
Marktplaatsbijeenkomst
Zoals jullie van ons gewend zijn wordt vier maal per jaar een Marktplaatsbijeenkomst 
georganiseerd, iedere keer met een eigen thema en afwisselend in Zuid-, Noord-, of 
Midden-Limburg. Een keynote en twee keuzerondes.

4x
per jaar

Marktplaatsbijeenkomst

1 keynote

2 keuzerondes

Door de bijeenkomsten te organiseren samen met partners in het Limburgse on-
derwijs en meer variatie te bieden in keuzerondes willen wij eenieder die het 
Limburgse onderwijs een warm hart toedraagt op maat bedienen.

Ook zullen we de keuzerondes anders gaan indelen: je 
kunt kiezen tussen Doen (een ronde waarin de nadruk 
ligt op beleven en ervaren), Diepgang (een ronde waarin 
je dieper ingaat op het thema en inhoud van de keyno-
te) of Dialoog (een ronde waarin je met elkaar het ge-
sprek aangaat over een onderwijsvernieuwing)

We werken vanaf dit schooljaar intensiever samen 
met andere partijen in het Limburgse Onderwijs en 
zullen deze bijeenkomsten in samenwerking met 
bijvoorbeeld de Educatieve Agenda Limburg en 
STEM II organiseren.

3 keuzerondes
Doen

Diepgang

Dialoog

We stellen deze bijeenkomsten nu open voor iedereen 
die binnen het Limburgse onderwijs een onderwijsin-
novatie mag (bege)leiden. Tezamen met diverse onder-
wijsadviesbureaus verzorgen wij gerichte nascholing, 
wisselen we ervaringen uit en delen kennis en kunde.

Innovatieregeling
Zoals in eerdere berichtgevingen reeds bekendgemaakt is 
volgen er geen nieuwe tranches meer vanuit de innovatie-
regeling De Vrijplaats of De Buitenplaats. Daarom kunnen 
wij onze focus verleggen en een nog meer verbindende 
functie gaan vervullen. De OnderwijsWerkplaats Limburg is 
er ten slotte van, voor én door ons allemaal.

van, voor én door ons allemaal

Voorheen heette dit het Vrijplaats Atelier en was alleen toegankelijk voor de project-
coördinatoren van de projecten die via ons een subsidie hadden ontvangen via De 
Vrijplaats of De Buitenplaats. De Onderwijs Ateliers zijn gericht op procesmanagement 
en sturing in het projectleiderschap.

Onderwijs Ateliers

Open voor iedereen die binnen het 
Limburgse onderwijs een onderwijsinnovatie 
mag (bege)leiden

NuVoorheen
Alleen voor project-
coördinatoren van de 
Vrij- en Buitenplaats

Word ambassadeur van 
De OnderwijsWerkplaats Limburg!

Onze ambassadeurs onderstrepen het 
belang van de Marktplaatsbijeenkomsten en 
Onderwijs Ateliers, wijzen onderwijscollega’s 
actief op de bijeenkomsten en promoten de 
bijeenkomsten binnen hun eigen organisatie. 
Tevens heeft  een ambassadeur jaarlijks de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de stake-
holdersbijeenkomst. Word jij een 
OnderwijsWerkplaats ambassadeur? 
Meld je aan via info@owpl.nl


