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Onderwijs in Vuur & Vlam  
De ontwikkelingen van leraren, leerlingen en 

studenten staan nooit stil. En dit jaar al zeker 

niet! Onderwijs in Vuur & Vlam. Wij vieren V! Dat 

is het thema van de Nacht van de Leraar. De V 

staat voor Vijf jaar, maar vooral ook voor het 

verschil wat de leraar maakt door het verlangen 

waardevol onderwijs aan te bieden aan leerlingen 

en studenten. In welke tijd dan ook.

De V komt terug in de volgende programmalijnen: 
 

• Veerkracht & Vitaliteit 
• Verbinden & Vertrouwen 
• Verleiden & Verwonderen 
• Versterken & Vakmanschap 
• Virus & Verandering 

Welkom



 

Eerst geniet je van een walking dinner en de 

opening welke je live of via livestream volgt, 

afhankelijk van de locatie. Daarna vinden de sessies 

in twee rondes plaats. Tijdens het Leids kwartiertje 

heb je de ruimte om samen vorm te geven aan dat 

wat er leeft binnen de sessie. Uiteraard sluiten we 

de avond af met een gezellige borrel. 

Lang leve de leraar! 

 
LEF-ontwerpteam NvdL2020 

 

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus 

schrijf je snel in! Klik hier om je aan te melden!* 
 
 
 
*Door dit hele document heen zullen klikbare links aangegeven 
worden op deze manier. Klik vanuit de PDF op je PC of telefoon 
op de link om automatisch naar de pagina te gaan. 

https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/nachtvandeleraar/inschrijfformulier-2020/
https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/nachtvandeleraar/inschrijfformulier-2020/


16.30 Inloop en walking dinner
18.00 Opening
19.00 Ronde 1
19.45 Leids kwartiertje*
20.15 Ronde 2
21.00 Leids kwartiertje
21.15 Borrel

* Het Leids kwartiertje is een open space binnen 
de sessie waarbij de inhoud samen wordt bepaald

Programma



Opening live

Het echte verhaal
Karl Raats Spreker, facilitator en coach 

Karl is Nederlands meest gevraagde en hoogst 
scorende Belg op gebied van zakelijke creativiteit. 
Het Creatief Denken is zijn grote liefde. Karl wentelt 
zich in alles wat zakelijke creativiteit mogelijk 
maakt. Na de zomervakantie komt een podcast van 
radio LEF met Karl Raats uit. De podcast geeft zicht 
op waar de inhoud van de opening en de workshops 
zich naar toe gaat bewegen tijdens de Nacht van de 
Leraar.  

https://www.creativiteit.expert/


Sessies

Creatief denken en 
doen in het onderwijs
Karl Raats Spreker, facilitator en coach 

Ronde 1&2 - Virus & Verandering

Een workshop die past bij de waan van de dag laat 
zich niet vooraf bepalen. Maar ga er maar vanuit 
dat deze workshop verrassend, verfrissend en 
vermakelijk zal zijn. Wil je een beeld krijgen van 
waar de workshop heen zou kunnen gaan? Luister 
dan naar de podcast van radio LEF met Karl die na 
de zomervakantie uitkomt. 

https://www.creativiteit.expert/


Koken met Raad en daad
Anko van Hoepen Vice-voorzitter, PO-raad

Danny Sutterland Kok op het mbo, eigenaar Bankpret 

Tom Hogervorst Beleidsadviseur Innovatie & Onderzoek 

Ronde 1&2 - Verbinden & Vertrouwen

Aan de slag met chocola! Voor tijdens deze 
zoete workshop van patisserie kok Danny het 
gesprek met medewerkers van de PO-raad en 
VO-raad over het onderwijs in vuur en vlam. 
Onderwijsvernieuwing en -verbetering gaat 
hand-in-hand met het maken van lekkere 
bonbons!

https://nl.linkedin.com/in/ankovanhoepen?challengeId=AQHJxDExDankcgAAAXMJQaGUF3d6EBQdRWCnsCUAb_ntf1EFrK0FdyNnTKJNBbyxmzrrvinq4549wcKdQiev4kQxnXxWkNp7-A&submissionId=03a51d9a-fd8f-1d16-30cf-854bd2966149
https://nl.linkedin.com/in/danny-sutterland-74140143
https://nl.linkedin.com/in/tomhogervorst


Kennismaken met stembevrijding
Marja van den Hurk Pabo docent verhalen vertellen 

en vorming Hogeschool Leiden 

Ronde 1&2 - Verbinden & Vertrouwen

Je staat voor de klas en je weet dat je lijf en je stem 

daarbij je instrumenten zijn. Je bent nieuwsgierig en 

wilt op zoek naar uitbreiding van je vaardigheden: 

meer mimiek, duidelijker de leiding nemen, echt 

complimenten geven, geen vriendje zijn, harder 

of juister zachter praten of… Hoe doe je dat? In de 

workshop kennismaking met stembevrijding kun je 

proeven of werken met je stem iets voor jou is. We 

gaan geluid maken, klank geven aan, spelen met wat 

in jou op dat moment aanwezig is. Je verkent wat 

er speelt in jouw lijf en geeft daar geluid aan met 

je stem. Klink je vrijuit of beperken spanningen je 

geluid? Kun je met behulp van klank ruimte maken 

voor het gedrag dat echt naar buiten wil?

Als je als leerkracht ruimte kunt maken voor wat in 

jou leeft en dat laat zien, dan maak je echt contact en 

geef je jezelf en de kinderen ruimte om in het contact 

te doen wat nodig is. Luister naar de podcast in de 

serie Meesterwerk voor een voorproefje. 

http://www.dezilverenmaan.nl
https://soundcloud.com/user-96042619/52-hoofd-uit-lijf-aan


Inclusief onderwijs 
Barbara Janssens GZ-psycholoog en teamleider PO  

Ambulante Educatie Dienst (AED)

Ronde 1&2 - Versterken & Vakmanschap

In deze interactie workshop deelt Barbara 
haar ervaringen en de inzichten die ze heeft 
verworven in Canada tijdens de studiereis 
‘inclusief onderwijs’. Tijdens de workshop word 
je uitgedaagd om na te gaan op welke manier je 
jouw eigen onderwijssetting nog inclusiever kunt 
maken. Je denkt na over hoe je de zelfstandigheid 
van een leerling met extra onderwijsbehoeften 
kan vergroten, hoe je ervoor zorgt dat het kind 
er écht bij hoort en hoe je de expertise naar 
het kind brengt in plaats van andersom. Als 
onderwijsprofessional speel je een grote rol in 
het welbevinden van de speciale leerlingen en je 
neemt mee hoe je voor hen het verschil maakt. 

https://nl.linkedin.com/in/barbara-janssens-85630a31


De Onderwijsreis
Maarten Willms Leerkracht VSO Visio Amsterdam 

Marleen van Anken Docent ROC Novacollege 

Ronde 1&2 - Versterken & Vakmanschap

Tijdens deze workshop maak je een reis 
naar mogelijke toekomstscenario’s van het 
onderwijs. De Onderwijsreis is een inspirerende, 
interactieve werkvorm die zorgt voor een 
waardevol proces van samen ‘out of the box’ 
denken over het onderwijs en de eigen rol 
hierin. Op deze manier kom je als leraar in je 
kracht te staan door samen na te denken over 
onderwijs, de toekomst van onderwijs en over je 
eigen professionalisering.

https://nl.linkedin.com/in/maartenwillms
https://nl.linkedin.com/in/marleen-van-anken-63b7a221


Hoe pak je verandering aan 
in het huidige onderwijs?
Jacqueline Blaak Beleidsondersteuner innovatie 

onderwijs en lid Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs 

Adrienne van Pelt-Kamphuis Teamleider bovenbouw 2College 

Cobbenhagenlyceum en lid Taskforce Ontwikkelingsgericht 

Onderwijs 

Ronde 1 - Virus & Verandering

Hoe krijg je meer betrokkenheid en minder 
weerstand bij veranderingen van leerstofgericht 
naar ontwikkelingsgericht onderwijs? Wat is 
een ontwikkelingsgericht onderwijsstelsel, wat 
betekent dit voor je rol al leerkracht en wat 
betekent COVID19 hierin? In deze workshop 
komt deel 1 van het boek ‘Onderwijs na 
Covid-19’ van de Taskforce aan bod. Aan het 
einde van de workshop krijg je namens het LEF 
dit boek mee naar huis!

https://nl.linkedin.com/in/jacqueline-blaak
https://nl.linkedin.com/in/adrienne-van-pelt-332890b


Verbondenheid en vertrouwen als 
basis voor optimale ontwikkeling
Esther Bergsma-Bijmold Hoogbegaafdenspecialist, 

docent Duits en materiaalontwikkelaar, Taskforce 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs 

Willy de Heer Onderwijsen bestuurskundige, 

Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Ronde 2 - Verbinden & Vertrouwen

Hoe kun je op basis van verbondenheid en 
vertrouwen de leerlingen zich optimaal laten 
ontwikkelen? Dit doe je door verbinding te 
zoeken met leerlingen, ouders en collega-
leerkrachten. Vertrouw op leerlingen, want 
ze kunnen veel en ze willen ook veel (zie 
ervaringen schoolsluiting door COVID-19). 
Vraag de leerling “Wat heb je nodig?” en 
“Hoe kan ik je helpen?” Vertrouw de ouders: 
ze hebben het beste voor met hun kinderen. 
Vertrouw als leerkrachten op elkaar: samen 
doen – samen werken. Leerkracht als coach en 
kennisdrager. In deze workshop komt deel 2 van 
het boek Onderwijs na Covid-19 van de Taskforce 
aan bod. Aan het einde van de workshop krijg je 
namens het LEF dit boek mee naar huis!

https://nl.linkedin.com/in/esther-bergsma-1896327
https://nl.linkedin.com/in/willy-de-heer-42b189147


Op zoek naar jouw innerlijk vuur
Rolien Dijksterhuis & Thitia Kollen Trainers, coach, 

auteurs van het boek Onderwijsvuur 

Ronde 1&2 - Veerkracht & Vitaliteit

Het leraarschap kan voelen als een roeping, 
waardoor je werk bijna grenzeloos kan voelen. 
Dit kan heel veel energie geven, maar je ook 
erg moe maken. Wanneer laait je vuur op en 
wanneer sta jij op de waakvlam? Hoe breng 
je dit in balans? Tijdens deze interactieve 
workshop werk je aan je werkenergie. Je leert 
hoe jij vanuit je innerlijke vuur kan werken en 
daarmee invloed kan uitoefenen. 

https://nl.linkedin.com/in/roliendijksterhuis
https://nl.linkedin.com/in/thitia-kollen-61986529


Leiden Kennisstad 
De concentratie van talent en kennis maakt dat de stad al 
eeuwen een internationale ontmoetingsplaats is waar talent 
en kennis tot innovatie leiden. Dit ecosysteem maakt de regio 
tot vestigingsplaats voor talloze wetenschapsinstituten, 
onderwijsinstellingen en innovatie bedrijven tot wereldklasse. De 
titel van de toekomstvisie voor de stad sluit hier naadloos op aan: 
Leiden, Stad van Ontdekkingen’.  
 
Het Leiden Education Fieldlab (het LEF) 
De Nacht van de Leraar wordt georganiseerd door het LEF.  
Het Leiden Education Fieldlab (het LEF) is van én voor het 
Leidse onderwijs. Een netwerk met een fysieke locatie waar 
onderwijsprofessionals met passie en een actieve rol binnen 
het onderwijs samen kunnen innoveren en onderzoeken. Een 
energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat en 
men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het 
onderwijs. Met behulp van thematisering kunnen mensen binnen 
verschillende disciplines op actieve wijze elkaar inspireren en 
versterken. Het LEF is een plek waar met passie en energie 
uitdagingen, ideeën en vraagstukken behandeld worden op 
gezamenlijk initiatief om zo het onderwijs te professionaliseren.

Het LEF: Samen werken aan innovatie, kennisdeling en 
ontwikkeling binnen het onderwijs.
 
Leiden Education Fieldlab (LEF) 
Kennedylaan  
12324 ER LEIDEN 
www.hetlef.nl 

https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/

