
Workshops
Als u zich aanmeldt via de SBO-agenda op www.onderwijsarbeidsmarkt.nl kunt u meteen een workshop kiezen.

HET KAN ANDERS!
 

DINSDAG 18 NOVEMBER 2008DINSDAG 18 NOVEMBER 2008

WORLD FORUM IN DEN HAAGWORLD FORUM IN DEN HAAG

UITDAGENDE MASTERCLASSES EN WORKSHOPS IN HET TEKEN VAN 
‘ANDERS WERVEN TOT EN MET HET ANDERS ORGANISEREN’ IN HET PRIMAIR EN 
VOORTGEZET ONDERWIJS EN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS’

SECTORBESTUUR ONDERWIJSARBEIDSMARKT

Postbus 556
2501 CN Den Haag

T 070 - 376 57 70
F 070 - 345 75 28

Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

E sbo@caop.nl
W www.onderwijsarbeidsmarkt.nl

AANMELDEN 
U kunt zich aanmelden via 
de SBO-agenda op 
www.onderwijsarbeidsmarkt.nl, 
het kennisportaal van het SBO. 
Bij het aanmelden kiest u voor 
een masterclass en een workshop. 

KOSTEN

De kosten van de bijeenkomsten 
bedragen 65 euro. 

Algemene informatie

LOCATIE 
World Forum 
Churchillplein 10 
2517 JW Den Haag 
T 070 - 306 63 66 
E info@worldforum.nl 
I www.worldforum.nl

INLICHTINGEN

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht 
bij Margreet de Pous (070 - 376 59 83, m.depous@caop.nl). 
Voor vragen over uw inschrijving kunt u contact opnemen met het 
congresbureau (070 - 376 57 26, congresbureau@caop.nl). 
Dat kan ook in geval u verhinderd bent.

1 Anders werven

JOHN SWILDENS is schoolleider en voorzitter van 
de regiegroep De Rode Loper voor het bestrijden van 
lerarentekorten in Den Haag en omgeving. 
WALTER AMERIKA is adviseur en ondernemer in 
creativiteit en de creatieve industrie. Partner van 
Studelta, organisatie voor HBO- en WO-studenten 
voor de klas en lid van het Landelijk OnderwijsForum. 

Voor een branche in nood verlegt het voortgezet onderwijs nog weinig grenzen. Om aan personeel

te komen, lopen scholen veelal de gebruikelijke paden: advertenties plaatsen en sollicitatiegesprek-

ken voeren. Ze vissen in dezelfde vijver en lokken elkaars talenten weg met premies, functies en 

(secundaire) arbeidsvoorwaarden. John Swildens gaat met u in discussie over ondernemerschap, 

het opgeven van de concurrentiepositie bij werving, het vinden van nieuwe vijvers om uit te vissen 

en de mogelijkheden om vacatures te plannen.

2 Anders opleiden

ANS BUYS is directeur Fontys Lerarenopleidingen in 
Tilburg en voorzitter van het Algemeen Directeuren-
overleg van de Educatieve Faculteiten van de bachelor- 
en masteropleidingen in het hbo (ADEF). 
FRANK LAMBRIKS is oud-voorzitter college 
van bestuur van de Onderwijsgemeenschap Venlo & 
Omstreken en lid van het Landelijk OnderwijsForum.

Door het groeiende tekort aan docenten hebben de lerarenopleidingen samen met scholen en oplei-

dingspartners als de universiteiten tal van maatwerktrajecten opgezet. Ans Buys bespreekt de initi-

atieven van lerarenopleiders en scholen om meer en vooral ook capabele mensen voor het leraren-

beroep te boeien en te binden en waarbij wordt ingestaan voor de kwaliteitsborging van het 

diploma. Ook praat zij met u over de mogelijkheden van docenten om maximaal gebruik te maken

van initiatieven als de lerarenbeurs en over de rol van schoolleiders hierin.

3 Anders organiseren in het po

FRANK KALSHOVEN is econoom en schrijft 
wekelijks de column ‘Het Spel & De Knikkers’ in de 
Volkskrant. Hij is medeoprichter van De Argumen-
tenfabriek.

Als we vandaag met een schone lei mochten beginnen, hoe laten we het primair onderwijs er dan

uitzien? Een denktank van mensen die in en voor het onderwijs werken, ontwikkelde een moderne

school die aansluit bij de kinderen, de ouders en maatschappelijke ontwikkelingen: De Sterren-

school. In plaats van het huidige driesterren onderwijs kan voor hetzelfde geld vijfsterren onder-

wijs worden aangeboden. Frank Kalshoven gaat met u de discussie aan over het gedachtegoed van 

de Sterrenschool. Wilt u ook een vijfsterren school tegen gelijke kosten?

4 Anders organiseren in het vo en mbo

KEES KRAAIJEVELD is fi losoof en psycholoog en 
medeoprichter van De Argumentenfabriek. Hij schrijft 
voor het katern Het Betoog van de Volkskrant.

Experimenteren met lesinhoud, leer- en organisatievormen leidt tot leukere en effectievere scholen.

De Netwerkschool is een denkmodel voor meer kwaliteit in de scholen. Dat uit zich in een goede 

dienstverlening aan leerlingen, kwaliteit van het arbeidsproces, relatie met de omgeving en bijdra-

gen aan het oplossen van maatschappelijke kwesties. Per bestede onderwijseuro krijgt de belasting-

betaler meer waar voor zijn geld. Kees Kraaijeveld neemt u mee in het gedachtegoed van de Net-

werkschool onder het motto: ‘Van onderwijsproducent naar kennisintensieve dienstverlener’.

5 Anders plannen

Vertegenwoordigers van Plana VO. Kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte staan onder invloed van diverse ontwikkelingen. 

Fluctuaties in de instroom van leerlingen, behoefte aan nieuwe competenties bij docenten, vergrij-

zing en een krappe arbeidsmarkt zijn daarvan voorbeelden. Met de methodiek ‘Richting geven is

vooruit kijken’ kunnen scholen onder meer nagaan wat de personeelsbehoefte over vijf jaar is en 

welke interventies  mogelijke discrepanties kunnen opheffen. Het SBO heeft het instrument laten 

ontwikkelen en Plana VO, het Platform Voortgezet Onderwijs in de regio Arnhem-Nijmegen, de 

Achterhoek en de Liemers, deed er al ervaring mee op en wil die graag met u delen. 

Ook ontvangt u een handleiding voor procesbegeleiders en de cd-rom met het rekenmodel voor een 

strategische personeelsplanning.



1 Anders werven en andere doelgroepen

MELEK USTA is directeur van 

Colourful People.

De vergrijzing neemt toe, de bevolking en de leerlingen- en studentenpopulatie verkleuren. 
De schaarste aan onderwijspersoneel en de strijd om goed opgeleid talent groeien. Door inter-
netwerving en individualisering van de arbeidsmarkt ontstaan nieuwe fl exibelere arbeidsrela-
ties. Melek Usta laat zien hoe het onderwijs als sector en als individuele instelling op deze ont-
wikkelingen kan inspelen. En hoe u in de strijd om talent niet het onderspit hoeft te delven.
U krijgt inzichten op het vlak van diversiteit en arbeidsmarkt en arbeidsmarktcommunicatie.

2 Anders opleiden

MARCO SNOEK is lector Leren & Innoveren 

aan de Hogeschool van Amsterdam - Onderwijs 

& Opvoeding.

Opleiden is niet iets van buitenaf dat de (beginnende) leraar ondergaat of overkomt. Het is een
actief proces van een levenslange ontwikkeling waarvan de leraar zelf eigenaar is of zou moe-
ten zijn. Het vertrekpunt van deze masterclass is dan ook de kwaliteit van de leraar en zijn
verantwoordelijkheid in het opleidingsproces. Marco Snoek gaat met u in gesprek over het
creëren van kwaliteitsbewustzijn bij leraren en de rol van schoolleiders daarin, het belang van 
een beroepsgroep en kwalifi catieniveaus en een gezamenlijke kennisbasis.

3 Anders organiseren

FRANK KALSHOVEN is econoom en schrijft 
wekelijks de column ‘Het Spel & De Knikkers’ 
in de Volkskrant. Hij is medeoprichter van 
De Argumentenfabriek).

In deze masterclass laat Frank Kalshoven zien dat de revolutie van de informatietechnologie in
het onderwijs nog weinig effect heeft gesorteerd. De komst van meer computers heeft leraren 
geen werk uit handen genomen. Wie de mogelijkheden van ict combineert met moderne
ideeën over de onderwijsorganisatie kan met dezelfde euro het maatschappelijk rendement 
verdubbelen.

4 Anders plannen

TOM FLUITSMA is coördinator van het thema 
HRM bij het SBO.

Alle vacatures weer vervuld en afwachten wat de komende tijd brengt? Of vooruitkijken en
zelf sturen? Passen persoonlijke ambities en groeimogelijkheden van het personeel ook bij de 
ambitie van de school? Tom Fluitsma gaat in op de betekenis van strategische personeelsplan-
ning en het zelf bepalen van de koers. Zo zijn een helder schoolprofi el en toekomstbeeld, 
ontwikkelingen in de omgeving en op de onderwijsarbeidsmarkt belangrijke elementen in een
duurzame planning. U gaat actief aan de slag met een toekomstverkenning en het planmatig
werken. Ook krijgt u inzicht in handige methoden en instrumenten.

Het kan anders!

Meer en beter opgeleid onderwijspersoneel, een hogere 
onderwijskwaliteit. Kan en moet het onderwijs vaker de 
traditionele manieren van werven, opleiden en werken 
doorbreken om die doelen te verwezenlijken? 
Ziet ook u de harde noodzaak daarvan in? Kom dan naar de 
conferentie ‘Het kan anders!’ en doe mee met een masterclass 
en workshop over uitdagende thema’s van nu. 
U bent van harte welkom.

Anders werven en andere doelgroepen, anders opleiden, 
een andere personeelsplanning en het anders organiseren van 
onderwijs. Over deze onderwerpen hoort u de laatste 
ontwikkelingen en debatteert u met collega’s. 
De bijeenkomst is voor het (bovenschools) management en de 
personeelsfunctionarissen van basisscholen, scholen van het 
voortgezet onderwijs en roc’s. 

PROGRAMMA
Na een informele lunch opent Freddy Weima, directeur SBO, de 
conferentie met een toelichting op vier recente SBO-onderzoeken. Deze 
gaan over de beroepskeuze voor het lerarenberoep, de bevoegdheden van 
leraren, de ervaringen met zij-instroom en slimmer werken. 

Om verder in een vernieuwingssfeer te komen, maakt u het interactieve 
gebeuren ‘Ja maar ...’ mee. Daarna volgt u een masterclass en een 
workshop. Tijdens de afsluitende borrel kunt u napraten en netwerken.

Masterclasses
Als u zich aanmeldt via de SBO-agenda op www.onderwijsarbeidsmarkt.nl kunt u meteen een masterclass kiezen.

Programma

12.00 UUR INLOOPLUNCH

12.45 UUR WELKOMSTWOORD  
en toelichting op recente onderzoeken 
door Freddy Weima, directeur SBO

13.15 UUR ‘VAN EEN JA-MAAR NAAR EEN JA-EN CULTUUR’

13.45 UUR MASTERCLASSES

Anders werven en andere doelgroepen
Melek Usta, Colourful People 

Anders opleiden
Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam - Onderwijs & Opvoeding

Anders organiseren
Frank Kalshoven, De Argumentenfabriek

Anders plannen
Tom Fluitsma, SBO 

15.15 UUR  WORKSHOPS

Anders wervenn
John Swildens, Hofstad Collegeldens, Hofstad College
Walter Amerika, Landelijk OnderwijsForum lter Amerika, Landelijk Onde

Anders opleidenAnders opleiden
Ans Buijs, Fontys LerarenopleidingenAns Buijs, Fontys Leraren
Frank Lambriks, Landelijk OnderwijsForumFrank Lambriks, Lan

Anders organiseren in het primair onderwijsAnders organiser
Frank Kalshoven, De Argumentenfabriek Frank Kalsho

Anders organiseren in het voortgezet onderwijs en mboAnders o
Kees Kraaijeveld, De ArgumentenfabriekKees 

Anders plannen
Plana VO

16.30 UUR  AANGEKLEDE BORREL


