
  

  

Donderdag  

20 november 2014 

9.00-16.30 uur 
 

Inntel hotels Zaandam,  

Provincialeweg 102, 1506 MD Zaandam  

Najaarsconferentie 

Ruimte voor professionals(2)

Het bestuur van Stichting Werkkring heeft afgesproken dat ‘professionele ruimte’ het inhoudelijk speer-
punt is voor de komende jaren. Het bestuur is ervan overtuigd dat het ruimte geven aan professionals 
cruciaal is voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van scholen.  
 
Afgelopen jaar is verder gewerkt aan het ontwikkelen van de kijkwijzer professionele ruimte. Op school-
conferenties en in groepsgesprekken is verder invulling gegeven aan het basismodel dat op de laatste 
conferentie ontwikkeld is. De conferentie van dit jaar is een vervolg op die van 2013. We willen op deze 
conferentie: 
 Kennisnemen van de inhoud en toepassingsmogelijkheden van de ontwikkelde ‘kijkwijzer’.  
 Deelnemers de ruimte geven om te verkennen hoe de kijkwijzer kan bijdragen aan de eigen school-

ontwikkeling  
 Uitwisselen van ‘good practices’ tussen Werkkringscholen. 
De kijkwijzer bevat geen recepten voor professionele ruimte, maar moet hulp bieden bij een diversiteit 
van vragen: of het nu gaat om begripsbepaling of om het onderzoeken van de professionele ruimte of om 
het kiezen van geschikte interventies. 
 

Voorlopig programma 

09.00 Inloop 

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

09.45 Werktitel: Professionele ruimte, de sleutel in schoolontwikkeling of oude wijn in nieuwe zakken?  

 Inleiding door: Prof. Dr. J.W.M. Kessels, hoogleraar Human Resource Development, verbonden aan de Universiteit 
 Twente, hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap verbonden aan de Open Universiteit NL en werkzaam bij het Welten 
 Instituut.  

10.30 Koffiepauze 

10.45 Presentatie van Kijkwijzer “Ruimte voor professionals” 

11.45 Korte gesprekken:  

 over inhoud en bruikbaarheid van de kijkwijzer  

12.30 Lunchpauze 

13.30 De Professionele ruimte van de school  

15.00 Koffiepauze 

15.15 Marktplaats:  

 de uitruil van nieuwe en tweedehands ideeën  

16.15 Afsluiting met de oogst van de dag door Dick en Jeroen 

16.30 Borrel 

  

 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk    
10 oktober a.s.  

Klik hier (Ctrl + klik linkermuis-
knop) voor uw digitale aanmel-

ding!      
Voor Leden van Bestuur, 

(Centrale) directies, Schoolleiders, 

Afdelingsleiders, Teamleiders, 
Staffunctionarissen, MR-leden 

http://www.utwente.nl/gw/owk/Employees/Scientific%20staff/kessels/
http://www.utwente.nl/gw/owk/Employees/Scientific%20staff/kessels/
http://www.ou.nl/web/wks/2-contactgegevens
https://docs.google.com/forms/d/1rtf6S8GwRjSwiivb9kNsE9xKUDYvF03EZUwuYhaGyFc/viewform?usp=send_form

