend-leren-volgens-ava/)

DOT M&T: een doorlopende leerlijn vmbo-mbo
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/dot-mt-
een-doorlopende-leerlijn-vmbo-mbo/)

Leerlijn programmeren voor het basisonderwijs.
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leerlijn-
programmeren-voor-het-basisonderwijs/)

Vernieuwde en vernieuwende maatschappelijke stage
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/vernieuwde-
en-vernieuwende-maatschappelijke-stage/)

Ichthus, leer- en (be-)leefschool
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ichthus-leer-en-
be-leefschool/)

Regulier en speciaal kan samen!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/regulier-
en-speciaal-kan-samen/)

VO programmeer community
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/vo-programmeer-
community/)

GEObattle (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/geobattle/)

Inventiviteit en creativiteit bij natuurkunde
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/inventiviteit-
en-creativiteit-bij-natuurkunde/)

Kwaliteit bundelen (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/kwaliteit-bundelen/)

Vaardighedenleerlijn mediawijsheid
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/vaardighedenleerlijn-mediawijsheid/)

Eduprudentie - pedagogisch praktijkonderzoek
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/eduprudentie-
pedagogisch-praktijkonderzoek/)
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Computergebruik bij algebra in de eerste klas
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/computergebruik-
bij-algebra-in-de-eerste-klas/)

Maakonderwijs binnen en buiten de natuurkunde les
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/maakonderwijs-
binnen-en-buiten-de-natuurkunde-les/)

Beelddenken in het onderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/beelddenken-
in-het-onderwijs/)

Op naar de top! (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/op-naar-de-top/)

Samenwerkend leren als onderdeel van schoolcultuur
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/samenwerkend-
leren-als-onderdeel-van-schoolcultuur/)

Het Gooi On Stage (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/het-gooi-on-stage/)

Topklas Robotica Hoogbegaafde leerlingen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/topklas-robotica-
hoogbegaafde-leerlingen/)

Het gebruik van goede feedback in de schoolcultuur
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/het-gebruik-
van-goede-feedback-in-de-schoolcultuur/)

Een schoolse onderneming in lokaal verband
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/een-schoolse-
onderneming-in-lokaal-verband/)

ICT, de docent eerst mee (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/ict-de-docent-eerst-mee/)

Ontwikkeling vak Technologie in de basisvorming
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ontwikkeling-
vak-technologie-in-de-basisvorming/)

Scholen zelfevaluatie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/scholen-zelfevaluatie/)

Vaardig naar het VO (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/vaardig-naar-het-vo/)

Science on Stage Nederland (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/science-on-stage-nederland/)

VMBO, koers 21 (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/vmbo-koers-21/)

Uitdagend vroeg-onderwijs aan pientere p/kleuters
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/uitdagend-vroeg-
onderwijs-aan-pientere-pkleuters/)

Geo Future School op CSG Het Streek
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/geo-future-
school-op-csg-het-streek/)

Van ontwikkelingsbehoefte naar onderwijsontwerp
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/van-ontwikkelingsbehoefte-naar-onderwijsontwerp/)

Invoering nieuw vak (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/invoering-nieuw-vak/)

2032 in 2016: Creativiteit & Leren in het Kunstlab
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/2032-in-2016-
creativiteit-leren-in-het-kunstlab/)

STGS Masterclasses (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/stgs-masterclasses/)
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Beschavingsspel: Onderzoekend Leren in de praktijk
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/beschavingsspel-
onderzoekend-leren-in-de-praktijk/)

Schooloverstijgend vanuit het vso naar een diploma
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/schooloverstijgend-vanuit-het-vso-naar-een-diploma/)

'Doe JA Ding' (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/doe-ja-ding/)

ICT embedded in het onderwijs
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/ict-embedded-
in-het-onderwijs/)

Kanjerinzet bij ontwikkelen van lesmateriaal
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kanjerinzet-
bij-ontwikkelen-van-lesmateriaal/)

Methodevrije biologieboeken
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/methodevrije-
biologieboeken/)

Toetsing en evaluatie (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/toetsing-en-evaluatie/)

Doorontwikkeling van het vak Design & Innovation
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/doorontwikkeling-van-het-vak-design-innovation/)

Opsplitsen en uitbreiden van www.economielokaal.nl
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/opsplitsen-
en-uitbreiden-van-www-economielokaal-nl/)

Project: De Lat Omhoog (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/project-de-lat-omhoog/)

Leerlijn simuleren, modelleren en experimenteren
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leerlijn-
simuleren-modelleren-en-experimenteren/)

Leren Doen Maken (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/leren-doen-maken/)

Project LO (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief
/project-lo/)

Leerlingen coachen bij ontwerpen eigen leerroute
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leerlingen-
coachen-bij-ontwerpen-eigen-leerroute/)

VO-Studio, ook voor jou (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
/initiatief/vo-studio-ook-voor-jou/)

Een schitterende leerkracht laat ieder kind stralen
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/een-schitterende-
leerkracht-laat-ieder-kind-stralen/)

Van Digibord naar Tablet ondersteund schoolbord!
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/van-digibord-
naar-tablet-ondersteund-schoolbord/)

Onderwijs in de academische stroom
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/onderwijs-in-de-
academische-stroom/)

ALLE INITIATIEVEN ZIJN GELADEN
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