
 
 
 

 

 
 

OGO prijs 2017 
Speel je mee? 

 
Voor de tweejaarlijkse OGO prijs is de Academie voor Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs op zoek naar:  
 

een trefzeker ontwerp voor een thema, spel of onderzoek waaraan àlle kinderen 
kunnen meedoen. 

 
Heb jezelf daar mooie voorbeelden van of ken je iemand die in haar of zijn onderwijs 
alle kinderen raakt? Lees verder! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Het thema van de tweejaarlijkse OGO-conferentie op 15 maart 2017 is:  

In de pas, uit de pas 
Over Passend Onderwijs en omgaan met verschillen in OGO 

 
Betekenisvol leren stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Van alle kinderen! Als ze 
tenminste in de pas en uit de pas mogen lopen. ‘In de pas’ loop je als je mee leert doen 
aan al die interessante en relevante activiteiten die mensenhanden hebben gemaakt. 
Denk aan spel in de schoenenwinkel, op excursie naar de brandweerkazerne, 
Sneeuwwitje opvoeren op de ouderavond en een boot timmeren, die echt kan varen. 
Leren meedoen en weten en voelen hoe dat gaat. Maar … ‘uit de pas lopen’ is minstens 
even belangrijk! Immers geen kind is hetzelfde. Alle kinderen hebben hun eigen talenten, 
voorkeuren. ‘kwaaltjes’ en eigenaardigheden en leren op eigen wijze. Daardoor leren ook 
alle kinderen net iets anders in dezelfde rekenles. De één bijvoorbeeld dat optelsommen 
makkelijker zijn dan deelsommen, een ander dat rekenen saai en vervelend is, terwijl een 
derde voor ’t eerst snapt hoe dat delen nu eigenlijk in elkaar zit. Alle kinderen hebben het 
nodig om dingen op hun eigen manier te mogen leren en daarbij ook keuzes te kunnen 
maken. Te ontdekken wie ze zijn, hoe ze de dingen doen en te leren welke 
levensgebieden en vakken er voor hen toe doen. 
De leerkracht is er voor het contact met de leerlingen én met de wereld en zorgt voor 
tegenkracht aan de gekte van deze tijd: 

• etiketteren 
• isoleren 
• normeren 
• afrekenen 
• versimpelen 
• en selecteren 

OGO leerkrachten willen echte pedagogen zijn en niet slechts elke leerling door de smalle 
pijplijnen van toetsen en tussendoelen ‘klaarmaken’ voor kenniseconomie. OGO 
leerkrachten werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind. 
 
 
 
 
 



Het bestuur van de OGO-Academie wil professionals in het onderwijs blijven stimuleren 
zich in te zetten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en reikt daarom de OGO prijs 2017 
uit aan diegene die goed in staat is de kinderen ‘in de pas en uit de pas’ te kunnen laten 
lopen. Ben jij, of ken jij, iemand die in aanmerking komt voor deze prijs? Laat dit onze 
deskundige jury dan nu weten!  
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
 

•  Iedereen kan een leraar, leidster, pedagogisch medewerker, student 
nomineren voor de OGO-prijs. Nomineren kan tot 1 december 2016. Gebruik 
daarvoor het formulier op onze website www.ogo-academie.nl. De inzendingen 
worden verzameld en aan de jury toegestuurd. 

•   Genomineerden worden door de jury uitgenodigd een good practice voor te 
bereiden in een presentatie van maximaal 15 min. Een good practice kan zijn: 
een verslag van een onderzoek, een uitgewerkte spelactiviteit voor jonge leerlingen, 
een thema uitwerking, een portfolio met leerervaringen en reflecties, etc. 

•   Op basis van de inzendingen maakt de jury een keuze uit de genomineerden. 
De geselecteerde professionals worden in januari 2017 uitgenodigd voor een OGO 
masterclass op woensdag 15 februari 2017 in Utrecht onder leiding van voorzitter 
Bea Pompert. Op deze dag worden de good practices onderling gepresenteerd. 

•   Na deze masterclass bepaalt de jury welke drie professionals meedingen naar 
de hoofdprijs. Deze drie geselecteerden mogen gratis deelnemen aan de OGO-
conferentie van 15 maart 2017 in Ede. 

•   Tijdens de OGO-Conferentie op 15 maart 2017 wordt de winnaar van de prijs 
bekend gemaakt.  

 
Waar wacht je nog op?  
Surf naar www.ogo-academie.nl en nomineer jouw collega of jezelf voor de OGO-prijs 
2017! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spelregels:  

• Iedereen mag professionals nomineren voor deze prijs voor. Gebruik daarvoor het 
formulier dat je vindt op www.ogo-academie.nl.  
De deadline voor het nomineren is donderdag  1 december 2016.  

• De genomineerden worden door de jury uitgenodigd om een good practice voor te 
bereiden voor de OGO-masterclass.   

• Een selectie van deze genomineerden wordt uitgenodigd voor een OGO-
Masterclass. De uitnodigingen hiervoor worden uiterlijk op maandag 16 januari 2017 
verstuurd. 

• De reiskosten voor de deelnemers aan de OGO-Masterclass worden door de OGO-
Academie vergoed op basis van een tweede klas treinkaartje.  

• De drie door de jury geselecteerden nemen gratis deel aan de OGO-conferentie van 
15 maart 2017 in Ede. De reiskosten worden door de OGO-Academie vergoed op 
basis van een tweede klas treinkaartje.  

• Tijdens de OGO-Conferentie maakt de jury één winnaar bekend. De hoofdprijs 
bestaat uit de publicatie van een artikel in ZONE op basis van de good practice over 
de eigen praktijk en een boekenbon.  

• De selectie van genomineerden en het bepalen van de winnaar van de hoofdprijs 
wordt uitgevoerd door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Bea 
Pompert. Over beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. 

 


