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en auteur

ANIC VAN DAMME
Dagvoorzitter



Als onderwijsprofessional bereid jij de nieuwe generatie voor op de grote uitdagingen waar we
als samenleving voor staan; de aanpak van klimaatverandering, het lerarentekort, het
omarmen van technologie… Dit evenement gaat over de cruciale rol van het onderwijs bij deze
grote maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze inspirerende en dynamische studiedag geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen en
schetst een duidelijk beeld van duurzaam onderwijs. Daarnaast komt de grote waarde van het
beroep van leraar voor de toekomst aan bod. Ervaren sprekers uit het onderwijs en de
wetenschap zorgen voor volop inspiratie!

Een dag met praktisch tips en handvatten, zodat jouw team de volgende dag direct aan de
slag kan met 'Toekomstgericht lesgeven'. Jullie zijn van harte welkom!

Dr. Jessica van Wingerden
Dyade

Inzicht in de waarde van jouw beroep voor de toekomst

Inzicht in de laatste ontwikkelingen in het onderwijs

Een beeld van duurzaam onderwijs

Praktische tips over hoe jij leiding hebt en geeft bij veranderingen

Een volledig verzorgde dag vol beleving en fun

Certificaat van deelname

WAT LEVERT DEZE DAG JOU OP?

ONTDEK WAT JOUW TEAM NOG MEER KRIJGT
BIJ EEN GROEPSARRANGEMENT!

WOENSDAG 29 MAART 2023 - TIVOLIVREDENBURG UTRECHT

TOEKOMSTGERICHT
LESGEVEN

AL 9 JAAR HÉT
PROFESSIONALISERINGSEVENT

BINNEN HET ONDERWIJS
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Dagvoorzitter

ANIC VAN DAMME

De aftrap

10.00 uur start programma

Trendwatcher 

DIETER MÖCKELMANN

Wat zijn de trends en technologieën in het
onderwijs?
Welke technologieën staan ons te wachten?
Welke impact heeft dit op het onderwijs?

9.00 uur inloop
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Lerares in het speciaal onderwijs, bestuurder en
auteur 

MEREL VAN VROONHOVEN

Waarom zij haar topfunctie verruilde voor
een impactvol beroep in het onderwijs
Haar visie op het belang van goed
onderwijs en de toekomst ervan
De waarde van goed leraarschap en
waarom je als leraar écht het verschil
maakt

Ondernemer, auteur
en inspirator 

JESSICA VAN WINGERDEN IN GESPREK MET 
ARKO VAN BRAKEL

De rol van vakmanschap en het onderwijs
Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? 
Welke duurzame ontwikkelingen zijn er?
De koppeling van Cleantech naar het
onderwijs

Gedragsweten-
schapper, auteur 
en spreker

Lector, onderzoeker, auteur en spreker

KOEN TIMMERS

Vanuit de klas een vuist maken tegen
klimaatverandering
De enorme impact van leraren en
leerlingen met educatieve
klimaatprojecten in het onderwijs
Bewust bezig zijn met het klimaat op
school voor een duurzame toekomst
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Dagvoorzitter

ANIC VAN DAMME

Afsluiting

15.30 uur einde

B
LO

K
 3

 - 
P

ER
SO

O
N

LI
JK

 L
EI

D
ER

SC
H

A
P

PAUZE
13.00 - 14.00 UUR

Bestsellerauteur, internationaal spreker en
gedragswetenschapper

BEN TIGGELAAR

Hoe ontstaat weerstand tegen
verandering?
Wat zijn slimme verandertechnieken
waarmee je creativiteit en vernieuwing
stimuleert?
Hoe creëer je samen met collega's
positieve veranderingen?
De stap zetten van intentie naar gedrag

LERAREN 
WAARDEREN 
ONS MET EEN

8.8



TIP: MAAK GEBRUIK VAN HET
PROFESSIONALISERINGSBUDGET. 
PO: 500,- 
VO: 600,-

de beste zicht- en zitplekken;
een leuke give-away;
groepskorting oplopend tot wel 15%.

Groei als team naar het onderwijs van de 
toekomst en maak gebruik van een exclusief
groepsarrangement.

Hierbij krijgt jouw team:

TIJD
INLOOP: 9.00 UUR
AANVANG PROGRAMMA: 10.00 UUR
AFSLUITING: 15.30 UUR

LOCATIE
TIVOLIVREDENBURG UTRECHT
Deze locatie is goed bereikbaar; ook met het openbaar vervoer. 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Praktische informatie
DATUM
WOENSDAG 29 MAART 2023

INVESTERING
€439,-

GROEPSARRANGEMENT

15%15%
groepskorting
groepskorting

Tot welTot wel

CONTACT
INFO@LERARENMAKENHETVERSCHIL.NL

WIE VAN JOUW
TEAM SCHRIJF JE IN?



WWW.LERARENMAKENHETVERSCHIL.NL

Volg ons ook op

@lerarenmakenhetverschil


