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• B-Inspired is de naam voor een inspiratienetwerk rond het anders

organiseren van de B-stroom dat in 2017 werd opgezet door enkele

pedagogische begeleiders en scholen met leraren uit de B-stroom (regio

Mechelen-Brussel). Deelnemers werden gevoed met nieuwe ideeën via

schoolbezoeken, getuigenissen en uitwisseling. Inzichten werden verdiept

en er werd mee geëxperimenteerd op de eigen school. Het vinden van een

gepaste strategie om nieuwe ideeën voor de B-stroom op school te laten

landen kwamen ook aan bod.

• Het opzet van B-Inspired leidde ook tot een verbeterde samenwerking

tussen verschillende scholen met B-stroom. Kom zeker luisteren als je

eraan denkt om in jouw buurt schooloverstijgend rond de B-stroom samen

te werken.
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-Inspiratie - netwerk

- Inhouden
- Inzichten
- Schoolbezoeken
- Getuigenissen
- …

- Leren van elkaar
- Transfer maken naar 

eigen school
- …

Vandaag
1. Verwachtingen en vragen verzamelen
2. Aanpak en inhouden B-Inspired toelichten
3. Netwerk faciliteren: wat hebben we 

geleerd?
4. Antwoord op onbeantwoorde vragen 

zoeken
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Waarom B-Inspired?

• M-decreet
• Modernisering
• Andere verwachtingen bij 

jongeren/ouders
• Ongekwalificeerde uitstroom
• ...
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Kunnen we ons onderwijs zo 
organiseren dat…

• meer jongeren de eindmeet halen?
• zittenblijven niet hoeft?
• jongeren persoonlijke aandacht voelen, 

bevestiging en waardering?
• dat alle leerkrachten volledig achter hun 

school staan?
• dat leerkrachten als team denken en 

handelen?
• …
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Scholen slim organiseren
Anders werken met goesting
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Gaan voor
Future
proof

Goesting

Visie

Samen
In teams
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Ons antwoord

• B-Inspired

• B-Inspired XL

SESSIE 1

• Blik verruimen
• Kijkwijzer opstellen

SESSIE 2

• Schoolbezoek
• Reflectie op schoolbezoek

SESSIE 3

• Getuigenis
• Hoe nu verder? (eigen school / netwerk)
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SESSIE 1

• Blik verruimen
• Kijkwijzer opstellen

SESSIE 2

• Schoolbezoek
• Reflectie op schoolbezoek

SESSIE 3

• Getuigenis
• Hoe nu verder? (eigen school / netwerk)
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Input uit hoeken

• Aanpak
– Interactief
– Keuzemogelijkheid – carroussel
– Persoonlijk reflectie- en notitieboekje
– Reflectievragen met transfer naar eigen school

• Inhoud van de hoeken
– Samen leren
– Samenwerken
– Klasorganisatie
– Motiverend leren
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HOEK SAMENWERKEN

• Welke meerwaarde  hopen jullie te creëren door in 
te zetten op samenwerking tussen collega’s? 

• Welke vormen van samenwerking zie je hier? 
• Welke vragen borrelen nu bij je op die je zou 

willen stellen bij het schoolbezoek? 
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HOEK MOTIVEREND LEREN

• Op welke manieren kan je de motivatie voor het 
leren verhogen? 

• Welke elementen van motivatie ontdek je verder? 
• Welke vragen borrelen nu bij je op die je zou 

willen stellen bij het schoolbezoek? 
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HOEK SAMEN LEREN

• Waarom willen we met onze leerlingen inzetten op 
samen leren? 

• Op welke relaties kan je inzetten om samen te leren? 
• Welke vragen borrelen nu bij je op die je zou willen 

stellen bij het schoolbezoek? 
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HOEK JE KLAS ORGANISEREN

• In welke zin kan klasorganisatie het leren 
ondersteunen? 

• Welke elementenvan klasorganisatie zie je hier? 
• Welke vragen borrelen nu bij je op die je zou willen 

stellen bij het schoolbezoek? 
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Reflectie

• Naar een kijkwijzer voor het 
schoolbezoek
– Per school
– Vragen voor schoolbezoek formuleren (zie 

boekje)
• Leerlingen
• Leraren
• Directie
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• Blinde wanddiscussie
– Ik ga na Diest tevreden naar huis, want …

• Verdeel je over de flappen
• 1 stift per flap
• Om de beurt de vraag beantwoorden, elkaar 

aanvullen, …
• STILTE
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SESSIE 1

• Blik verruimen
• Kijkwijzer opstellen

SESSIE 2

• Schoolbezoek
• Reflectie op schoolbezoek

SESSIE 3

• Getuigenis
• Hoe nu verder? (eigen school / netwerk)
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Observatie

• Op basis van de eigen kijkwijzer voor het 
schoolbezoek
– Vragen voor schoolbezoek formuleren (zie 

boekje)
• Leerlingen
• Leraren
• Directie
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Reflectie

• Opdracht (20’)
– Wat doen jullie op jullie school?

– Waar zou je dit plaatsen op de golden circle?
• Waarom/Waartoe?
• Hoe?
• Wat?
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M
ensen m

obiliseren
De organisatie inrichten

Simon Sinek on Millennials in the Workplace

https://www.bing.com/videos/search?q=simon+sinek&&view=detail&mid=1601C41A84AAB96B537B1601C41A84AAB96B537B&FORM=VRDGAR
https://www.youtube.com/watch?v=hER0Qp6QJNU
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Een ‘golden circle’ voor je school

1. Wat doe je al op school?
2. Waar zou je dit plaatsen op de golden 

cirkel?
3. Kies één werkpunt  (werf) uit om dieper op 

in te gaan.
4. Formuleer dit werkpunt als een UITDAGING 

om uit te proberen.
5. Formuleer dit werkpunt als een ACTIE.
6. Aanvullingen van de groep.
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SESSIE 1

• Blik verruimen
• Kijkwijzer opstellen

SESSIE 2

• Schoolbezoek
• Reflectie op schoolbezoek

SESSIE 3

• Getuigenis
• Hoe nu verder? (eigen school / netwerk)
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Voorbereiding pitch

• Wat ging prima?
• Wat liep (tegen de verwachtingen in) 

minder vlot?
• Waar hadden we geen rekening mee 

gehouden?
• Hoe sturen we bij/hebben we bijgestuurd?
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Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3

Barrières ♠ ♣ ♥
Successen ♦ ♠ ♣

Actoren / samenwerking ♥ ♦ ♠
Kwaliteitszorg ♣ ♥ ♦
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En hoe nu verder …
• … met je gekozen actie? 

– Wat wil je borgen/bijsturen?
– Wat zijn je volgende stappen? Met wie? …

• … op schoolniveau?
– Hoe ga je dit aanpakken?
– Welke werkvormen kan je hiervoor gebruiken? 

• … met je eigen vorming?
– Wat zijn je noden? 
– Hoe ga je je verdere vorming aanpakken? 

• … met deze groep?
– (Onder welke vorm) komen we volgend jaar nog samen?

• … met …
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• Hoe hebben jullie info uit vorig netwerk 
verspreid in je school? Hoe werken jullie aan 
verbreding? Hoe naar andere 
collega’s/directie overgebracht?

• Welke stappen hebben jullie gezet in de 
school?

• Wat is eraan voorafgegaan?
• Wat hebben jullie gemist bij voorbereiding?
• Wat waren randvoorwaarden om jullie eigen 

verandering door te voeren?
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Sense of urgency

https://guimard-my.sharepoint.com/personal/annick_keunen_katholiekonderwijs_vlaanderen/Documents/PB%20Mechelen-Brussel/WG%20kwaliteitsontwikkeling/scholen/Drieklank/sessie%201%20voorbereiding/HOW%20TO%20DEAL%20WITH%20CHANGE%20-%20WHO%20MOVED%20MY%20CHEESE%20BY%20SPENCER%20JOHNSON%20%20Animated%20Video%20Audio%20Book%20Summary.wmv
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Sense of urgency

Nood creëren bij team en naar gedeelde nood 
gaan vanuit:
• Schoolvisie – pedagogisch project
• Context en input school
• Wetenschappelijk onderzoek
• Anekdotes
• Inspirerende sprekers
• Overleg
• …
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Nood

Uitdaging
Focus op de 
toekomst
Ambitie

13/12/2019
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Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations
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Fischer, J. M. (1999-2012)
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Communicatie
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Op bezoek bij elkaar
• Koppelen door speeddate!

– Wie ben ik? Uit welke school kom ik? Wat is mijn opdracht 
daar?

– Waarom zijn we beginnen sleutelen aan onze 1B-
werking?

– Hoe geven we 1B nu (of in de nabije toekomst) vorm?
– Wat is er anders? Waar zetten we concreet op in?
– (co-teachen, differentiatie, projectwerking, 

remediëring, werkvormen, andere organisatie, …)
– Welke elementen uit onze nieuwe aanpak tonen en delen 

we graag?
– Waar zijn we zelf naar op zoek?
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En nu?
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Contact

nele.decroos@katholiekonderwijs.vlaanderen

0479 43 72 47

mailto:nele.decroos@katholiekonderwijs.vlaanderen
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