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VAN DE REDACTIE
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS: VOOR NU EN DE TOEKOMST

In de maatschappelijke discussie over het onderwijs draait het de laatste tijd
vooral om de toekomst. Het onderwijs zou kinderen niet goed voorbereiden
op toekomstige banen, leerlingen hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig en
binnen passend onderwijs wordt er gezocht naar een goede manier van omgaan met verschillen met het oog op de toekomst.
In dit themanummer bekijken we welke positie Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) inneemt in deze discussie. Binnen OGO gaan we uit van leren
in sociaal-culturele activiteiten, waarin persoonsvorming, maatschappelijke
betrokkenheid en leren met en van elkaar belangrijke uitgangspunten zijn, gericht op nu én de toekomst. Hiervan hebben we een aantal mooie voorbeelden
opgenomen in dit themanummer. Belangrijk blijft hierbij om ruimte te bieden
aan spel, onderzoek, actief handelen, interactie, verantwoordelijkheid en
reflectie. Ook willen we graag kijken naar punten waar OGO zich nog op kan
verbeteren. Hoe gaan we om met digitale media? En is het mogelijk om meer
verbindingen te leggen tussen binnenschools en buitenschools leren?
We hopen met dit themanummer te laten zien dat OGO toekomstbestendig is
en zich blijft ontwikkelen!
Namens de themaredactie,
Marjolein Dobber, Hans Bakker, Mariska Rave, Lorien de Koning, Manouk
Fijma en Marte van Vliet
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DOE OOK MEE AAN DE
KRAANWATERVIERDAAGSE!
Loop met je school of je klas de Avondvierdaagse op kraanwater.
Geef je op en ontvang het starterspakket met o.a. een drinkfles,
een draagkoord en een pin voor op je kleding (vanaf €1,-).
Je kunt je ook laten sponsoren voor een watertappunt op school.
Meld je aan op kraanwatervierdaagse.nl
of bel 020 794 22 94.
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