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“Diploma’s zijn hopeloos achterhaald. 
Leren vindt nu een leven lang plaats.”
Prof. Dr. Harold Bekkering
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Hoe bereid je leerlingen voor op hun rol in een 
steeds sneller veranderende maatschappij? 
Innovatie binnen het onderwijs is een hot topic. Deskundigen benadrukken voortdurend de 

noodzaak van het investeren in onderwijsvernieuwing. Leerkrachten, onderwijskundigen, school-

bestuurders en onderwijsspecialisten willen leerlingen immers zo goed mogelijk voorbereiden op 

hun toekomst. Juíst in deze snelle, complexe tijd. 

Vaak vallen er dan woorden als ‘toekomstgericht leren’, het prikkelen van leerlingen tot het 

ontwikkelen van ‘een lerende attitude’ of ‘21st century skills’. Er is een opkomst van AGORA 

scholen, waarin de leerling wordt geschoold op basis van vertrouwen, en Bildung Academies, 

waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staat. Maar wat betekenen al deze termen 

nu eigenlijk? Waarom zijn ze juist nu zo belangrijk? En vooral: hoe integreer je deze ideeën het 

beste in jouw eigen onderwijs? 

Onderwijstips van topwetenschappers
Congres Donders Ontmoet Onderwijs 2018 biedt onderwijsprofessionals heldere handvatten 

om mee te groeien met innovaties in de klas. Het toonaangevende Donders Institute for Brain, 

Cognition and Behaviour in Nijmegen heeft als doel wetenschap en onderwijs te verbinden. 

Nieuwe ontwikkelingen in inzichten worden tijdens het congres tastbaar gemaakt voor jou. 

Maar ook praktijkexperts laten hun licht schijnen op onderwerpen als: maatwerk in de klas, 

onderwijstechnologie en onderwijskunstenaarschap.    
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Wat levert het je op?

Nadat je dit congres hebt gevolgd, zul je ervaren dat je: 

 Een nieuwe innovatieve kijk hebt op de onderwijspraktijk;

 Op basis van deze fundamentele kennis in staat bent om gedrag binnen jouw vakgebied, 

in de maatschappij en bij jezelf te kunnen veranderen;

 Op de hoogte bent van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten op het 

gebied van onderwijs;

 De aansluiting van school op maatschappij concreter hebt gemaakt.

Congres Donders 
Ontmoet Onderwijs 
2018: 
Toekomstgericht leren
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Onze mensen

Prof. Dr. Harold Bekkering (Dagvoorzitter)

Hoogleraar Sociocognitieve Neurowetenschappen, 

Voorzitter en Onderzoeker aan het Donders Institute 

for Brain, Cognition and Behaviour. Harold is initiator 

van het congres Donders OntmoetOnderwijs. Tevens 

is hij de trekker van de digitalesamenleving voor leren 

& onderwijs, van de iHub(learning, education and 

development) en is hij bezig onderwijs te innoveren 

aan de hand van nieuwe onderwijsproducten.

onze sprekers en workshopleiders
Evert Hoogendoorn, Claire Boonstra, Sjef Drummen, Mathijs Drummen, 

Prof. Dr. Eliane Segers, Fernanda de Hoop, Drs. Titia Meijer.

Voor wie?
Donders Ontmoet Onderwijs 2018 is hét congres voor leerkrachten (PO, 

VO, MBO); orthopedagogen; onderwijskundigen; specialisten individuele 

verschillen leerlingen; onderwijsbestuurders; teamleiders; intern 

begeleiders; onderwijscoördinatoren; beleidsmedewerkers; decanen en 

onderwijsontwikkelaars.

Praktische informatie
Het congres duurt één dag, van 09:00 – 16:30. Inclusief tussendoortjes, lunch en 

een borrel na 16:30. Er wordt accreditatie aangevraagd bij Register leraar en NVO 

OG / NIP K&J.

Data en locatie
Datum:  26 september 2018

Locatie:  Congrescentrum Figi in Zeist

Kosten
Het congres Donders Ontmoet Onderwijs 2018: Toekomstgericht leren kost: 

€499,-. Als u zich aanmeldt voor 1 juni krijgt u €100,- vroegboekkorting. U betaalt 

dan slechts €399,-.

Aanmelden
Voor meer informatie over het congres Donders Ontmoet Onderwijs 2018: Toe-

komstgericht leren of inhoudelijke vragen zie onze website: www.rscw.nl/donder-

sontmoetonderwijs. Voor inhoudelijke en organisatorische vragen kunt u contact 

opnemen met Yara Houtenbrink (y.houtenbrink@ru.nl).
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Programma
09:00  Inschrijven en ontvangst met koffie en thee

09:30  Opening door dagvoorzitter prof. dr. Harold Bekkering

10:00  Lezing Evert Hoogendoorn - Spelen, leren en ontwerpen

11:00  Pauze

11:15  Lezing Claire Boonstra

12:15  Lunch inclusief onderwijsmarkt

13:45 Workshopronde 1

 • Emma Verspoor - Schoolinfo2020 

 • Sjef Drummen en Mathijs Drummen - Onethisch onderwijsmodel 

 • Prof. Dr. Eliane Segers - Leren en technologie

 • Fernanda de Hoop - De Vreedzame School, opvoeden tot democratische 

    burgers

 • Drs. Titia Meijer - Professionele leer-attitude: Leren van én met elkaar

15:00 Pauze en wissel workshops

15:15 Workshopronde 2

 • Emma Verspoor - Schoolinfo2020 

 • Sjef Drummen en Mathijs Drummen - Agora

 • Prof. Dr. Eliane Segers - Leren en technologie

 • Fernanda de Hoop - De Vreedzame School, opvoeden tot democratische 

    burgers

 • Drs. Titia Meijer - Professionele leer-attitude: Leren van én met elkaar

16:30  Plenaire afsluiting met aansluitende borrel
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Publicatie: april 2018

Disclaimer | Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden en onvolledigheden met 

betrekking tot de inhoud van de brochure kunnen RadboudCSW en Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour echter 

op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Aan de inhoud van deze brochure kunnen dan ook geen 

rechten worden ontleend.

Colofon | Redactie en tekst: RadboudCSW & Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour – Harold Bekkering

Fotografie | Marjolein van Diejen (p. 6), Erik van ‘t Hullenaar (p. 2), Maxim Ibragimov/Shutterstock (p. 4), 

Maglyvi/Shutterstock (p. 3), Syda Productions/Shutterstock (p. 1)

Weten hoe je leerlingen voorbereidt op 
hun rol in een steeds sneller veranderende 
maatschappij? Meld je dan aan voor 
Donders Ontmoet Onderwijs 2018!
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