Aan:
Informateurs de heren Koopmans en Gabriëls,
I.a.a. dhr. H. Teunissen demissionair gedeputeerde Onderwijs
I.a.a. fractievoorzitters Provinciale Staten in Limburg
Betreft: De OnderwijsWerkplaats Limburg
Geachte heer Koopmans, geachte heer Gabriëls,
Middels deze brief willen we u, als informateurs bij de vorming van een nieuwe provinciale coalitie,
graag namens het Limburgse primair en voortgezet onderwijs het project
‘De OnderwijsWerkplaats Limburg’ onder uw aandacht brengen en het belang dat wij zien voor de
kwaliteit van het onderwijs en de professionalisering van leraren in Limburg.
De OnderwijsWerkplaats is een onderwijsinnovatieproject om het onderwijsveld in heel de Provincie
Limburg de ruimte en begeleiding te bieden om initiatieven te tonen en te ontplooien op het gebied
van talentontwikkeling, digitalisering en doorlopende leerlijnen tussen primair en voortgezet
onderwijs. Dit project is ontstaan op basis van een brede samenwerking tussen Limburgse basisen middelbare schoolbesturen en sloot aan bij de investeringslijn “Onderwijskwaliteit voor de
toekomst” van de Provincie Limburg. Het doel hiervan was en is een bijdrage te leveren aan het
toekomstbestendig maken van het onderwijs in Limburg in relatie tot de ontwikkelingen in de
arbeidsmarkt en de Limburgse samenleving.
Binnen De OnderwijsWerkplaats zijn drie programmalijnen uitgewerkt, te weten De Marktplaats,
De Vrijplaats en De Buitenplaats. De Marktplaats is erop gericht om te laten zien en te delen welke
innovatieve ontwikkelingen binnen het Limburgse PO en VO reeds plaatsvinden. De Vrijplaats
initieert en ondersteunt nieuwe innovaties middels een bijdrage uit een innovatiefonds. De
Buitenplaats is erop gericht om andere partners te betrekken bij innovatieve ontwikkelingen binnen
scholen en deze, eveneens met een bijdrage uit het innovatiefonds, te verdiepen en te verbreden.
Meer dan 100 unieke Limburgse scholen hebben reeds een beroep gedaan op het innovatiefonds
van De OnderwijsWerkplaats en zijn enthousiast binnen het onderwijs, PO en VO samen of met
externe partners, aan de slag gegaan met onderwijsinnovatie. Hierdoor ondersteunt de Provincie
de Limburgse leraren om in gezamenlijkheid werk te maken van professionalisering in het belang
van al onze leerlingen in het funderend onderwijs. Aangezien deze projecten volop in ontwikkeling
zijn en er nog steeds scholen gebruik willen maken van deze regelingen, is het wenselijk om deze
scholen hierin te blijven faciliteren. Enerzijds worden scholen zo in de gelegenheid gebracht om
intern te professionaliseren aansluitend bij de behoefte van de veranderende maatschappij en
anderzijds worden leraren in staat gesteld om kennis te maken met innovatieve projecten van
andere scholen en zodoende middelen efficiënt in te zetten. Op deze wijze mag het duidelijk zijn
dat de positieve effecten van De OnderwijsWerkplaats niet enkel zichtbaar zijn op individuele
scholen, maar dat heel Limburg kan profiteren van deze investering.
Op basis van het ‘Eindrapport Evaluatie Onderwijsbeleid Provincie Limburg 2016-2019’ kan gesteld
worden dat bovenstaande resultaten breed gedragen worden door leraren en besturen in onze hele
provincie. Zo stelt het rapport “dat deelnemende onderwijsinstellingen veel meerwaarde ontlenen
aan dit initiatief en dat voorzetting van De OnderwijsWerkplaats voor de hand ligt, omdat de tijd
van oogsten is aangebroken. Leerkrachten en onderwijsinstellingen die meedoen aan de
OnderwijsWerkplaats zeggen er immers in hun ogen veel voor terug te krijgen. Zo wordt als meest
genoemde meerwaarde genoemd dat onderwijsinstellingen nu tot nieuwe initiatieven komen die
anders niet van de grond gekomen waren. In onze optiek zouden nog meer Limburgse scholen in
de gelegenheid gesteld moeten kunnen worden om tot deze nieuwe initiatieven te komen.
Naast het feit dat we nu al trots mogen zijn op alle innovatieve projecten die momenteel in gang
zijn gezet, hopen we dat deze initiatieven door continuering van het project geborgd kunnen
worden. Hierdoor zal het Limburgse onderwijsveld zich gesteund blijven voelen door de Provincie
om iedere dag weer het beste onderwijs te verzorgen voor al onze Limburgse kinderen. Door deze
brief hopen we dan ook u het Limburgbrede draagvlak en de betekenis voor continuering van De
OnderwijsWerkplaats voldoende duidelijk te hebben gemaakt. We vertrouwen erop dat u dit belang
met het onderwijsveld deelt en geven u van harte in overweging om de continuering van het

www.onderwijswerkplaatslimburg.nl
info@owpl.nl

project ‘De OnderwijsWerkplaats Limburg’ mogelijk te maken en mee te nemen in uw nieuwe
coalitieprogramma.
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