vakcongres
circulaire carrière.

those who can, do and teach.
de Nederlandse School, Academy4Learning & Randstad TOPklas
wanneer
dinsdag 27 november 2018
programma
15.00 - 15.30 uur ontvangst en registratie
15.30 - 16.00 uur	kick-off met Suzanne von der Dunk (directeur Randstad Onderwijs) & Maarten Stuifbergen
(directeur-bestuurder Montessori Stichting Vreugd & Rust en maker van de film ‘Iedereen is leraar’)
16.00 - 16.45 uur workshop ronde 1: thema ‘ik’
16.45 - 17.00 uur korte pauze
17.00 - 17.45 uur
workshop ronde 2: thema ‘systeem’
17.45 - 18.20 uur	netwerkronde
De plek waar het bedrijfsleven en het onderwijs samenkomen. Leg contacten binnen en buiten
het onderwijs. Laat je inspireren door buiten je comfortzone te stappen en pak jouw kans om naar
een circulaire carrière te schuiven.
18.20 - 19.00 uur	afsluiting met keynote-sprekers
Ron Kooren (voorzitter van College van Bestuur, docent en studieloopbaanbegeleider bij ROC
Albeda te Rotterdam) en Marjolein ten Hoonte (directeur arbeidsmarkt Randstad Groep Nederland
en gast-docent Windesheim).
19.00 - 20.00 uur hapje en drankje
praktische informatie
locatie
Randstad Hoofdkantoor,
Diemermere 25, 1112 TC Diemen.
kom je met openbaar vervoer		
Op de terugweg rijdt er namens Randstad een
pendelbus van het Hoofdkantoor naar station
Amsterdam Bijlmer Arena, je kunt hier kosteloos
gebruik van maken.
					
parkeren					
Je kunt parkeren in de parkeergarage van Randstad
of in de wijk rondom het Hoofdkantoor.
kosten
Gratis, aanmelden via deze link.
workshop informatie
Ronde 1: ‘ik’
1. Workshop: Wie is de leraar?
Klopt jouw beeld van het docentschap?
Ga door middel van het spel ‘Wie is de leraar?’ onder begeleiding van de echte expert; de leerlingen, uitzoeken aan
welke competenties je als docent moet voldoen.
2. Lezing: Circulaire carrière.
Luisteren naar verhalen van ondernemende docenten.
De Nationale Denktank vertelt over naast voor de klas staan, ook je eigen onderneming, zoals LeerLevels op te bouwen.
3. Workshop/lezing: Hoe word ik hybride docent?
Wie ben ik? Wat kan ik?
Samen met Dennis van den Berg (Kennisland) en hybride docent Ben Ewals (Burobeb en Kaj Munk College)
ga je onderzoeken wat je nodig hebt om succesvol als hybride docent aan de slag te gaan.
Ronde 2: ’systeem’
1. Lezing: Denken in oplossingen.
Aan tafel met opleiders.
Harry Starren (oud docent geschiedenis, de Nederlandse School) gaat in gesprek met diverse lerarenopleiders,
weekendschool, peer to peer learning en schoolleiders. De vraag: wat wordt er gedaan om een circulaire carrière
mogelijk te maken, staat centraal.
Harry Starren spreekt aan een tafel met diverse opleidingsinstituten, Nienke van den Hoek, manager alumni
Weekendschool; Annemarie Thomassen, directeur ICLON University Leiden; Jan Jaap Hubeek, onderwijsmanager
Hogeschool Leiden; Jacobijn Olthoff, directeur ILO Universiteit van Amsterdam; Melek Usta, directeur Colourful People;
Suzan Bosklopper, hybride docent bij Stedelijk Gymnasium Leiden en Alle van Steenis, voorzitter College van Bestuur
Monterssori Scholengemeenschap Amsterdam.
2. Workshop: Het systeem als oplossing.
Problemen oplossen vanuit het (bestaande) systeem.
In een Design Thinking sessie behandelt Inge Essing (senior trainer bij Marant) de vraag: hoe maken we het onderwijs
flexibeler en creëren we ruimte voor de hybride docent.
3. Workshop/lezing: Doorgroeien en doorgeven.
Een persoonlijk verhaal.
Anjo Roos (docent geschiedenis bij het Stedelijk Gymnasium Leiden) geeft een interactieve workshop over de vraag
hoe je je als docent kunt blijven ontwikkelen en hoe je ook binnen het onderwijs een hybride docent kunt worden.

inschrijven

human forward.

