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Lancering nieuwe kernwaarden 
op inspirerend congres

‘Een goed verhaal wordt 
doorverteld’
Pauline Seebregts van Storywise

‘Een goed verteld verhaal raakt niet alleen 
het hoofd, maar ook het hart. Het laat iets 
zien over de ontwikkeling van een orga-
nisatie, over echte mensen en emoties. 
Hiermee is het een krachtig instrument 
om uzelf of de school te profileren. Een 
goed verhaal wordt doorverteld.’  
Pauline Seebregts werkt vanuit haar 
bureau Storywise onder andere met 
toegepaste storytelling in veranderings-
processen, leiderschapstrajecten en 
visievorming bij organisaties. 
Op het kernwaardencongres geeft ze 
hierover een workshop. ‘Het gaat bij toe-
gepaste storytelling om echte verhalen 
van mensen uit de organisatie zelf’, legt ze 
uit. ‘Om tot die verhalen te komen, maak 
je met elkaar een proces door. Het gaat 
daarbij ook om het vinden en vormen van 
verhalen.’  
Dit proces maakt volgens Seebregts dat 
verhalen en wat je ermee wilt bereiken, 
meer gedragen zijn. ‘Met een verhaal 
kun je duidelijk maken wat de verande-
ring is die mensen ondergaan of welke 
dilemma’s er spelen. De toehoorder 
wordt veel meer meegenomen in de 
ontwikkeling van gebeurtenissen en in je 
kernboodschap. Hiermee is storytelling 
volgens Seebregts heel nuttig bij in- en 
externe communicatie en bij organisatie-
verandering. ‘Juist omdat het maken van 
het verhaal ook antwoorden oplevert. 

Antwoorden op vragen als: waar ben ik 
van? Waar staan we? Waar komen we 
vandaan? Waar gaan we naartoe?’ In haar 
introductieworkshop vertelt ze meer over 
de kracht van het verhaal, wat essentiële 
ingrediënten zijn en ook kunnen deelne-
mers oefenen met het vertellen van een 
verhaal.

Oefenen met democratie in 
de V-LAB Express
Jan Durk Tuinier van Stichting 
Vredeseducatie

Vrede kunnen maken zit in het DNA van 
mensen. Dat is de overtuiging van Jan 
Durk Tuinier van Stichting Vredeseduca-
tie. Dan zijn wel een school, een wijk, ou-
ders en andere mensen nodig om te oe-
fenen. Hiervoor ontwikkelde hij de V-LAB 

TEKST: NOËLLE VAN WIJGERDEN

V-LAB 
Express 
is een 

primeur

Nog veel meer verhalen

Naast deze sprekers, is er nog veel 
meer te doen op 18 maart. Denk 
aan een filosofisch panel met onder 
andere Stine Jensen en Daan Roovers, 
workshops zoals Filosoferen met kinde-
ren, Skype in de Classroom en Kinder-
participatie en een lezing van schrijver 
en documentairemaker Natascha van 
Weezel over de nieuwe kernwaarden. 
Voor kinderen is er in de ochtend een 
speciaal kindercongres. Zij volgen drie 

workshop, waarin ze leren op een cre-
atieve manier hun stem te laten horen. 
Dagvoorzitter is kindercorrespondent 
Tako Rietveld. 

Wilt u erbij zijn? 
Aanmelden voor het congres kan 
nog tot 1 maart via 
www.openbaaronderwijs.nu. 
De toegang is gratis.

Op 18 maart 2020 lanceren VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs de nieuwe 
kernwaarden van het openbaar onderwijs. Dat gebeurt tijdens het congres Wat is 

jouw verhaal?! in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Deze inspirerende 
middag staat in het teken van hoe de openbare school zich kan profileren, hoe u vorm 
kunt geven aan burgerschapsonderwijs en hoe dat helpt bij een stevige identiteit. We 

vroegen drie sprekers naar hun verhaal op 18 maart.
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‘Burgerschapsonderwijs hoeft niet iets 
aparts te worden’
Bram Eidhof, docent en onderzoeker burgerschapsonderwijs

Als het aan Bram Eidhof, docent en onderzoeker burger-
schapsonderwijs, ligt, hoeven scholen niet te wachten op de 
nieuwe burgerschapswet die in augustus 2020 in werking 
treedt. ‘Scholen kunnen nu ook al met burgerschapsonder-
wijs aan de slag’, zegt hij. ‘Het kan ze zoveel opleveren. Trots, 
voldoening en een betere sfeer op school.’ 

Eidhof is al jaren warm pleitbezorger van goed burger-
schapsonderwijs. Hij doet er onderzoek naar, ontwikkelt 
en geeft burgerschapsonderwijs en schreef er een hand-
boek over. Waarom vindt hij dit zo belangrijk? ‘Voor iedere 
schoolleider of docent is het een doel om leerlingen niet 
alleen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, maar ook 
voor te bereiden op hun rol in de samenleving. Dat gebeurt 
natuurlijk al, maar het kan beter. Veel jongeren voelen zich 
politiek machteloos. Dat is toch gek in een democratie. Ook 
als jongere heb je wat te zeggen, kun je je stem laten horen 
en iets veranderen. Als school kunnen en moeten we dat aan 
kinderen leren.’ Hoe je dat doet, vertelt hij in een workshop 
op 18 maart. ‘Het is niet moeilijk om tot beter samenhangend 
burgerschapsonderwijs te komen’, stelt hij. ‘Het hoeft ook 
niet iets aparts te worden. Begin met een paar concrete 
leerdoelen. Wat hebben jouw leerlingen nodig?’ |

Express, een interactieve tentoonstelling 
in een vrachtauto die door Nederland en 
Duitsland reist. 
Tuinier licht toe: ‘Kinderen vanaf 10 jaar 
onderzoeken hierin burgerschapsthema’s 
als vrede, veiligheid, vrijheid en democra-
tie. Ze leren zo dat vrede en democratie 
niet iets is van regeringen of volwasse-
nen, maar dat je daarin ook zelf iets kunt 
doen. Dat het uitmaakt hoe je zelf in de 
wereld staat. Wat jouw keuzes zijn en hoe 
jij handelt. Zo geven we democratie en 
vrede handen en voeten.’ 
Tuinier kijkt ernaar uit om docenten, 
besturen en schoolleiders op 18 maart 
kennis te laten maken met het V-LAB. 
‘Zij hebben de primeur. Dan is de V-LAB 
Express voor het eerst te bezichtigen 
en kunnen ze zelf ontdekken en ervaren 
hoe het werkt. Democratie en vrede gaan 
hand in hand met burgerschapseduca-
tie. Ook dat hoop ik iedereen te kunnen 
meegeven.’

Meer informatie over de V-LAB Express 
is te vinden op 
www.vredeseducatie.nl/v-lab-express.

Wie ben 
jij?

Waar 
sta jij 
voor?

Wat is 
het verhaal 

van jouw 
school?

Wat is jouw verhaal?!
vol inspiratie - nieuwe kernwaarden
profilering van het openbaar onderwijs 

Woensdag 
18 maart 2020, 13:30-17:30

CONGRES

Ontdek de nieuwe kernwaarden van 
het openbaar onderwijs. Ook jij kunt 
daarmee jouw school in de spotlights 
zetten. Want een sterke identiteit levert 
jou, jouw school, jouw bestuur én jouw 
leerlingen veel op! Laat je inspireren over 
de maatschappelijke opdracht van het 
openbaar onderwijs. 

Gratis
Mét 

Kindercongres
9:45-14:45

Nederlands Openluchtmuseum Arnhem


