
  

  

Donderdag  

7 november 2013 

9.00-17.00 uur 
 

Miranda Paviljoen  
Amsteldijk 223, 1079 LK Amsterdam 

Najaarsconferentie 

Ruimte voor professionals 

Het thema van de najaarsconferentie is: Ruimte voor Professionals. In het komende jaar wordt binnen 

stichting Werkkring nadrukkelijk aandacht gegeven aan het hieraan gerelateerde onderwerp: de professi-

onele ruimte van de docent. Sterker nog, de najaarsconferentie is bedoeld om een kijkwijzer te ontwikke-

len die uw school helpt om het gesprek over de professionele ruimte te openen. Later, tijdens een studie-

middag kunt u aan de hand van de ontwikkelde kijkwijzer in gesprek gaan met uw docenten om zo de 

beschikbare professionele ruimte op uw school te verkennen en benutten. 

Omdat de najaarsconferentie de voorbereiding vormt op de gesprekken tijdens de studiemiddagen, staat 

de najaarsconferentie ook helemaal in het teken van de professionele ruimte. De conferentie maakt ge-

bruik van het “wisdom of the crowd” principe. Het doel voor de conferentie is om in dialoog een eerste 

versie van een kijkwijzer op de professionele ruimte te ontwikkelen. Er geldt dus: hoe meer aanwezigen, 

hoe groter de kans op goede input voor de gesprekken over professionele ruimte bij u op school!  

Programma 

09.00 Inloop 

09.30 Welkomstwoord door drs. Dick Bruinzeel MSc, voorzitter Stichting Werkkring  

09.40 Inspiratie en achtergronden: inleidingen over professionele ruimte 

 prof. dr. Dolf van den Berg, TiasNimbas University Tilburg: "Leidinggevende, wie ben je? Een postmoderne visie".  

 Over leiderschap gericht op kwaliteit, autonomie en vertrouwen.  

 drs. Merlijn Verstraeten, conrector bovenbouw en Cors Westerdijk, conrector onderbouw Comenius College (CVO ‘t Gooi) 

 over professionele ruimte bij Werken aan Kwaliteit 

 drs. Jeroen Koppens, partner bij KOCK over de stand van het land en de eerste opzet van de kijkwijzer 

11.10 Koffieronde 

11.30 Samen bouwen aan de kijkwijzer (1): wat is precies pro-

 fessionele ruimte en hoe brengen we deze ruimte in beeld? 

13.00 Lunchpauze 

14.00 Samen bouwen aan de kijkwijzer (2): wat kan een school 

 doen om de professionele ruimte van docenten te beïn-

 vloeden? 

15.30 Snackpauze 

16.00 Keuzes maken: welke elementen moeten in de kijkwijzer 

 worden opgenomen? 

16.15 Intermezzo: onze docenten over professionele ruimte 

16.45 Afsluiting met oogst van de dag door Dick en Jeroen 

17.00  Borrel 

Neem eigen iPad,      Tablet, 
Smartphone met WiFi mee ivm LIVE onderzoek 

! 


