AG E N DA
4 februari 2010
Zorg in detentie
De Johannes Wier Stichting organiseert
een debat over de zorg in detentie (arrestantenverblijven, penitentiaire inrichtingen en vreemdelingenbewaring). Het
debat vindt plaats in De Grote Beek in
Eindhoven (van 17.00 - 22.00 uur).
Meer informatie: www.johannes-wier.nl

4 maart 2010
Kennis Beter Delen
Wie wil weten hoe je zorgvernieuwing
aanpakt, komt naar Kennis Beter Delen
(KBD). Het congresprogramma bestaat
uit twee plenaire lezingen en 44 sessies,
die verdeeld zijn in drie blokken. Elke sessie wordt georganiseerd door een of meer
kennisinstituten, wat duidelijk maakt uit
welke sector (cure, care, ggz, preventie,
onderzoek) de sessie voortkomt. Er zijn
twee minileergangen, die de hele middag
duren.
Kosten: € 295. Kortingen: Studenten/
AIO’s: 50% korting. Patiëntenorganisaties:
50% korting. Deze korting geldt voor vertegenwoordigers en functionarissen van
deze organisaties (niet voor leden).
Locatie: NBC Nieuwegein
Aanmelden en info: http://www.kennisbeterdelen.nl

8 en 9 maart 2010
VELON-congres 2010
Het Velon-congres wordt georganiseerd
door de lerarenopleidingen van Interactum
(Nl/Vl), Hogeschool INHOLLAND en het
Onderwijscentrum VU.
Thema:
Leraren hebben de taak om leerlingen
dusdanig te vormen en te onderwijzen dat
zij als kritische burgers in de samenleving
kunnen functioneren. Die taak kan alleen
dan worden uitgevoerd als leraren in staat

zijn om in pedagogisch, onderwijskundig, maatschappelijk en levenbeschouwelijk opzicht keuzes te maken en vanuit die keuzes
het onderwijs, ook in de toekomst, vorm te geven.
Voor opleiders van leraren betekent dit dat zij met de toekomstige
leraren niet alleen het gesprek dienen aan te gaan over keuzes en
de gevolgen maar ook hun studenten daarbij actief moeten begeleiden en opleiden.
Locatie: NH Conference Centre Leeuwenhorst te Noordwijkerhout
Informatie, aanmelden en kosten zie www.velon.nl of stuur een
e-mail naar velon2010@leidscongresbureau.nl of bel op telefoonnummer: 071 5148203.

16 maart 2010 (middag)
Thinkshop ‘Omgaan met taaie onderwijsinnovaties’
Bijt u uw tanden wel eens stuk op een taaie onderwijsinnovatie?
Vraagt u zich dan af: hoe moet ik hiermee verder? Tijdens deze
Thinkshop laat Hans Vermaak zien hoe je als veranderaar zelfs plezier kunt beleven aan ‘taaie vraagstukken’. Een paar dingen staan
wel vast, blijkt uit zijn onderzoek. Niet álle opgaven zijn taai. Uiteraard zal dat vaker het geval zijn in complexe situaties. Maar ze worden ook minder verteerbaar door een te rationele, planmatige en
top-down aanpak. Zo’n ongeschikte aanpak is ons echter wel het
meest vertrouwd. Om een ander veranderingsrepertoire aanvaard te
krijgen moet je daarom laten zien hoe ineffectief die oude werkwijze is. Een ander repertoire komt je niet aanwaaien. Dat zal je samen
moeten aanleren. In coproductie, op vele plekken tegelijk, van onderaf, vol functionele conflicten en met een stapeling van allerlei
interventies. Het is een aanpak vol finesses en nuances.
De workshop heeft een interactief karakter. Hans Vermaak geeft
een tour d’horizon van zijn ideeën en gaat daarbij concreet in op
uw voorbeelden
Locatie: ’t Hoogh Landt in Hoogland (dichtbij Amersfoort)
www.hooghlandt.nl/
Prijs: € 110,- studenten € 35,Info en aanmelden: www.nvo.nl

NIEUWS
De weg naar de Hogeschool
Onder deze titel bracht de Onderwijsraad op 30 november 2009
het rapport De weg naar de Hogeschool uit. De Onderwijsraad
buigt zich in dit advies over de aansluiting tussen middelbaar en
hoger beroepsonderwijs. De uitval van mbo’ers in het hoger beroepsonderwijs is aan de hoge kant en het rendement aan de lage
kant (zie ook het artikel van Dr. Cees Terlouw). De raad ziet echter
geen reden om het algemeen instroomrecht vanuit mbo-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs te beperken.
De uitval van mbo’ers in het hoger beroepsonderwijs (inclusief
overstappen naar een andere studie) is aan de hoge kant en het
rendement aan de lage kant. Dit geldt ook indien we alleen kijken
naar de pabo en de tweedegraads lerarenopleiding. De verschillen
met studenten die over een andere vooropleiding beschikken, met
name de havo-instromers, zijn wat betreft uitval weliswaar duidelijk, maar beperkt. De raad is van mening dat de huidige cijfers
geen aanleiding vormen om beperkingen aan te brengen in het algemene instroomrecht vanuit mbo-opleidingen (niveau 4) in het
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