Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan het OnderwijsInnovatieLab 2018 op woensdag
23 mei aanstaande. Deze bijeenkomst met de titel ‘De nieuwe leeromgeving’ vindt plaats op de Avans
Hogeschool. In ‘Het Lab’ op de Onderwijsboulevard 215 in ’s-Hertogenbosch.
Tijdens deze interactieve bijeenkomst kunt u kennis maken en in gesprek gaan met initiatiefnemers
van onderwijsinnovatie. Zij hebben daarvoor het afgelopen jaar subsidie van de gemeente ontvangen
uit het Onderwijsinnovatiefonds.
Na de aftrap door een keynote spreker, is er een speciale beursvloer waarbij u zelf het contact legt
met initiatiefnemers. Dit wordt direct gevolgd door workshops. In deze workshops kunt u dieper van
gedachten wisselen met uw innovatieve collega’s. En kunt u inspiratie opdoen die u wellicht verder
helpt bij uw eigen ideeën en projecten voor onderwijsinnovatie.
Programma
14.30 uur: inloop
15.00 uur: start en welkomstwoord
15.05 uur: keynote door Heleentje Swart, coördinator duurzaamheid Nordwin College in Friesland,
over de “Whole School Approach to sustainability”:
Het werken aan een duurzame wereld vergt een transitie in samenleving en onderwijs. Voor
scholen gaat het hierbij om drie stevige veranderingen: in het onderwijs (curriculum), in het
pedagogisch en didactisch handelen van onderwijsgevenden, en in de fysieke omgeving (het
schoolgebouw, het schoolterrein en waar mogelijke de ruimere omgeving). Dit is de
zogenaamde ‘Whole school approach’.
15.30 uur: start Beursvloer: kennismaking
16.00 uur: Workshop ronde 1 – verdiepingssessie naar keuze. Het zijn onder meer:
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De Buitenschool - onderwijsplan voor integraal Buitenonderwijs
SPARK – doorgaande leerlijn maakonderwijs
Koning Willem I College – praktijkgestuurd leren
PROVaardig – Schools leren in het basisonderwijs verbinden met wijk en organisaties in de
wijk
ATO-Scholenkring – doorontwikkeling proces verbinding formeel en informeel leren met als
focus niet stapelen maar vervangen
Weener XL – repair technician
Rodenborch College – theaterwerkplaats
Pierson College – ontwerp 10-14 onderwijs

16.30 uur: vervolg Beursvloer – kennismaking
17.00 uur: Workshop ronde 2 – verdiepingssessie naar keuze

Om 17.30 uur zullen we met elkaar de conclusies trekken en onder het genot van een hapje en een
drankje verder praten. We horen graag of u aanwezig bent door uw aan te melden via de link in de
begeleidende email.
We verwachten aanwezigheid van onderwijsinstellingen, onderwijspartners en andere
belangstellenden voor onderwijsinnovatie. Stuurt u deze uitnodiging dus gerust door naar mensen in
of buiten uw organisatie met interesse in onderwijsinnovatie.
Ik hoop u op woensdag 23 mei te ontmoeten,

Wethouder van Onderwijs
Eric Logister

