Uitnodiging kick-off Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren
Geachte relatie,
Onze school heeft de ambitie om de leerling centraal te stellen en het onderwijs beter aan te laten
sluiten op de behoeftes van de leerling. Dit betekent voor ons een uitdaging, want leerlingen hebben
verschillende onderwijsbehoeftes. Wij gaan die uitdaging graag aan! De laatste jaren hebben wij
ervaren dat onze leerlingen gemotiveerder zijn als zij hun eigen onderwijsroute kunnen beïnvloeden.
Leerlingen weten beter wie zij zijn en welke doelen zij willen behalen. De lessen waarbij zenden en
ontvangen aan de orde van de dag zijn, zijn verleden tijd. Dit vraagt van onze docenten een andere
manier van onderwijs verzorgen.
Wij hebben ons verenigd met andere vo-scholen die dezelfde ambitie hebben. Dit omdat wij met elkaar
en van elkaar willen leren. Hoe richten wij ons onderwijs in en hoe maken wij onze lessen
aantrekkelijker, zijn essentiële vragen waarover wij met elkaar het gesprek aangaan. Best-practices en
moeilijkheden worden met elkaar gedeeld. Door samen te werken, krijgen wij de kans om te
verbeteren. Daarnaast ligt de kracht van de vereniging in het zijn van een echte gesprekspartner naar
buiten, zoals de inspectie en de politiek. Als laatste waarborgen wij met elkaar de kwaliteit van ons
onderwijs: zelfevaluatie en visitatie maken daar deel vanuit
De eerste scholen zijn zes jaar geleden gestart met ervaren en inmiddels heeft zich een bewezen
aanpak ontwikkeld. Een jaar geleden hebben wij onze missie, visie en doelen herzien. Ook zijn de te
ontwikkelen competenties voor leerlingen vastgesteld. Onze vereniging bestaat inmiddels uit veertien
scholen en groeit harder dan ooit.
De afgelopen jaren hebben wij ons geprofileerd als (Coöperatieve Vereniging) Enteprenasium. Deze
naam doet geen recht meer aan de nieuwe onderwijsaanpak en organisatie. Door ervaring hebben wij
de focus verlegd van leren ondernemen voor de echte talenten, naar ondernemend leren voor alle
leerlingen. Ondernemend Leren is breder: het raakt elke leerling en kan plaatsvinden binnen elke les.
Bovendien sluit het leren ondernemen niet uit. De scholen geven hun leerlingen eigenaarschap over
hun eigen leertraject. Op basis van de persoonlijke leerdoelen en de vaste onderwijsdoelen
beïnvloeden de leerlingen hun eigen leerroute. Op www.ondernemendleren.org vindt u meer
informatie over onze vereniging en aanpak.
Op 13 december vindt de lancering van de nieuwe naam, Vereniging Scholen voor Ondernemend leren,
plaats op het Over Y College in Amsterdam. Leerlingen, docenten en schoolleiders laten u ervaren wat
de toegevoegde waarde is van het Ondernemend Leren. Wij nodigen u uit om deze bijeenkomst bij te
wonen en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. U bent vanaf 15.30 uur welkom in het schoolgebouw
aan de Floraweg 170, 1032 ZG te Amsterdam. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van uw
komst door een bericht te sturen naar Suzanne de Kroon via suzannedekroon@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
….

