Ben jij een leraar PO of VO? Heb je een goed idee over hoe jouw onderwijs beter
kan? Dan zijn we op zoek naar jou! Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) stelt geld én
ondersteuning door collega’s beschikbaar, voor goede ideeën om het onderwijs,
de beroepsgroep én de individuele leraar nog beter te maken.
Bij LOF draait alles om de leraar:
• Leraren dienen zelf ideeën in en leraren
selecteren en beoordelen.
• 	Ervaren coaches (die zelf ook leraar zijn)
begeleiden leraren bij de uitvoering.
• Leraren zetten LerarenLabs op.
•	Leraren delen opgedane ervaring en
kennis met elkaar in netwerken.

Je kunt je idee insturen tussen 7 oktober 2015
en 8 april 2016. Er zijn drie selectiemomenten
(3 november 2015, 10 februari en 8 april 2016)
waarop de lerarenjury de inzendingen beoordeelt en deelname aan het LOF toewijst.
Stuur vandaag nog jouw idee in!
Voor meer informatie, de voorwaarden voor
deelname of het insturen van je idee kijk je op:
www.onderwijscooperatie.nl.

www.onderwijscooperatie.nl

De leraar als lerende professional
De leraar is de centrale spil, de creatieve
architect van het onderwijsproces. In de klas
en in de school. De focus van het LerarenOntwikkelFonds ligt daarom op de leraar.
Het LOF versterkt de positie van leraren en
stimuleert het denken onder leraren over hun
eigen professionalisering en de ontwikkeling
van onderwijs.

‘Durf te delen, te vragen
en te betrekken’

‘Vernieuwing ontstaat
door actie plus reflectie’
Het LOF wil jou als leraar ondersteunen bij
het uitwerken van je idee. Hiervoor krijg je
naast een financiële bijdrage van maximaal
€ 75.000, een coach en ondersteuning van je
collega’s. Een belangrijk onderdeel van het
LOF zijn de LerarenLabs. In deze Labs werk
je samen met coaches en andere leraren je
idee verder uit. Het samen ontwikkelen en
het delen van ervaring en kennis zijn belangrijke ingrediënten van het programma.

Over de Onderwijscoöperatie
De Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie van, voor en door de leraar, van waaruit
bijna 250 leraren direct aan het werk zijn en daaromheen is nog een veel grotere schil van
leraren betrokken. Leraren zorgen zelf voor de voorbereiding en uitvoering van hun activiteiten
en worden daarbij ondersteund door een klein bureau. www.onderwijscooperatie.nl

