Gelderland
Arbeidswijs
Ontdek je innovatiekracht!

Ben je benieuwd hoe jouw visie of idee helpt bij het ontwikkelen
van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken?
Ontdek het met open innovatieprogramma Gelderland Arbeidswijs!
In Gelderland Arbeidswijs ontwikkel je in een
aantal maanden een innovatief idee tot werkend
product of dienst. Je start vanuit een bepaalde
gedachte, visie of een beginnend idee en gaat in
teamverband aan de slag om dit werkelijkheid te
maken. Provincie Gelderland werkt hiervoor samen
met STUDIO.WHY. Tijdens dit programma werken
we online met andere teams samen en onderneem
je verschillende stappen om je idee te realiseren.

Kraak het lerarentekort!

Dit jaar richt Gelderland Arbeidswijs zich op
het verkleinen van het lerarentekort. Een urgent
thema: zonder vakdocenten kunnen studenten niet
worden opgeleid. Er zijn verfrissende ideeën nodig
om dit tekort te verkleinen.

Voor wie

Gelderland Arbeidswijs nodigt dromers, doeners en
makers uit om oplossingen voor het lerarentekort
te creëren. Jouw inbreng maakt het verschil.
Je kunt je inschrijven met een concreet idee.
Maar dat hoeft niet. Ideeën ontstaan juist tijdens
het proces. Minstens zo belangrijk zijn een open
houding en het lef en de energie om zelf het verschil
te willen maken. Door vanuit verschillende visies
en ervaringen naar een probleem te kijken,
ontstaan de beste kansen.
Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
We kijken niet naar opleidingsniveau, ervaring
of achtergrond. Als je meedoet kom je in een team
van 4 mensen met verschillende invalshoeken.

Dutch Design Thinking

Gelderland Arbeidswijs werkt volgens de Dutch
Design Thinking methodiek. Deze denk- en
werkwijze helpt je om van probleem tot echte,
werkende oplossingen te komen. De methodiek is
mensgedreven en daarom een sterk instrument
voor verandering en innovatie.

De Dutch Design Thinking methodiek wordt
uitgelegd door STUDIO.WHY in korte masterclasses.
Experts uit het werkveld leveren extra input. Dit pas
je toe op je vraagstuk door er in de praktijk mee aan
de slag te gaan. Doen, interactie en reflectie staan
centraal. We zullen met verschillende teams dit
programma doorlopen. Eens in de drie weken
ontmoeten de teams elkaar online, onder bege
leiding van STUDIO.WHY. In de tussentijd voer je
met je team de benodigde acties uit.

Duur en tijd

• Dit programma duurt gemiddeld 8 maanden.
• Het is ook mogelijk om het programma in
delen te volgen.
• Je bent gemiddeld 4 uur per week bezig met
het programma.

Investering

Er zitten geen kosten of vergoedingen verbonden
aan dit programma. Je betaalt met je energie,
doorzettingsvermogen en het delen van je
ervaringen.

Hierna heb jij

• Een concreet project ontwikkeld voor
het terugdringen van het lerarentekort aan
de hand van de Dutch Design Thinking
methodiek; een methode die je ook voor
andere vraagstukken kunt benutten.
• Energie én een uitgewerkt idee om direct mee
te blijven werken en ontwikkelen.
• Innovatieve en digitale vaardigheden ontwikkeld
die relevant zijn voor je toekomstige carrière.
• Nieuwe kennis en inzichten opgedaan over
de ontwikkelingen binnen onderwijs en
arbeidsmarkt.
• Een netwerk dat is gegroeid met waardevolle
contacten in Gelderland.

Meedoen of meer informatie
Alle informatie vind je op:
www.gelderlandarbeidswijs.nl

Liever eerst persoonlijk contact? Dat kan!
Richt je vragen aan: Team Gelderland Arbeidswijs
Marcella van Eijndhoven
Projectleider GAW, STUDIO.WHY
marcella@studiowhy.nl / 06 405 101 97
Team Onderwijs en Arbeidsmarkt
Provincie Gelderland
Arbeidswijs@gelderland.nl

20 600 509

Hoe het werkt

