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Kom ook naar het symposium

Openbaar onderwijs 
heeft (de) toekomst!
21 april Zwolle    28 april Rotterdam

Met een inleiding over identiteitsvorming
door de hoogleraren culturele antropologie
Tijl Sunier (21 april) en Oscar Salemink 
(28 april) van de Vrije Universiteit.

Presentatie van vergezichten voor de 
toekomst van het openbaar onderwijs.

Beleef een optreden van Joy Wielkens,
met muziektheater over identiteit.

En doe in het middagprogramma mee
aan inspirerende workshops.

Gratis voor leden van VOO en VOS/ABB
Niet-leden betalen 125 euro

Meld u aan: www.vosabb.nl of www.voo.nl

Deep democracy 
Besluitvorming met waardering voor 
andere opvattingen
     

In de openbare school heeft elk kind en elke 
ouder recht van spreken. Respect voor de 
mening van anderen is belangrijk. Iedereen 
doet er toe.

Met Deep democracy kunt u deze uitgangs-
punten concreet vormgeven. Het concept 
komt uit Zuid-Afrika. Het wordt succesvol 
toegepast voor besluitvorming en confl ict-
resolutie binnen groepen met een uiteen-
lopende diversiteit. 

Workshopleider is Jitske Kramer, cultureel 
antropoloog en coach gespecialiseerd in 
culturele dynamiek. 
Zie www.humandimensions.nl. 

Lagerhuisdebat 
(alleen op 21 april)

Op zoek naar de grenzen van de 
openbare school 

Diversiteit op school is een meerwaarde, 
maar is er ook een grens aan? Zijn er situaties 
waarin de individuele vrijheid het gemeen-
schappelijke belang in de weg staat? 

Tijdens het Lagerhuisdebat zoekt u de gren-
zen nadrukkelijk op. Wie bepaalt de kern-
waarden en de bijbehorende normen en 
waarden van uw school? Worden daar ouders, 
leerlingen, personeel en directie bij betrokken?   

Debatleiders Ton Gelmers en Erik Flentge van 
VOO hebben praktijkervaring in het onderwijs. 
Zij houden u een spiegel voor, laten anderen 
reageren en trekken conclusies. 
Confronterend en spannend! 

Ontmoetingsles 
(alleen op 28 april)

Levensbeschouwing in de 
openbare school

Hoe kunt u ervoor zorgen dat kinderen de 
levensbeschouwelijke overtuiging en de 
daarbij behorende opvattingen, gebruiken en 
symbolen van anderen leren kennen? 

In de ontmoetingsles krijgen leerlingen de 
mogelijkheid zich te bezinnen op het vormen 
van een eigen mening over godsdienst en 
levensbeschouwing. Daarbij staan respect, 
vrijheid en vriendschap centraal. De ontmoe-
tingsles draagt bij aan identiteitsvorming. 

Deze workshop wordt verzorgd door Mirjam 
Dries, adjunct-directeur van de openbare 
basisschool Duo 2002 in Rotterdam.

Durven dromen
De krachtige wijkschool met 
ambities

Hoe creëert u ideale condities, zodat uw 
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen?  
Lestijden volgens het bioritme van kinderen? 
Een eigen zwembad?

In korte presentaties krijgt u een beeld van de 
ontwikkeling van een brede school naar een 
krachtige wijkschool die voortdurend 
blijft innoveren. Aan de hand van aangereikte 
ideeën kunt u bepalen wat de kansen van uw 
eigen school zijn.  

Workshopleiders zijn directeur Ton Claassens 
en VVE-coördinator Paula Klarholz van 
basisschool ’t Meesterwerk in Schiedam.

Luisteren, inspireren, 
uitdagen, ruimte geven

Meer bezieling in de hele 
onderwijsorganisatie

Bestuurders en managers zijn ervoor om al 
het personeel op een positieve manier actief 
bij het openbaar onderwijs te betrekken.

Angst voor tegenspraak is onterecht. Want 
tegenspraak is brandstof van het denken. En 
denken is voorwaarde voor innoveren, juist in 
het openbaar onderwijs! Uiteindelijk gaat het 
erom dat iedereen binnen de school de open-
bare waarden waarmaakt.

Workshopleider is bestuursvoorzitter Fred 
Timmermans van de openbare scholen-
gemeenschap Slingerbos | Levant in 
Harderwijk en Zeewolde.

Prettig weekend! 

Wat heeft homo zijn met werk 
te maken?

Het gaat om competenties. Dat andere doet 
er helemaal niet toe. Met het privéleven van u 
en uw collega’s heeft niemand iets te maken!

Aan de hand van een monoloog en een 
interactieve theaterscène ervaart u aan den 
lijve wat de invloed is van vooroordelen over, 
schelden op en uitsluiting van homo’s. In het 
interactieve gedeelte kunt u de scène naar 
wens veranderen.

Deze prikkelende en soms confronterende 
workshop wordt verzorgd door Theater AanZ. 
Zie www.theater-aanz.nl.  

w o r k s h o p s
Zelfevaluatiekader 
Identiteit
 
Een check op kernwaarden van 
openbaar onderwijs

Met een door VOS/ABB ontwikkeld evaluatie-
kader kunt u zelf bepalen in hoeverre uw 
organisatie voldoet aan de kernwaarden van 
het openbaar onderwijs. 

Staat u stil bij het openbare gedachtegoed 
en waardenneutraal onderwijs? Of laat u zich 
leiden door concurrentie van andere scholen 
bij u in de wijk? Draagt u de kernwaarden 
volmondig en eendrachtig uit? Of kan dit uw 
imago schaden?

Workshopleider is Hans Teegelbeckers van 
VOS/ABB, die actief betrokken is bij de ont-
wikkeling van het Zelfevaluatiekader Identiteit. 

Hoe creëert u ideale condities, zodat uw 
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen?  
Lestijden volgens het bioritme van kinderen? 
Een eigen zwembad?

In korte presentaties krijgt u een beeld van de 
ontwikkeling van een brede school naar een 
krachtige wijkschool die voortdurend 
blijft innoveren. Aan de hand van aangereikte 
ideeën kunt u bepalen wat de kansen van uw 
eigen school zijn.  

Workshopleiders zijn directeur Ton Claassens 
en VVE-coördinator Paula Klarholz van 
basisschool ’t Meesterwerk in Schiedam.

flyera3symposium.indd   2 25-02-2010   16:49:20


