
KINDER INNOVATIERAAD 
Hoe creëren besturen en scholen een gezamenlijk beeld
over goed onderwijs, het optimaal benutten van de
autonomie en het bewaken van de maatschappelijke
opdracht? Een vraag die velen in en buiten het
onderwijs bezighoudt. Vaak zijn het de volwassenen die
zoeken naar een vorm van goed onderwijs zonder de
leerlingen te horen.

Toch is het betrekken van en het écht luisteren naar
kinderen bij vraagstukken die ertoe doen van grote
betekenis. Uit onderzoek blijkt dat deze zogenoemde kind-
inclusie kan leiden tot motivatie, betere prestaties, een
verantwoordelijkheidsgevoel en niet onbelangrijk, blik
verruimende ideeën!

Ambion geeft in het koersplan aan graag te willen werken
vanuit vertrouwen in een proces van dialoog, groei en
ontwikkeling. Een visie die nauw aansluit bij de methode
CodesignWorld, die leerlingen als medesubject de eigen
(leef)wereld mede laat ontwerpen. Om de genoemde
essentie kracht bij te zetten hebben Ambion Holding en
CodesignWorld.com | Trainingsplatform Talentontwikkeling
in 2019 de eerste bovenschoolse KinderInnovatieRaad van
Nederland in het leven geroepen.

GROEI
PROCES

BOVENSCHOOLSE KIR
Vanaf de herfstvakantie nemen 2 bovenbouwleerlingen
van elke Ambion basisschool plaats in de
KinderInnovatieRaad.

Deze InnovatieRaad voor en door kinderen volgt de KIR-
methode om stap voor stap te leren de gezamenlijke denk,
creatie en organisatiekracht in te zetten bij het oplossen
van vraagstukken en het nastreven van leerwensen/
leerdoelen. Het delen van de verworven kennis en
vaardigheden vindt plaats via een digitaal portal, een
YouTube livestream kanaal en tijdens events. Door een
wisselwerking met de leerlingenraden op de scholen
worden Ambion leerlingen betrokken bij dit gezamenlijke
ontwerpproces.

ONTWERPSESSIES
De KIR bestaat uit 48 leerlingen die worden verdeeld in
vier groepen van ongeveer 12 leerlingen.

Elke groep bestaat uit drie ontwerpteams en komt één keer
per maand voor een ontwerpsessie naar het kantoor van
CodesignWorld.com in Thialf. De sessies vinden plaats op
maandag van 12.20 uur tot 14.30 uur.

GROEI
PROCES

ONTWERPMETHODE
De ontwerpmethode van de KinderInnovatieRaad daagt
uit tot het spelenderwijs ontwerpen van persoonlijke of
collectieve leerroutes in negen doelgerichte stappen
verdeeld over zeven fasen.

Tijdens het gehele ontwerpproces staan vijf co-
coachingsprincipes centraal. Deze principes worden
ondersteund door vijf coöperatieve rollen. De deelnemende
leerlingen met elk een eigen rol vormen samen
ontwerpteams. Aan het eind van het ontwerpproces
presenteert het team de opgedane kennis, vaardigheden en
ideeën aan de wereld in een digitaal portal, een YouTube
kanaal en tijdens events.
1: In het pitch gedeelte van het digitale KIR-Portal dienen

de leerlingen, leerkrachten en/of onderwijskundige
medewerkers (leer)wensen of ideeën in.

2: Elk team van de KinderInnovatieRaad kiest een
leerwens uit. Het doel is die vraag of dat idee via
stappen, fasen en rollen aan te pakken. Het team
ontwerpt op deze manier een leer-/onderwijsinnovatie
in de vorm van een trainingsstation en een teststation.
Tijdens dit ontwerpproces krijgen de leerlingen
ondersteuning van experts zoals bedrijven,
organisaties, ouders/verzorgers, etc.

3: Bij positieve resultaten op de ontworpen test
presenteert het team in het portal of op YouTube de
leer-/onderwijsinnovatie.

4: Eén keer per jaar viert de KIR de opgedane kennis,
vaardigheden en ideeën tijdens een evenement.

KIR INSCHAKELEN VOOR…
Op welke manieren kan een Ambion school, een scrumgroep
of het bovenschools managementteam de hulp inschakelen
van de KinderInnovatieRaad?

De KIR als opiniepanel: De KIR peilt supersnel de mening van de
leerlingen over een bepaald onderwerp bijvoorbeeld via google
formulieren.

De KIR als raadgever: De KIR (of een gedeelte ervan) komt langs op
bovenschoolse scrummiddagen, vergaderingen of bijeenkomsten voor
het oplossen van vraagstukken, problemen of crisis.

De KIR als meedenker en uitvoerder: De KIR denkt mee, werkt ideeën
uit of doet onderzoek voor de leerlingenraad van een school.

De KIR als ontwerper en tester: De KIR ontwerpt en test ‘eigen’ KIR-
projecten in samenwerking met scholen, bedrijven, organisaties en
instellingen.

De KIR als borger en opschaler van gouden projecten: De KIR borgt
succesvolle projecten op testscholen en maakt deze bekend op
andere scholen.

De KIR als verbinder: De KIR zoekt verbinding met talent. Het KIR-
mediateam, de twee KIR-events en de bovenschoolse schoolkrant
vormen een podium voor leerlingen met inspirerende interesses en
passies. Daarnaast verbindt de KIR zich aan de ICT talenten van het
Ambion Whizzkids project.

Ambion scholen, scrumgroepen en het bovenschools
managementteam kunnen de KinderInnovatieRaad inschakelen door
een mail te sturen naar kinderinnovatieraad@ziggo.nl
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