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PROGRAMMA

16.30 - 16.32 Welkom 

16.32 - 16.45 School in contact met de omgeving - het OSOS project

16.45 - 16.55     BS De Werf in contact met de omgeving

16.55 - 17.15 Actief aan de slag – ken je stakeholders

17.15 - 17.25 Werken met HUB’s & Afspraken en hoe nu verder 

17.25 - 17.30 Evaluatieformulier



EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION (ESHA)

ESHA -Vereniging voor schoolleiders in Europa:

• vertegenwoordigt 64.000 schoolleiders in het primair, voortgezet en 
beroepsonderwijs.

• verbindt schoolleiders, onderzoekers en beleidsmakers met als doel om van 
elkaar te leren en het onderwijs te verbeteren.
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• Leren is een continue proces
• Bij leren is het belangrijk om de omgeving te 

begrijpen of beïnvloeden
• Leren is meer dan kennis verwerving
• Ontwikkeling van vaardigheden, kennis, inzicht, 

bewustwording, waarden, begrip, motivatie, 
attitude

LEREN VOLGENS ESHA, NEMO & ABS DE WERF



MEER BETER EN SPANNENDER ONDERWIJS



LEREN WAAR NIEUWSGIERIGHEID ONTSTAAT



DOEL VAN HET OSOS PROJECT
BETREK BUITEN BIJ BINNEN, BINNEN BIJ BUITEN

• Ideeën van buiten dagen je uit na te denken over je eigen 
ideeën en standpunten

• De talenten van kinderen worden ook buiten de school 
ingezet om de omgeving / gemeenschap te dienen



WAT IS OSOS
OPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIET IES

• 3 jarig Europees project. (2017-2019)

• Uitgaan van community based learning.

• Samenwerking met 21 partners, 12 Europese landen

• Bereik via netwerken: 

• EU: 1000 scholen 

• NL: 100 scholen

• NEMO nationaal coördinator en aanspreekpunt voor 
tien scholen (PO en VO) die elk een netwerk van tien 
scholen leiden.
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DOEL VAN OSOS

Ontwikkelen en
uitvoeren van 
activiteiten die in een
open school passen

Scholen stimuleren de 
community actief in te zetten
bij het onderwijs

Netwerk
100 / 1000Good 

Practices
Support 
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Stappenplan

Landelijke en regionale
bijeenkomsten



WWW.OPENSCHOOLS.EU

Netwerk
100 / 1000Good 

Practices Support 
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Stappenplan

The students will meet people with special 
needs (disabilities) from their community,  
learn about their daily life and together they 
will find a problem they wish to solve. 



WWW.OPENSCHOOLS.EU

Netwerk
100 / 1000Good 

Practices Support 
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Stappenplan

Dark Skies Rangers Global Initiative
The international project and accelerator Dark 
Skies Rangers (DSR) aims to create a network of 
OSOS schools that will combat the problem of light 
pollution,



HOE OSOS GEBRUIKT WORDT ALS 
INTRUMENT



•Mirjam de Jager, leerkracht PO, coördinator W&T en plusklas.
• Na VWO‐bèta, UvA fysische geografie, ingenieurs bureaus, 
milieudiensten, onderwijs ingegaan (ca. 10 jaar) 
• Uitbreiding taken met plusklas en W&T
• Opzet TOP! De Werf  
• Kleine stap naar OSOS 

KORTE INTRODUCTIE



VISIE SCHOOL SLUIT AAN BIJ OSOS

• Onderwijs op basis van vrije persoonlijkheidsvorming
• Vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, sociale 

houding, individualiteit en mondigheid

• Onderwijs is onderzoeken, ontdekken en laten zien wie je bent
• TalentOntwikkelingsProgramma (TOP! De Werf)

• Aansluiting bij OSOS









• School gesloopt  beperkte buiten- en 
speelruimte

• Schooltuinen niet beschikbaar

•Noodgebouw minder mogelijkheden

VAN NOOD EEN DEUGD MAKEN



• Sciences in the schoolyards

Beperkte buitenruimte biedt veel mogelijkheden

Nieuwe inrichting samen met kinderen:

- Kinderen komen met ideeën (onderzoekend leren)
- Ouders worden betrokken (uitwerking)
- Samenwerking gezocht met studenten, bedrijven, gemeente, NME, VO, ouders, 

buurt

TWEE KEUZES GEMAAKT



• Ideeën
• Bomen volgen in seizoenen

• Onderzoek naar relaties (natuurinspectie) en verbeteren

• Hoogtemeters maken 

• Insectenonderzoek 

• Bodemonderzoek

• Onderhoud

• Wateronderzoek 

• Hutten bouwen van wilgentenen

• Touwbrug maken

SPEELBOS WORDT ONDERZOEKSGEBIED



• The schoolgarden as an open school for learning, action and innovation

• Probleem geen schooltuin  samenwerking gezocht met buurtmoestuin

• Voordeel: 

• Buurt wordt betrokken bij school 

• School wordt betrokken bij buurt

 participatie ouderen, jongeren, gemeente

TWEE KEUZES GEMAAKT



• Samenwerking andere scholen Hub bijeenkomsten
• Inzien nut en noodzaak samenwerking omgeving
• Veel nieuwe ideeën
• Nieuwe mogelijkheden van onderzoekend leren
• Betekenisvol leren
• Grotere ouder betrokkenheid
• Uitbreiding curriculum school

VOORDEEL OSOS



LEER DE OMGEVING KENNEN

Belangrijk is om als school je omgeving te leren kennen, contacten op te bouwen en te onderhouden. 

• (Netwerk) Leerlingen 

• (Netwerk) Ouders 

• (Netwerk) docenten

• Gemeente

• Zorginstellingen

• Onderwijsinstellingen: van basisschool tot universiteit

• Stichtingen / (ondernemers)verenigingen

• Andere publieke en private organisaties in je omgeving
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Leer de omgeving kennen



ACTIEF AAN DE SLAG:
KEN JE STAKEHOLDERS

• Bespreek met ca. 5 schoolleiders de stakeholders op de kaartjes
• wat doe je al met deze stakeholder?

• wat kun je met deze stakeholder? 

Gebruik flip-over voor vastleggen resultaten
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ACTIEF AAN DE SLAG:
KEN JE STAKEHOLDERS (2)

• Bepaal met elkaar een top 3 van opvallende / verrassende resultaten

• Presenteer de uitkomsten aan de groep

+  Leren van elkaar door ervaringen te delen en gedachtes uit te wisselen

+  Concreet aan de slag met het opbouwen van contacten in de schoolomgeving
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Welke scholen/ 
instellingen zijn 
interessant voor 
je school om een 
nieuwe relatie 
mee aan te gaan?

Wat zijn mogelijke 
bedreigingen die 
deelname aan osos
kunnen 
belemmeren?

Hoe zou je deze 
scholen/instellingen 
kunnen benaderen? 
Wat is hiervoor 
nodig?

Welke kansen
biedt osos
specifiek voor 
jouw school?

Hoe zou je als 
school uitdragen 
dat je een osos-
school bent?

Hoe zou je deze 
verbanden nog 
eens kunnen 
versterken?

Welke 
verbanden met 
de buitenwereld 
liggen er al?

Hoe worden 
deze verbanden 
ingebed in het 
curriculum?

Welke bedrijven 
zijn interessant om 
mee samen te 
werken?

Hoe zou je  
ouders in kunnen 
zetten op school?



EEN OPEN SCHOOL HUB
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NEMO ONDERSTEUNT

Hub – initiator 
(school)

Informele
organisaties

Open Schooling 
Roadmap

Landelijke en regionale
netwerkbijeenkomsten

OSOS 
Academy

Ouders

Scholen
(PO/VO) Scholen

(PO/VO) Scholen
(PO/VO)

Binnen de hubs 
delen van kennis
en good practices.

Database met 
Best Practices

OSOS 
principes

Implementatie
OSOS modellen

Greener Greens 
impact of food choices 
on our health

Transfer Office
reduce the gap between the 
school and its communityScience in the 

schoolyard
Use the school yard as 
your science classroom

The schoolgarden
Can a school garden beco
me the centre & hub of a
community for learning act
ion and innovation?
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OSOS HUBS

• NH/ZH:  Amsterdam, Zaandam, Anna-Paulowna

• ZH: Katwijk

• Friesland/Groningen: Drachten

• Gelderland: Arnhem, Driel

• Noord-Brabant: Eindhoven, Den Bosh, Tilburg

• Overijssel: Enschede



EEN VOORBEELD: HUB NH

BS de Verwondering NEMO

Open Schooling 
Roadmap

Landelijke en regionale
netwerkbijeenkomsten

OSOS 
AcademyOuders

Klein 
Amsterdam De Meerpaal De werf

Binnen de hubs 
delen van kennis
en good practices.

Database met 
Best Practices

Weremere

Muziekgebouw
aan het IJ

Tatasteel

OSOS 
principes

Implementatie
OSOS modellen
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 De school heeft een innovatieve visie op leren 
(actief leren, ondernemend leren, participatie onderwijs, ervaringsgericht onderwijs);

 Docenten hebben eerder projecten uitgevoerd waarbij de school de 
omgeving actief betrokken heeft;

 De school staat achter de visie van onderzoekend leren voor leerlingen. 

WELKE SCHOLEN KUNNEN MEEDOEN?
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WAT WORDT VAN DE SCHOOL VERWACHT?

HUB
• Eigen hub van scholen 

opzetten
• Partners zoeken
• Regionale bijeenkomsten 

organiseren
• Contactpersoon landelijke 

hub-bijeenkomst bijwonen

GOOD PRACTICES
• Twee lesmodules testen en van 

feedback voorzien

• OSOS lesmodules verspreiden

ADMINISTRATIE EN 
VERANTWOORDING

• Ontwikkelplan
• Intentieverklaring
• Vertegenwoordiging op 

(inter)nationale conferenties
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WAT LEVERT DIT DE SCHOOL OP?

• Onderwijsinnovatie - voorloper

• Creëren burgerschap

• Betekenisvol curriculum

• Relatie met de omgeving

• Ouderbetrokkenheid

• Veel lesmateriaal



PLANNING VERVOLG

Voorjaar 2018 activiteiten testen

Mei/Juni 2018 3e HUB bijeenkomst, NEMO Amsterdam

September 2018 invoeren van de activiteiten in schoolprogramma

Najaar 2018 4e HUB bijeenkomst, Locatie n.t.b

Voorjaar 2019 EU event (locatie nnb)

Aanmelden voor OSOS? Ga naar de website van NEMO

https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/over-nemo/organisatie/nemo/internationale-projecten/osos/

Twitter: @OpenSchoolsEU
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