
Quest onderwijs in transitie

Via dialoog naar goed onderwijs

Na onze geslaagde testversie in februari, organiseren we in de ochtend van 21 maart een Quest
over onderwijs in transitie. In de bijeenkomst zoeken doeners en denkers van binnen en buiten het
onderwijs naar antwoorden op fundamentele vragen. Kom ook en breng je eigen ervaring in.

MeGO
De organisatie is in handen van Met elkaar Goed Onderwijs (MeGO). MeGO is een team van
experts dat transitiedenken kruist met de situatie van ons onderwijs en daar dialoog en wisdom
of the crowd aan koppelt.
MeGO ziet mensen als een sleutelfactor in de onderwijstransitie. Zíj beïnvloeden immers tempo,
creativiteit, kracht en tegenkracht in hoge mate. Wat er nog meer komt kijken, vertel jij in onze
Quest.

Droom: langjarige transitiedialoog
MeGO heeft een droom. Die is de wijsheid van veel (héel veel, zo’n half miljoen?) leraren,
leerlingen, ouders, welzijnswerkers, beleidsmakers, schoolbestuurders, inspecteurs, uitgevers,
architecten, opleiders, welzijnsorganisaties en bedrijven samen te brengen over wat onderwijs
nodig heeft en hoe het zich ontwikkelt. En dat langjarig.
MeGO zet daarbij een nieuwe online Nederlandse dialoog-constructie in.

Quests: kleinschalig, blik verbredend, netwerkend, besluit-voorbereidend
MeGO denkt dat het onderwijs aan de vooravond van een transitie staat – een set ingrijpende
veranderingen die in een korte periode plaatsvinden - en wil daarbij helpen goede keuzes en
beslissingen te nemen. De Quests onderwijs zijn voor elke professional die het denken en de
ervaring, visie en wijsheid van anderen wil inzetten voor eigen ontwikkeling. Hoger doel?
Goed onderwijs. Minder polarisatie. Beter combineren van ervaring, de kennis van
verschillende kanten benuttend.

Focus op de kern,  ring daaromheen
In onze  Quests Onderwijs zetten we de student, docent, pedagoog en ouder centraal. De
kloof tussen wetenschap, beleid en praktijk verdichtend.

Deelnemers aan de Quests opereren in complexe omgevingen met taaie vraagstukken.
Sommigen het geheel overziend. Anderen inzoomend op enkele onderwerpen maar met
elkaar werkend aan beter onderwijs.



Het programma

Voorafgaand aan 21 maart houden we een telefonisch gesprek met je.

Op 21 maart is het programma als volgt:
● kort kennismaken
● wat is transitie en waarin verschilt onderwijs van andere sectoren?

Vervolgens duik je in de aanwezige perspectieven:

● hoe duid je de actuele dynamiek in onze sector
● wat is goed onderwijs
● waar vind je jouw rol in de spanning tussen het bestaande, het nieuwe en de reacties op wat

losgelaten lijkt te gaan worden
● hoe knelpunten en visie onder de aandacht te brengen van besluitvormers
● goed weggaan.

Wat kun je verwachten?

MeGO kruist transitiedenken met de situatie in het onderwijs. Daar hoort bij het nadenken over je
eigen rol. We laten je ervaren wat een combinatie van on- en offline dialoog oplevert. Jij op jouw
beurt brengt je wijsheid, ervaring en visie in. Zo voorkomen we dat een kleine groep de agenda
voor de toekomst bepaalt. Leuk of leuk? Doe je mee? Kom 21 maart naar Rotterdam

Praktische details

De Quest is 21 maart van 10:00-13:00. De locatie A La Plancha, Maaskade 74, op
het  Noordereiland in Rotterdam.
A La Plancha is te bereiken met bus 32, per fiets en auto. Het is betaald parkeren en
de  parkeerzone is 370.

Inschrijven en kosten
Voor deelname neem je contact op met ons op. We plannen dan het kennismakingsgesprek  -

Jacqueline Blaak | 0642122635 info@metelkaargoedonderwijs.nl
- Nick Zuiddam | 0630447492 info@metelkaargoedonderwijs.nl

MeGO wordt niet gesubsidieerd. We vragen je dan ook als bijdrage in de kosten € 50 (incl. BTW).
Koffie en thee zijn inbegrepen. Na ons
kennismakingsgesprek ontvang je een factuur.

Tot snel! Jacqueline Blaak - Nick Zuiddam - Harry te Riele


