5

Klantwaardering

8.8

JAAR

JUBILEUMEDITIE

Leraren maken het verschil!

De Superdocent
25 november 2020
Beatrix Theater Utrecht

GROOTSTE PROFESSIONALISERINGSEVENT
VAN EUROPA VOOR HET ONDERWIJS

Rik van de Westelaken

Eric van ’t Zelfde

Nick Fuhrman

Nikkie de Jager

(Dagvoorzitter)

(Schoolrector
Dream School)

(Professor aan de
University of Georgia)

(Influencer:
NikkieTutorials)

Maggie MacDonnell

Johan Goossens

Jos Burgers

(Beste leraar
ter wereld)

(Cabaretier en
oud-docent)

(Bestsellerauteur)

De Superdocent
Van leraar, naar Superdocent,
naar Superschool

SUPERSCHOOL: EXCELLENT
In Nederland mogen 190 scholen de eretitel ‘Excellente School’ voeren. De eretitel
Excellente School is een predicaat voor
scholen met bijzondere kwaliteiten
en voor scholen die uitblinken in een
specifiek excellentieprofiel.
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Op de weg naar kwaliteitsverbetering streef jij ook
het maximale na voor jouw school. Je zet je dagelijks
in om de leerlingen zo optimaal mogelijke slagingskansen te bieden. Daarbij is nadenken en meedenken
over de kwaliteitsverbetering van jouw les en
van de school essentieel om tot excellent onderwijs
te komen.
Het professionaliseringsevent ‘Leraren maken het
verschil! – De Superdocent’ wordt op 25 november
2020 georganiseerd om te laten zien hoe met
(kleine) aanpassingen in het dagelijkse werk
kwaliteitsverbetering zijn door te voeren. Dit alles
met als doel dat jij en de school (weer) gaan bruisen,
de leerlingenresultaten verbeteren en jouw werkplezier wordt verhoogd. Jouw rol als leraar staat
hierin centraal. Je krijgt inzichten en handvatten
om van leraar ‘Superdocent’ te worden en hoe je
als ‘Superdocent’ een belangrijk onderdeel bent
in de creatie van een ‘Superschool’. Want, zonder
Superdocenten geen Superscholen!

Al bijna 10.000 leraren geïnspireerd
HHHHH

VAN LERAAR NAAR SUPERDOCENT

VAN SUPERDOCENT NAAR SUPERSCHOOL

Onmogelijke taak?

De Superschool

Door Eric van ’t Zelfde

Door Eric van ’t Zelfde

•B
 estaat de Superdocent?
•W
 at doet een Superdocent
anders dan andere leraren?
•H
 oe om te gaan met de grote
verantwoordelijkheid?
•H
 oe zorgt een Superdocent dat zijn
leerlingen optimale ontwikkelkansen krijgen?
• Behouden of (opnieuw) aanwakkeren van de vonk

• Superschool: utopie of realiteit?
• Naar excellente leerlingenprestaties, loslaten van het systeem én
ombouwen naar een Superschool
• Ideale DNA-match
• 100% slagingspercentages
• Alleen ga je sneller, samen kom je verder
• Een Superschool zijn en blijven

The one thing all
great teachers do

Eén fan per dag!

Door Nick Fuhrman

• Superdocenten maken fans!
• Fans doen een stap extra
• Een klas vol leuke en
betrokken leerlingen
• De wet van Snuf:
Wat je geeft, krijg je terug
• Fans maken kost geen energie, maar geeft energie
• Jij maakt het verschil!

• In 45 minuten iemands leven
veranderen
• Het geheim van Ranger Bill
• EDUTAINMENT
• De vier belangrijkste eigenschappen
van een Superdocent

Door Jos Burgers

Wat levert ‘Leraren maken het verschil!’ jou op?
•	Je leert wat een Superdocent inhoudt en ( anders) doet
•	Je leert om binnen en buiten de kaders van
het onderwijssysteem te denken
•	Je leert waarom het maken van fans cruciaal is voor
optimale leerlingenprestaties
•	Je krijgt zicht op jouw rol en invloed bij v eranderingen op school
•	Je krijgt handvatten voor het optimaliseren
van de leeropbrengsten
•	Je krijgt inzicht in de totstandkoming van een Superschool
•	Je leert hoe je van je eigen school een Superschool kan vormen
•	Je verrijkt je blik op (goed) onderwijs
•	Je krijgt praktische handvatten om structureel bezig te zijn met
kwalitatief goed onderwijs

ELK KIND VERDIENT EEN SUPERSCHOOL

Mijn verhaal
Door Nikkie de Jager
(NikkieTutorials)
• Coming out
• Gepersonaliseerd onderwijs:
ieder kind een eigen handleiding
• Veilige school cruciaal voor een
succesvolle toekomst
• Wees jezelf

Teachers matter!
Door Maggie MacDonnell
• De maatschappelijke functie
van een Superschool
• Ontwikkeling stopt niet als
de bel gaat
• Verbinding & community
• De sleutel tot succes is de leraar

“I’ve learned that people will
forget what you said, people
will forget what you did,
but people will never forget
how you made them feel.”
Maya Angelou

BACK TO SCHOOL

Werken aan jouw
Superschool
Door Eric van ’t Zelfde
• Het aanstekelijke effect van
een Superschool
• Verandering teweegbrengen
• Zelf het verschil zijn en maken op jouw school
• Hard werken met voldoening

Lessen van een docerend
cabaretier
Door Johan Goossens
• Onderwijs is nooit saai
• Talent voor schuldgevoel
• 200 lessen gegeven:
maar drie gelukt
• Nog lang niet uitverteld

Rik van de Westelaken
(Dagvoorzitter)

Rik van de Westelaken is journalist en
presentator. Hij is voormalig presentator van
het NOS-journaal en is tegenwoordig bekend
van o.a. Wie is de mol? en EénVandaag. Rik weet met zijn journalistieke
achtergrond de sprekers als geen ander aan de tand te voelen over hetgeen
ze net hebben verteld. Rik maakt in zijn drukke agenda graag tijd voor een
dag speciaal voor onderwijsprofessionals.

Docenten en gastsprekers

Nikkie de Jager
Eric van ’t Zelfde
Eric van ’t Zelfde is een van de bekendste
schooldirecteuren van Nederland (onder andere
bekend van Dream School). Hij wist van een van
de slechtste scholen in Rotterdam een excellente school te maken, waarbij de school op en boven het landelijk gemiddelde
scoorde. Hij neemt je mee in zijn verhaal van Superdocenten en Superscholen.

Nikkie de Jager, vooral bekend onder de naam
NikkieTutorials, is een van de bekendste influencers van Nederland. Met haar vlogs bereikt
ze dagelijks een miljoenenpubliek, waaronder
veel van jouw leerlingen. Begin dit jaar kwam Nikkie wereldwijd in het
nieuws door haar coming out als transgender. In haar video benadrukte ze dat
een veilige schoolomgeving en haar leraren haar enorm geholpen hebben
tijdens haar jeugd.

Maggie MacDonnell
Nick Fuhrman
Professor Nick Fuhrman is in zijn dagelijks leven
verbonden aan de University of Georgia. Aan
deze universiteit is hij een expert op het gebied
van landbouwkundig leiderschap, educatie
en communicatie. Verder is hij bekend van zijn TEDTalk en tijdens deze dag
neemt hij je mee in zijn visie over wat ‘All great teachers do’.

Jos Burgers
Superdocenten maken fans! Jos Burgers is spreker, auteur en expert op het gebied van ‘Eén
fan per dag’ maken. Tijdens deze dag geeft Jos
je inzichten in hoe je op jouw eigen wijze fans
kan maken van leerlingen, ouders en collega’s. Hij is er heilig van overtuigd
dat je terugkrijgt wat je geeft, fans doen een extra stap voor jou.

De Canadese sportleraar Maggie MacDonnell
mag met recht een Superdocent genoemd
worden, ze werd in 2017 uitgeroepen tot beste
leraar ter wereld (Global Teacher Prize). Met
passie leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling is Maggie op het lijf
geschreven. MacDonnell geeft onderwijs op een kleine dorpsschool in Salluit
(Quebec, Canada). Met zeer beperkte middelen weet Maggie dagelijks het
verschil te maken voor haar leerlingen. Benieuwd naar haar geheim?

Johan Goossens
Johan Goossens is cabaretier, schrijver en
bekend van tv (Roast of Ali B en Wie is de
mol?). Daarnaast is Johan oud-leraar op een
ROC. Op een humoristische wijze vertelt hij je
over zijn ervaringen met lesgeven en het onderwijs. Johan kan als geen ander
overbrengen dat onderwijs nooit saai is!

Ga naar
lerarenmakenhetverschil.nl
en schrijf je in!

Datum

Locatie

25 november 2020

Beatrix Theater Utrecht
(Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer)

Tijd
Inloop:

8.00 uur

Investering

Aanvang programma:

9.15 uur

€ 478,- € 439,- per persoon (vrijgesteld van BTW)

Einde programma:

17.00 uur

Gebruik jouw persoonlijke professionaliseringsbudget: PO & VO: € 600,-*

Early
Bird Korting

Schrijf je in vóór
1 juli 2020 en ontvang
je eigen Leraren maken
het verschil!Superdocent
T-shirt!

* D etailinformatie hierover vind je in de cao PO en de cao VO

Inschrijven
Kijk voor meer informatie of om direct in te
schrijven op: www.lerarenmakenhetverschil.nl
Heb je vragen of opmerkingen?
info@lerarenmakenhetverschil.nl

Inclusief

GRATIS TICKET

Leraren van Nu
studiemiddag
in 2021
T.w.v. €199,-

Leraren
van

Nu

Studiemiddagen
op actuele thema’s

030 - 30 35 099

