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Vragenlijst netwerkanalyse en innovatief gedrag 

Jullie hebben recent drie filmpjes over innovatief gedrag gekregen en hopelijk gezien! Om innovatief gedrag in primair (PO)- 
en voortgezet onderwijs (VO) zichtbaar te maken, wordt gekeken waar en op welke wijze innovatief gedrag bij leerkrachten 
zichtbaar is in diverse innovaties rond PO - VO. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Open Univer-
siteit (OU). Door participatie van de OU wordt een gedegen wetenschappelijke basis (betrouwbaarheid en validiteit) onder het 
onderzoek gelegd. In de filmpjes kreeg je informatie over innovatief gedrag van leerkrachten en waarom innovatief gedrag van 
wezenlijk belang is voor de onderwijskundige ontwikkeling van vele onderwijsinnovaties zoals PO-VO-activiteiten in De Lie-
mers. Bij het laatste bericht kreeg je tevens een link naar de vragenlijst over netwerken in de Liemers in samenhang met inno-
vatief gedrag. We rekenen erop dat je de komende weken tijd vindt om de vragenlijst in te vullen en op deze wijze bijdraagt 
aan het in kaart brengen van netwerken PO-VO in De Liemers. “We” krijgen hierdoor zicht op de mate van innovatief gedrag 
van leerkrachten in de innovaties op de drempel tussen PO en VO. Daarnaast wordt duidelijk welke factoren het innovatieve 
gedrag beïnvloeden. Hierbij gaat het om: 

• Intrinsieke motivatie van leerkrachten voor innovaties, 
• Houding en zelfvertrouwen van leerkrachten 
• De mate van leiderschap 
• Sociale relaties (netwerken en sociaal kapitaal) 

In het eerste kwartaal van 2022 worden eerste resultaten met zoveel mogelijk betrokkenen besproken en wordt verder nage-
dacht hoe netwerken rond PO-VO mogelijk uitgebreid kunnen worden en hoe innovatieve kracht van leerkrachten zo optimaal 
mogelijk ingezet kan worden. Over twee jaar wordt het onderzoek herhaald met als doel zicht te krijgen over de ontwikkeling 
van netwerken en innovatief gedrag in De Liemers op langere termijn.  

Voor wie de filmpjes gemist heeft, kijk ze gerust nog eens:  Filmpje 1             Filmpje 2            Filmpje 3 
 

Link naar de vragenlijst: Klik hier 
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           Lesgeven in een lokaal op het Candea College 

De hele dag je eigen lessen geven in een lokaal op het Candea 

College. Gedurende deze dag volgen je leerlingen uit groep 

7/8 mini maatwerk lessen die zij zelf uitkiezen, om te ervaren 

hoe het is om van lokaal te wisselen (trappen lopen!) en les 

te krijgen van verschillende docenten. Pauze houd je met je 

klas in de aula en natuurlijk neem je even een kijkje in de rest 

van de school. Groep acht meesters Tom en Fred van de Ho-

ge Hoeve hebben een dag als deze ervaren met hun leer-

lingen. Meester Fred: “de leerlingen hebben deze dag als erg 

prettig ervaren en veel indrukken opgedaan. Zeker voor her-

haling vatbaar!” 

 

Goed nieuws: een dag als deze is het hele schooljaar moge-

lijk! Wil je een lokaal reserveren met of zonder mini maat-

werklessen, aanmelden kan via: aanmelden@candea.nl  

Rots en Watertraining                                                

De Rots en Water training zal dit schooljaar worden gege-
ven door Wieneke Wesseling, zij werkt als groepsleerkracht 
op IKC De Brug in Westervoort. In het kader van Het Lie-
mers Lijstje, de samenwerking tussen primair- voortgezet 
onderwijs in de Liemers, is deze mooie samenwerking tus-
sen Candea College en Wieneke tot stand gekomen 

De Rots en Watertrainingen op het Candea College onder 
leiding van Wieneke zullen starten op dinsdag 25 januari 
a.s. Deelnemende leerlingen en hun leerkrachten hebben 
hierover bericht ontvangen.  

Ervaringen Kansrijk Onderwijs  

Leerlingen die deelnemen aan kansrijk onderwijs delen hun 
ervaringen op een Padlet, neem eens een kijkje:  
Kansrijk onderwijs (padlet.com) groep 1  

Kansrijk onderwijs (padlet.com) groep 2  

https://youtu.be/ICzQQwMLqdw
https://youtu.be/1VV71u4mMFc
https://youtu.be/JahgYkQ5TWE
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=KGLFtxeNB05E0B99JHLqtY8W0ts0tb3lOZqUTiUOSXauLFRFQQY5Kj38LEd1rXPE0
https://padlet.com/tessa_groenen1/m5rv85z8edsvgwiw
https://padlet.com/ikcjoannes/kansrijkonderwijs
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                            Informatie Canda College  

Op onze website www.candea.nl onder het kopje groep 
7+8, informatie voor collega’s PO, kunnen jullie informatie 
vinden over o.a. de trajectklas. Ook staan hier documenten 
voor jullie klaar zoals het onderwijskundig rapport.  

Meteen kijken, klik hier!  

 
             Het Candea College ervaren samen met je leerlingen? 

Scan de QR-codes!  

 

 

 

 

 

                              
      Locatie Eltensestraat                       Locatie Saturnus  

Wij wensen jullie hele mooie decemberdagen toe!                                               

 

Hartelijke groeten en op naar 2022!                                                    

Eric & Marenka  

Evaluaties van projecten 

Velen van jullie zijn in samenwerking tussen basisscholen 
en Candea College keihard aan het werk om prachtig on-
derwijs op de drempel tussen basis- en voortgezet onder-
wijs te realiseren. Te denken valt aan projecten als: Kansrijk 
Onderwijs, Thematisch Onderwijs en Leerlijnen voor En-
gels. Zoals iedereen die onderwijs bedenkt, zijn onderwijs-
innovaties sprongsgewijze ontwikkelingstrajecten waarbij 
soms grote en mooie stappen gezet worden maar soms 
ook met de nodige tegenslag gewerkt moet worden. Echter 
geen innovaties, geen effectieve ontwikkeling, geen uitbrei-
ding van innovaties zonder een brede inbedding en een 
meting van de effecten. Een inbedding van brede kaders 
voor Leerlijnen Engels, Thematisch Onderwijs en Kansrijk 
Onderwijs op de drempel tussen primair- en voortgezet 
onderwijs in de Liemers worden op dit moment mede 
vormgegeven door masterstudenten van de Radboud Uni-
versiteit en collega’s van academische Hogeschool Iselinge. 
Als processen rond de inrichting van de genoemde onder-
wijsprojecten dit schooljaar adequaat geëvalueerd en inge-
bed worden, hebben collega’s en leerlingen hier in de toe-
komst enorm profijt van! 
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Mini Maatwerkaanbod  

Jullie zijn samen met jullie leerlingen in groep zeven en/of groep 
acht dagelijks vanaf 17 januari welkom op het Candea College 
om mini maatwerklessen te volgen. Er is keuze uit 20 lessen per 
week op alle drie de locaties. Het aanmelden voor deze lessen 
kan ieder gewenst moment via: aanmelden@candea.nl  

                                      Open Dag   

De Digitale Open Dag van het Candea College is gepland op 
woensdag 26 januari. De voorbereidingen zijn in volle gang, 
waarbij we de ontwikkelingen van de coronamaatregelen 
nauw volgen. Julie ontvangen t.z.t. meer informatie over 
hoe deze dag eruit gaat zien.  

Oud leerlingen op bezoek  

Vind je het leuk als oud-leerlingen komen vertellen over 
het VO in je klas, wij horen het graag!  

https://www.candea.nl/groep7-8/informatie-voor-collegas-po

