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De twaalf principes voor Agile Onderwijs zijn gebaseerd op de twaalf principes voor Agile
werken (https://agilemanifesto.org/principles.html). In een Agile School volgt iedereen
de volgende principes:
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De hoogste prioriteit is: waarde toevoegen voor het leren en de
ontwikkeling van jongeren door systematische cycli van
opleveren, feedback, reflectie en verbeteren.
Progressie in leren en ontwikkeling van jongeren en docenten is
de enige maat voor voortgang.
Er is voortdurende aandacht voor een hoog leerrendement en
dit wordt regelmatig gemonitord.
Het beste leerproces en de beste professionalisering komen
voort uit zelf-organiserende teams.
Op vaste tijden onderzoekt een team hoe het effectiever kan
worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.
Mensen met verschillende expertise en kwaliteiten werken
gedurende het hele project in een team samen en leren van
elkaar.
De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te
delen in en met een team is door met elkaar te praten en de
voortgang visueel te maken.
Breng werk naar teams (niet mensen naar werk). Geef teams de
omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw
erop dat ze de klus klaren.
Lever regelmatig op, zodat het team feedback kan ophalen en
verbeteracties kan benoemen. Liefst iedere paar lessen of
weken.
Onderzoek regelmatig welke leerbehoeften er zijn en
verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelen leerproces. Benut verandering als kans om te leren.
Het werktempo is constant en zo hoog dat de teams het eeuwig
zouden kunnen volhouden.
Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet
gedaan wordt, is essentieel.

Deze principes zijn de kaders om het speelveld van Agile onderwijs:
- een school die binnen deze kaders werkt, is een Agile School
- een docent die met een groep binnen deze kaders blijft, geeft Agile onderwijs
- een team dat binnen deze kaders blijft, werkt Agile
- ook als niet gewerkt wordt met Scrum

