Onderwijs & Identiteit
Inspiratie, zingeving en dialoog

Onderwijs & Identiteit
De afdeling Onderwijs & Identiteit bestaat uit ‘inspirators voor
betekenisvol onderwijs’. Specialisten die geschoold zijn in
theologie, onderwijskunde en veranderkunde. Zij brengen hun
eigen inspiratie mee om scholen en besturen te helpen om
onderwijs ‘betekenisvol’ te laten zijn.

Meer dan levensbeschouwing
De inspirators begeleiden besturen en scholen bij
het ontwikkelen van een visie en het nadenken over
de missie. En bij vraagstukken over zingeving en
duurzaamheid, andere vormen van levensbeschouwelijk
onderwijs en wereldburgerschap, moreel-ethische
kwesties en waardenontwikkeling. In de context
van krimp, fusies tussen scholen en besturen van
verschillende denominaties en (levensbeschouwelijke)
diversiteit, verbinden zij identiteit met pedagogiek en
onderwijs.

Teambegeleiding
In gesprek met de school wordt jaarlijks afgestemd
waar de ontwikkelbehoefte ligt. Het kan gaan om
gemeenschapsvorming, vieringen of de zorg voor elkaar
en anderen. Maar ook om het kiezen van een nieuwe
levensbeschouwelijke methode, ouderbetrokkenheid
of bezield burgerschap. In teambijeenkomsten, op
studiedagen, door lesbrieven, met sways of webinars
brengen de inspirators beweging in de school. En dat
wordt gemerkt!

Fusie en identiteit
In een dorp gaan een RK en een PC school fuseren.
Een fusie betekent samen optrekken naar iets nieuws:
een spannend proces! Het betekent afscheid nemen
van het oude en vertrouwde en moeite doen om elkaar
te leren kennen. In een meerjaren traject wordt met
leerkrachten, ouders en kinderen een visie ontwikkeld
op de identiteit van de nieuwe school. Na de feestelijke
opening komen de momenten dat je denkt ‘hoe doen wij
dit eigenlijk’? Durven kiezen en tóch herkenbaar blijven.
De inspirator blijft prikkelen, luisteren en begeleiden.

Broedplaatsen en scholingen
De broedplaats ‘leidinggeven aan identiteit’ is een
ontmoetingsplek voor schoolleiders, waar uitwisseling
van ideeën, kennis en vaardigheden plaatsvinden.
Met collega’s en experts onderzoeken de deelnemers
hoe zij kunnen en willen bijdragen aan betekenisvol
onderwijs in de katholieke, oecumenische of
samenwerkingsschool.

Zingeving voor directies

Naast de broedplaatsen, verzorgen de inspirators
ook de nascholing voor de Akte Godsdienst/
Levensbeschouwing. Deze scholing omvat vier modules,
zowel op locatie als op het kantoor van Onderwijsbureau
Meppel. De modulestructuur biedt flexibiliteit: de
studiebelasting kan gespreid worden over meerdere
jaren. De nascholing is geaccrediteerd door de VKLO en
sluit aan bij de Kennisbasis.

Zingeving voor directies
Een bestuur vraagt een bijdrage aan een betekenisvolle,
ontspannen start van het nieuwe schooljaar. De
inspirator organiseert een bezinnende wandeling
(‘pelgrimstocht’) in het natuurgebied Bargerveen. Bij de
schaapskooi begint het gesprek over hoe de directeuren
‘hún kudde’ dit schooljaar willen leiden. De deelnemers
nemen hun eigen levenslijn mee, hun persoonlijke
schat (waardevol voorwerp) en ze benoemen - vanuit
sprekende afbeeldingen – welke ‘waarden’ in hun werk
voorop staan. Een waarde(n)volle start van het schooljaar!

Betekenisvol - waardenvol
Vertellen wat je inspireert is je waarden laten
spreken. Inspiratie is te vinden in de traditie van de
school. Het is belangrijk de dragende waarden te
benoemen en voor te leven in de dagelijkse praktijk.
Vier kernwaarden van de joodse,
christelijk-katholieke traditie:
• ieder mens telt
• goed samen leven
• gedeelde verantwoordelijkheid
• solidariteit

Ieder mens telt

Inspirerende stichtingsdag

RAWSOME! Ronald Westerhuis. Foto: Jacqueline Huizinga,
beeldentuin museum de Fundatie, locatie Nijenhuis 18 mei 2018.

Een stichting wilde met het thema ‘Moreel leiderschap’
aan de slag. Het werd een leerzame middag, waarbij
eerst een verhalenverteller het onderwerp inhoud
gaf. Vervolgens zijn zelfgeschreven dilemma’s uit de
schoolpraktijk in kleine groepjes besproken (vanuit
een stappenplan van Nicolas Sintobin). Na elke
gespreksronde werd gepeild welke onderscheiden
vaardigheid was ingezet en daarmee kreeg de stichting
in beeld wat haar DNA is bij het nemen van morele
beslissingen.

Nieuwsgierig?
Meer weten over Onderwijs & Identiteit?
Neem dan contact op met ons.

Wij geloven in...
inspiratie die te halen is uit het leven van
alledag en uit de rijkdom van traditie.
Elke dag kent bijzondere momenten die
verwondering wekken. Ze geven dieper
inzicht in de wereld en onze rol daarin.

CONTACT

0522 - 25 22 99
info@obmeppel.nl
www.onderwijsbureau-meppel.nl
POSTADRES

Postbus 91
7940 AB Meppel
BEZOEKADRES

Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Je denkt aan betekenisvol onderwijs?
Aan school en levensbeschouwing? Aan
een volgende stap in ontwikkeling
van bezield leiderschap? Aan fusie en
identiteit, aan...
Onderwijsbureau Meppel
denkt met je mee.

