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Dr. Lia Voerman – Lector Didactiek 
lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam

Titel: Didactisch coachen, hoge 
verwachtingen gaan over nu 

In deze sessie gaan we het hebben over 
verwachtingen. Vooral over hoe je met 
behulp van hoge verwachtingen invloed 
kunt hebben op het leren en de motivatie 
van je leerlingen met behulp van didactisch 
coachen. Dat is echt wat anders dan 
zeggen dat je hoge verwachtingen hebt of 
denken dat je die niet kunt laten zien als je 
ze niet hebt. Je kunt hoge verwachtingen 
laten zien in elk moment dat je lesgeeft. 
Over hoe dat te doen gaat deze sessie. 

Prof. Dr. Jan Bransen – Hoogleraar 
Filosofie van de gedragswetenschappen 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Titel: Warme overdracht i.p.v.  
diploma – Nieuwe kijk op onderwijs

In het beroepsonderwijs is al lang ontdekt 
dat het échte klaslokaal – daar waar het 
meest geleerd wordt – midden in de 
samenleving staat: in een leerbedrijf. Het 
leerbedrijf als stageplaats geeft een mooie 
glans aan het leerproces: het is die plek 
waar je aan het onderwijs kunt ontsnappen, 
waar het eindelijk eens echt ergens om 
gaat, waar je inspanningen ertoe doen. Het 
fijne aan een stageplaats is ook dat je er 
toegang toe krijgt zonder diploma. Zullen 
we daar eens een doorlopende leerlijn van 
proberen te maken? 

Ronde sessie 1 van 11.00 uur tot 12.30 uur  
keuze uit de volgende sessies:

08.30 uur Ontvangst onderwijsprofessionals uit Nederland,  
 België en Estland 

09.30 uur Plenaire opening ‘ontmoet beroepsonderwijs 2030’

10.30 uur Pauze - netwerken 

11.00 uur Ronde sessie 1 of bezoek kennispartners 

12.30 uur Netwerklunch 

13.30 uur Ronde sessie 2 of bezoek kennispartners

15.00 uur Plenair vmbo – mbo cabaret 

16.00 uur Leernetwerk hapje en drankje 

Programma



3

Willy Wijnands – Creator & Founder  
of eduSrum 

Titel: Transformeren van het onderwijs 
met eduScrum

Het eduScrum framework stelt leerlingen 
in staat opdrachten te maken volgens een 
vast ritme en zo worden ze eigenaar van 
hun leerproces. Ze plannen activiteiten 
en houden hun eigen voortgang bij. Door 
gebruik te maken van eduScrum werken 
leerlingen samen op een co-creatieve, 
energieke, effectieve en doelgerichte 
manier. In kleine teams organiseren ze hun 
werk zelf en leren zo betrokkenheid, inzet 
en verantwoordelijkheid te nemen. 
In deze sessie krijg je tips over hoe je 
eduScrum kan toepassen in de klas.
 

Estland & Inspiratiereizigers Estland 

Titel: Estland gidsland voor 
onderwijsontwikkeling?

Op Europees niveau staat Estland op de 
eerste plaats als het aankomt op lezen, 
natuurkunde, wiskunde en ICT-onderwijs. 
Wat is de visie van Estland op onderwijs, 
hoe geven zij dat vorm en hoe worden 
docenten maximaal in hun kracht gezet? 
Hoe zij dat doen vertellen de collega’s uit 
Estland en de onderwijsprofessionals die in 
februari 2023 op inspiratiereis naar Estland 
zijn geweest.

Wilma Bredewold en Marten Jan van 
Olphen, Experts vmbo – mbo 

Titel: De doorlopende en geïntegreerde 
leerroute

Welke kansen bieden leerroutes, hoe 
kan dit er in de praktijk uit zien? Wat 
levert het de school en de leerling op en 
hoe wordt dit op juiste manier geborgd 
in het PTA/OER? Wij nemen je mee in 
wat moet en wat kan via de ervaringen 
met een doorlopende leerroute tussen 
het Teylingen College KTS (vmbo) en 
mboRijnland. Daarna ga je zelf aan de 
slag met het uitwerken van een voorbeeld 
dat direct toe te passen is in je eigen 
onderwijspraktijk.
 

Kennispartners 

Titel: Zelf aan de slag met
onderwijstechnologie VR - AR & robotica 
& ICT (alle sectoren)

Onderwijstechnologie inzetten voor je 
vakgebied in een juiste mix van face-
toface, ICT-onderwijsmateriaal en tools. 
Wat is er voor mijn vakgebied al, hoe 
werkt het, wat kun je ermee en hoe zet je 
technologie tijdens jouw les effectief in? 
We geven je handvatten en ervaring om dit 
in te zetten in je eigen onderwijspraktijk.

Bezoek aan kennispartners en 
standhouders - netwerken 
Wat zijn de nieuwtjes voor je 
vakgebied en wat kan je ermee? 
Laat je inspireren door de 
geselecteerde kennispartners voor 
het vmbo & mbo. 



Dr. Dominique Sluijsmans – Lector 
Curriculumontwikkeling bij de  
Hogeschool Rotterdam 

Titel: Formatief handelen als kansen-
generator voor docenten en leerlingen 

Zet ik leren boven presteren? Formatief 
handelen is een didactisch proces. In 
deze sessie geeft Dominique hiervoor 
handvatten en onderbouwing. Ze geeft 
invulling aan wat formatief handelen 
is, waarom het belangrijk is en hoe je 
er concreet vorm aan kunt geven in de 
lessen. Daarbij gaat ze specifiek in op de 
rol die de docent en leerling daarin speelt. 
Doel van de sessie is concrete handvatten 
te geven, maar vooral ook het belang van 
een zorgvuldig curriculumontwerp, als 
voorwaarde voor een effectief proces van 
formatief handelen, te duiden.

Konra Buls - Expert vmbo – mbo 
Henrique Dekkers - Projectleider en 
ontwikkelaar Lucas Onderwijs 

Titel: Integratie vmbo-keuzevak  
en mbo-keuzedeel 

Het uitgangspunt is dat een leerling 
twee vliegen in één klap slaat door 
vmbo-keuzevakken en mbo-keuzedelen 
te integreren in één PTA/OER , 1 
onderwijsprogramma en 1 examen. Deze 
integratie gaat verder dan de overlap 
uit de programma’s te halen. Je gaat 
deze sessie dan ook zelf aan de slag met 
de bouwstenen voor een succesvolle 
doorlopende leerlijn vmbo-mbo. Hoe we 
dat ontwikkelingsgericht doen delen wij 
graag.

Ronde sessie 2 van 13.30 uur tot 15.00 uur  
keuze uit de volgende sessies:
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Nienke Oggel – Docent & coördinator 
maatschappijleer CVO ‘t Gooi 
Maurice Ambaum -  
CEO Ambaum BrandMakers

Titel: Effectief onderwijs volgens  
Leerlingenraad vmbo 

De landelijke Leerlingenraad vmbo gaat 
graag in gesprek met professionals uit 
het onderwijs over actuele zaken en 
ontwikkelingen. De leerlingen agenderen 
zelf een aantal onderwerpen waarover zij 
met u in gesprek willen. Deze sessie heeft 
een hoog interactief karakter.
 

Prof. Dr. Marc van der Meer - Hoogleraar 
onderwijsarbeidsmarkt en onafhankelijk  
adviseur mbo-sector

Titel: gesprekstafels directie-  
en bestuurders 

Onderwijskundig leiderschap vraagt om 
het denken in verschillende snelheden. 
Alleen dan vinden we ruimte in de 
wet- en regelgeving voor de nodige 
onderwijsvernieuwingen gericht op het 
professioneel handelen in de toekomst. 
Hoe slagen we hierin, welke ruimte 
hebben we en wat is onze visie voor de 
periode tot 2030?
 

Nick van Breda – Specialist  
onderwijstechnologie & ICT-coach 

Titel: Zelf aan de slag met 
onderwijstechnologie 

Onderwijstechnologie inzetten voor je 
vakgebied in een juiste mix van face-to-
face, ICT-onderwijsmateriaal en tools. Wat 
is er voor mijn vakgebied al, hoe werkt het, 
wat kun je ermee en hoe zet je technologie 
tijdens jouw les effectief in? Nick geeft je 
handvatten en ervaring om dit in te zetten 
in je eigen onderwijspraktijk.

Bezoek aan kennispartners en 
standhouders - netwerken 
Wat zijn de nieuwtjes voor je 
vakgebied en wat kan je ermee? 
Laat je inspireren door de 
geselecteerde kennispartners voor 
het vmbo & mbo. 
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