SCHOOLREIS NAAR DE TOEKOMST
De toekomst is nu!
Zondag 25 tot en met dinsdag 27 maart 2018

AMSTERDAM

Thema: gelijke kansen
25 lerende leraren, schoolleiders, schoolontwikkelaars, onderwijsbeleidsmakers en lerarenopleiders
gaan op schoolreis. De UCLL-expertisecel Education for the future en SOM nodigen je uit voor een
reis naar fascinerende onderwijsplekken. We observeren, luisteren, reflecteren en concretiseren.
Welk perspectief bieden deze plekken wat betreft gelijke kansen? Hoe dagen ze ons uit voor onze
eigen onderwijspraktijk?

Vind jij het thema ‘gelijke onderwijskansen’ belangrijk? Ben je nieuwsgierig hoe hier in het
buitenland aan gewerkt wordt ? Dan is deze schoolreis naar Amsterdam jouw kans!
Op zondagavond bekijken we één van de drie documentaires over gelijke onderwijskansen van View Point. We gaan
erover in gesprek met de makers. Meer info: https://viewpointdocs.com
Op maandag en dinsdag bezoeken we een basisschool en een secundaire school met vernieuwend en ambitieus
concept en ontdekken we een broedplaats voor culturele en sociale innovatie met een creatief aanbod voor scholen.
We gaan in gesprek met Amsterdamse schoolleiders over innoverend onderwijs, Integrale Kind Centra, tienerscholen, schakelmogelijkheden, ondernemerschap voor leerlingen en natuurlijk ook over jouw vragen. Via stellingen en
vragen krijgen we zicht op Amsterdamse manieren om gelijke kansen te waarborgen.
We voorzien tijd om in groep via een gemeenschappelijke opdracht na te denken over al deze inspiratie en hoe we
gelijke kansen in onze eigen onderwijspraktijk kunnen stimuleren. Welke ideeën nemen we mee? Welke stappen
kunnen en willen we zelf zetten? Dat maken we concreet in woord of beeld.
Concrete scholen en organisaties kunnen we nog niet verklappen. Dat het boeiend en inspirerend wordt, weten we
zeker, want Onderwijs Maak Je Samen ondersteunt ons bij het uitwerken van het programma.
Meer info: https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/

DOELGROEP

BEGELEIDING

(Toekomstige) leraren, schoolleiders,
schoolontwikkelaars, onderwijsbeleidsmakers
en lerarenopleiders

 Liesbeth Spanjers, expert in gelijke kansen en inclusie
 Ruth Wouters, expert in onderwijsinnovatie en schoolbeleid
 Lore Baeyens, coördinator van het Leuvense netwerk
Samen Onderwijs Maken

PRIJS
€495 (op basis van een tweepersoonskamer)

INSCHRIJVEN EN MEER INFO
>> events.ucll.be/schoolreis_amsterdam
Heb je nog vragen? Stel ze aan liesbeth.spanjers@ucll.be, ruth.wouters@ucll.be of lore.baeyens@ucll.be.

De UCLL Expertisecel Education for the Future focust op onderzoek en expertisedeling rond onderwijsvernieuwing,
schoolbeleid, 21ste-eeuwse competenties en de lerarenopleiding van de toekomst: www.ucll.be/educationforthefuture.

