
Programma

09:30 – 09:40   Opening door dagvoorzitter   
  Ingrid Dirksen

09:40 – 10:10   Plenaire lezing: Eigentijds,   
  waar hebben we het over door   
  Jelmer Evers

10:10 – 10:30   Intermezzo, in gesprek over   
  eigentijds onderwijs en routes   
  kiezen

10:30 – 12:00   Ga je eigen weg! Ronde 1
12:00 – 13:00   Lunch
13:00 – 14:30   Ga je eigen weg! Ronde 2
14:30 – 15:00   Intermezzo, in gesprek over   

  eigentijds lesgeven
15:00 – 16:30   Ga je eigen weg! Ronde 3
16:30 – 17:00   Afsluiting door dagvoorzitter   

  Ingrid Dirksen inclusief    
  verrassing  

CPS Amersfoort
Plotterweg 30
3821 BB Amersfoort
Telefoon [033] 453 43 03
www.cps.nl/academie  |  academie@cps.nl

Meer informatie en aanmelden: 
www.cps.nl/congreslesgeven

Voor wie?
Voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Vroegboekkorting
De eerste 25 deelnemers betalen slechts € 329,- 
(standaard: € 369,-)

Praktische informatie
Het Nationaal Congres Lesgeven vindt plaats op 
donderdag 1 december bij CPS in Amersfoort. 

Nationaal Congres 
Lesgeven

1 december 2016 
CPS Amersfoort

Eigentijds onderwijs. Talloze scholen zijn er druk mee bezig. En dat terwijl de discussie nog in volle gang is. Er wordt veel 
over geschreven en iedereen lijkt er een ander beeld bij te hebben. Maar wat zijn die beelden en welk beeld heeft u bij ei-
gentijds onderwijs? Wat vindt u ervan en wat betekent het voor u als leraar? Moet alles anders of geeft u al eigentijds les?  
Het Nationaal Congres Lesgeven staat op donderdag 1 december uitgebreid stil bij dit veelbesproken onderwerp.
 
Het congres biedt een rijke leeromgeving waarin u kunt kiezen uit een grote mix van activiteiten. U kunt samen met 
anderen leren over (onderdelen van) eigentijds lesgeven, ontdekken wat u ervan vindt, hoe u er vorm aan kunt geven, wat 
u al doet en kunt behouden. U kunt creëren, oefenen en eigentijds lesgeven ervaren. Mis dit congres niet en schrijf u in: 
www.cps.nl/congreslesgeven 

Keynote speaker Jelmer Evers
Jelmer Evers is plenair spreker van het Nationaal Congres Lesgeven. Met zijn innovatieve en eigenzinnige kijk op het 
onderwijs is hij een veelgevraagd spreker. Jelmer is docent geschiedenis, learning expert en innovator, en werd twee keer 
genomineerd voor de prestigieuze internationale Global Teacher Price. Daarnaast schreef Jelmer twee belangrijke boeken 

Eigentijds lesgeven aan de 
leerling van vandaag voor de 
maatschappij van morgen 

Meer informatie en aanmelden: 
www.cps.nl/congreslesgeven

Keuze uit meer dan 
22 deelsessies

De deelsessies worden verzorgd door:

Meike Berben

Sander van Veldhuizen

Greet de Boer

Ariena Verbaan

Met keynote speaker 
Jelmer Evers

Ingrid Dirksen

Joka SlumpMarion Slijpen

Eline Kouwets Bert Moonen

Joris Spekle

Linda Odenthal Susan Potiek

Conny van der Groef Joke Koopman

voor het onderwijs “Het Alternatief” en “Flip 
the System”. 

Na de lezing van Jelmer Evers kunt u uw ei-
gen route kiezen door de uitdagende leerom-
geving van het Nationaal Congres Lesgeven, 
met meer dan 22 deelsessies.

 



 

Ingrid Dirksen en Linda Odenthal brengen in hun blog ‘Eigentijs onderwijs. Ieder zijn eigen mening’ drie standpunten 
naar voren waarover veel gediscussieerd wordt en die tijdens het Nationaal Congres Lesgeven worden behandeld. 

# Eigentijds leren is… Gepersonaliseerd leren
Gepersonaliseerd leren is eigentijds onderwijs in optima forma, zegt de een. Integendeel, stelt de ander. Eigentijds leren 
moet aansluiten bij wat de huidige en toekomstige samenleving van ons verlangt: meer samenwerking. Teveel persona-
lisering zou enkel het individualistische karakter vergroten en zodoende het onderwijs alleen maar verder verschralen. 

# Eigentijds leren is… Leren met ict
Dat de rol van ict in het onderwijs alsmaar groter wordt, staat buiten kijf. Maar houdt dat in dat de rol van de leraar 
steeds kleiner wordt? Ja, zegt de ene groep. Nee, zegt de andere. Keer op keer blijkt namelijk uit onderzoek dat met 
name de relatie tussen leerlingen en de leraar essentieel is voor goed onderwijs. 

# Eigentijds onderwijs is… Samen ontdekken
Sommigen zien bij eigentijds onderwijs leerlingen voor zich die met behulp van een tablet samen de wereld verkennen 
en samen betekenis geven aan wat ze ontdekken. Anderen menen daarentegen dat eigentijds onderwijs vraagt om een 
stevige portie kennisoverdracht. En om die reden voor een belangrijk deel leraar-gestuurd moet zijn. 

Tijdens het Nationaal Congres Lesgeven gaat u zelf aan de slag met dit thema. U kunt kiezen uit 22 deelsessies die  
verdeeld zijn over 3 rondes. U kunt de activiteiten zelf samenstellen of kiezen voor een specifiek thema.

Eigentijds leren is…

THEMA Ronde 1
10:30 - 12:00

Ronde 2
13:00 - 14:30

Ronde 3
15:00 - 16:30

A: Inspiratie en in gesprek • Open Space

• Zeepkisten

• Beeld en Geluid

• Open Space

• Zeepkisten

• Beeld en Geluid

• Open Space

• Zeepkisten

• Beeld en Geluid

B: Samenwerken met de 
    omgeving: voorbeelden        
    en dialoog

• Regioleren DOEN!

• Gepersonaliseerd leren: met inzet        
   van ouders (PO)

• Samenwerkingsverbanden 
   tussen scholen en bedrijven

• Regioleren DOEN!

• Samenwerkingsverbanden 

   tussen scholen en bedrijven

C: De eigentijdse leerling: 
    beelden en begrijpen

• Eigentijdse leerlingen: zijn 
   ze te motiveren voor school?

• Persoonlijk leiderschap: 
   belangrijk voor alle leerlingen

• Eigentijdse leerlingen: zijn ze
   te motiveren voor school?

• Persoonlijk leiderschap 
   belangrijk voor alle leerlingen

D: Jij als leraar: visie en 
    vaardigheden 

• Toegepaste improvisatie

• Feedback met de
   lesobservatie app

• Hoe leer ik zelf?

• De leraar als ontwerper: 
   design thinking

• Toegepaste improvisatie

E: De eigentijdse leeromgeving: 
    ontdekken en creëren

• ICT ontdekkingsruimte

• ICT en eigentijds onderwijs
• ICT ontdekkingsruimte 

• Gamification

• Gepersonaliseerd leren in het MBO

• ICT ontdekkingsruimte

• Leerplan ontwerpen voor 
   digitale geletterdheid

  Thema: Inspiratie en in gesprek 

 • Open Space
 Open Space geeft iedereen de gelegenheid om met een  
 aan te dragen onderwerp of vraag mensen te verleiden  
 tot een goed gesprek. Elk onderwerp dat inspirerend is  
 voor mensen in het onderwijs kan aangepakt worden. 

 • Zeepkisten
 Korte presentaties over onderwerpen zoals:
 • Lesson study
 • Leraar als ontwerper
 • Flexibele onderwijsroute

 • Beeld en Geluid
 Op verschillende plekken op het Nationaal Congres   
 Lesgeven vindt u opstellingen met video’s en 
 presentaties.

 Thema: Samenwerken met de omgeving: 
 voorbeelden en dialoog 

 • Regioleren DOEN!
 In deze workshop ervaart u wat nodig is om vorm te   
 geven aan regioleren.

 • Gepersonaliseerd leren: met inzet van ouders (PO)
 In deze workshop verkent u de diverse hedendaagse   
 mogelijkheden waarmee u ouders kunt betrekken in 
 het leerproces van hun kind. 

 • Samenwerkingsverbanden tussen scholen en bedrijven
 Een presentatie van Brainport Scholen over hun  
 samenwerking met Brainport Development. 

 Thema: De eigentijdse leerling: beelden en   
 begrijpen 

 • Eigentijdse leerlingen: zijn ze te motiveren voor school?
 In deze learnshop verwerft u inzicht in wat leerlingen  
 helpt bij leren met plezier. 

 • Persoonlijk leiderschap: belangrijk voor alle leerlingen
 In deze learnshop staal centraal waarom persoonlijk   
 leiderschap belangrijk is.

A B
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 Thema: De eigentijdse leeromgeving  
 ontdekken en creëren 

 • ICT ontdekkingsruimte
 In deze ruimte kunt u verschillende ICT tools 
 uitproberen, ermee oefenen en lessen ontwerpen. 
 U kunt individueel, in groepjes of zelfstandig 
 aan de slag te gaan. Ook zijn er ervaren consultants   
 aanwezig als vraagbaak. 

 • ICT en eigentijds onderwijs
 Er zijn veel ICT tools beschikbaar, maar welke voegen   
 echt iets toe aan uw lessen? In deze workshop   
 worden een aantal waardevolle tools behandeld. 

 • Gamification
 In deze workshop leert u hoe u door middel van
 spelelementenl eerlingen kunt verleiden tot leren. 

 • Gepersonaliseerd leren in het MBO 
 In deze learnshop worden voorbeelden van 
 gepersonaliseerd leren uit binnen- en buitenland   
 gepresenteerd. We stellen ons de vraag, wat zijn de   
 mogelijkheden voor mijn school en waar liggen de   
 grenzen. 

 • Leerplan ontwerpen voor digitale geletterdheid
 In deze workshop gaan we samen met u digitale   
 vaardigheden verbinden met het bestaande leerplan. 

D

 Thema: Jij als leraar: visie en vaardigheden 
 
 • Toegepast improvisatie
 In deze workshops ervaart u de toegevoegde waarde 
 van improviseren in uw lessen en leert u hoe u dit   
 effectief kunt inzetten. 

 • Feedback met de lesobservatieApp
 In deze workshop ervaart u de meerwaarde van de   
 LesobservatieApp voor de leraar van vandaag. 

 • Hoe leer ik zelf? 
 Als docent bent u vaak zo druk met leerlingen dat u uw  
 eigen leerbehoefte vergeet. In deze workshop leert u uw  
 leerbehoefte in kaart te brengen en hoe u deze kunt   
 vervullen. 

 • De leraar als ontwerper: design thinking
 Deze workshop focust erop om u als leraar 
 handreikingen te geven waarmee u effectieve
 leeractiviteiten zelf  kunt ontwerpen. 

Samen met anderen leren over 

eigentijds lesgeven, ontdekken 

wat u ervan vindt, hoe u er 

vorm aan kunt geven, wat u al 

doet en kunt behouden. 

U kunt creëren, oefenen en 

eigentijds lesgeven ervaren.

Meer informatie en aanmelden: 
www.cps.nl/congreslesgeven


