
Dynamiek daagt uit tot leren!  
 

Waar word jij blij van? Hoe zou jij willen leren? Hoe daag jij uit tot leren?  

Wat zou je (anders) kunnen of willen doen? Welke ideeën heb je daarover?  

Zin om de dingen anders te doen, te innoveren en te experimenteren? Dan is dit je kans!   

Dien een aanvraag in en maak van je droom of idee werkelijkheid!  

 

Voor wie  

Medewerkers en leerlingen van scholen Dynamiek  

 

Wat 

Je idee is:.. 

 … vernieuwend, anders dan anders  

…. draagt bij aan anders leren  

…. maakt leren uitdagend  

….. is toe te passen en te realiseren  

Het gaat niet om de prestatie die je levert maar om de mate van innoveren en experimenteren.  

 

Hoe kun je een aanvraag indienen?  

Je kunt gedurende het hele schooljaar een aanvraag indienen. De manier van indienen is vormvrij; of te 

wel hoe je idee/verNIEUWingsplan indient mag je helemaal zelf weten. We willen graag antwoord op de 

volgende vragen:  

- Wat wil je ermee bereiken?  

- Wie neemt er aan deel?  

- Welk budget heb je nodig?  

Aan het einde van elke maand ontvangt een selectie van de inzendingen een uitnodiging voor een 2e 

ronde. In die ronde krijg je de kans je idee te pitchen voor een jury.  

Direct na deze sessie beraad de jury zich en horen jullie wie tot de gelukkigen behoren.  

 

Duur 

Je idee/plan is te realiseren in een tijdsbestek van 6 maanden (na toekenning). Na die 6 maanden 

presenteren jullie de opbrengst van je experiment in een kort filmpje. Dit filmpje delen we met collega’s 

en is onderdeel van het verNIEUWingsjournaal 

 

Budget 

De hoogte van de toekenning is afhankelijk van het idee. Geef in je aanvraag aan hoeveel budget je nodig 

hebt en zorg voor een globale begroting. Het budget wordt na toekenning overgemaakt naar de 

schoolrekening, de directeur van de school is verantwoordelijk voor besteding in samenwerking met de 

aanvrager.   

 

Dynamiek DROOMpot  

Expeditiestraat 3a 

5961 PX Horst 

Email: droompot@dynamiek.nu  
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