
Programma live webinar 
13.25 Inlog/inloop (link wordt vooraf toegezonden per 
  e-mail)
13.30 Opening webinar door Ingeborg Westerhof:
  ‘Impressie momentum tussen deel I en deel II 
  van ‘willen’ naar ‘hoe’ over bouwstenen van 
  toekomstig onderwijs’
13.35 Bernhard Lenger: ‘Bouwstenen voor toekomstig 
  onderwijs vanuit het (out-of-the-box) perspectief 
  van een ontwerper’ 
14.00 Martijn Beekhof: ‘Het ontstaan van een beweeg 
  school in Alblasserdam’
14.25 Pauze
14.35 Rob Houben: ‘Agora onderwijs’ 
15.00 Interactieve sessie met collega-professionals via 
  break-outrooms. 
15.25 Plenaire afsluiting door Ingeborg Westerhof
15.30 Einde programma

Datum en tijdstip live-uitzending
Woensdag 10 november 2021 van 13.30 – 15.30 uur

Aanmelden
- Aanmelden kan via www.berkenschutse.nl
- Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

www.berkenschutse.nl

10 november 2021
13.30 - 15.30 uur

Deel II: Bouwstenen voor toekomstig 
onderwijs #Hoedan?!
‘Kijken, luisteren en in gesprek over concrete bouwstenen 
voor toekomstig onderwijs voor alle leerlingen, 
met én zonder speciale onderwijsbehoeften’

‘Out-of-the-box-benadering’, 
praktijkvoorbeelden en 
interactie 

live webinar 
Berkenbrein!

Meld je aan
klik hier of 
scan de QR-code



Sprekers

Bernhard Lenger
Bernard Lenger werpt een nieuw licht op 
sociale uitdagingen om deze begrijpelijk 
te maken en daarmee alle mensen in 
staat te stellen deel uit te maken van de 
sociale transitie. Vandaag richt deze 
ontwerper zich met frisse ideeën en 
vooruitstrevende plannen op de 
uitdaging voor 
toekomstig 
onderwijs.

Martijn Beekhof
Martijn Beekhof van De Twijn deelt zijn 
ervaring hoe zij aan de slag zijn gegaan 
met vernieuwingen binnen het integraal 
kindcentrum Alblasserdam, waarin het 
bewegen een belangrijke rol heeft. Hij 
vertelt over de manier waarop zij van 
idee en droom naar 
werkelijkheid zijn 
gekomen.

Rob Houben
Rob Houben neemt ons mee in het 
gedachtegoed van Agora waarbij de 
persoonlijke groei van elke leerling 
centraal staat. Zijn of haar nieuwsgierig-
heid of leergierigheid is leidend. Agora 
start met de vraag: “Wat wil jij maken, 
doen of leren?” De Agora medewerkers 
coachen, sturen, stimuleren, inspireren, 
helpen analyseren en adviseren, geven 
feedback en zorgen voor een brede 
toekomstoriëntatie. Uiteindelijk halen 
Agora leerlingen, rekening houdend met 
hun toekomstbeeld/behoeften/persoon-
lijkheid een vmbo-,
havo- of vwo- 
diploma.

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum, dat expertise ontwikkelt en graag 
deelt met (onderwijs)professionals uit het veld. Twee keer per jaar bieden wij eenieder 
de gelegenheid om deel te nemen aan het seminar Berkenbrein. Daarbij combineren we 
de krachten in zorg en onderwijs vanuit het medisch expertisecentrum Kempenhaeghe.
Op woensdag 10 november 2021 organiseren wij deel II ‘Bouwstenen voor toekomstig 
onderwijs #Hoedan?!’. Een tweede inspiratiesessie om te komen tot toekomstig 
onderwijs voor alle leerlingen, met én zonder speciale onderwijsbehoeften.

Deel I ‘Bouwstenen voor toekomstig onderwijs’ 
Op 7 april 2021 legden we in deel I van het tweeluik de eerste bouwstenen over ‘weten’, 
‘willen’, ‘zijn’ en ‘doen’ in het onderwijs. Er werd gesproken over de mate waarin dit voor alle 
leerlingen van toepassing is en over onderwerpen als: het samensmelten van onderwijs- en 
zorgtaken en de ‘zin en onzin’ van diploma's. Uit de interactieve sessie en reacties na afloop 
werden de ingrediënten voor het vervolg duidelijk: er is behoefte aan praktijkvoorbeelden, 
meer interactie en handvatten hoe dit verder een vervolg te kunnen geven in jouw klas, school 
of leeromgeving. 
Dat brengt ons in het komende seminar op 10 november 2021 bij:

Deel II ‘Bouwstenen voor toekomstig onderwijs #Hoedan?!’ 
We gingen op zoek in onderwijsland én daarbuiten. De resultaten daarvan vormen de 
bouwstenen voor een tweede online interactieve inspiratiesessie. De ‘hoe-vraag’ van toekomstig 
onderwijs zal vanuit verschillende onderwijsconcepten/invalshoeken worden benaderd samen 
met een designer. Niet omdat het zo moet, maar omdat het zo kan. Van kleine symbolische en 
haast ongemerkte stapjes naar grotere stappen die allemaal bijdragen aan het fundament 
van toekomstig onderwijs.

Van harte nodig ik je uit voor dit tweede deel. Om te kijken, te luisteren 
én met elkaar in gesprek te gaan. Doe mee en meld je aan via 
https://www.berkenschutse.nl/.

Van harte welkom en graag tot 10 november!

Ingeborg Westerhof-Veerman,
Afdelingsleider SO & domeinregisseur Expertise

Meer informatie: www.berkenschutse.nl

Meld je aan
klik hier of

scan de QR-code


