Uitnodiging

Andy Hargreaves in Rotterdam
Congres uplifting leadership; bouwen aan professioneel kapitaal
Andy Hargreaves is een toonaangevend professor in de
onderwijsverandering. Hij schrijft en houdt lezingen
over het thema duurzame schoolontwikkeling en
duurzaam leiderschap. Zijn onderzoek naar de aanpak
van onderwijsinnovaties in Londen is een inspiratie voor
de mogelijkheden in Rotterdam.
De mensen die werken in en rond het Rotterdamse
onderwijs zijn ons professioneel kapitaal: van VVE tot
en met HBO. Speciaal om hen te inspireren, komt professor Andy Hargreaves naar Rotterdam. In de ochtend legt
Hargreaves de link tussen zijn inzichten en de toepassing
daarvan in het Rotterdamse onderwijs. In de middag
gaan we in een kleiner gezelschap aan de hand van casuïstiek samen met Hargreaves dieper in op onderwerpen
rond onderwijsvernieuwing in het Rotterdamse onderwijs.

Datum
Donderdag 23 mei 2019
Tijd
Ochtend: 8.45 uur tot 12.00 uur
Middag: 13.00 uur tot 17.00 uur

Ochtendprogramma:
8.45 uur
Ontvangst en registratie
9.30 uur
Opening door wethouder Said Kasmi
9.40 uur
Professor Andy Hargreaves
(Engels gesproken)
10.30 uur Pauze
11.00 uur Vervolg presentatie en beantwoorden
van vragen
12.00 uur Einde ochtendprogramma
Middagprogramma:
12.15 uur Lunch voor middaggasten
13.00 uur 	Start middagprogramma verdieping
op thema 1 en 2
14.30 uur Pauze
15.00 uur Verdieping op thema 3
15.45 uur Plenaire terugkoppeling
16.00 uur Netwerkborrel
16.00 uur Nabespreking met prof. Andy Hargreaves 		
met genodigden.
17.00 uur Einde bijeenkomst
Thema’s
In het middagprogramma komen de volgende drie
thema’s aan bod:
• Doorstroming PO – VO en kansengelijkheid
• Aantrekkelijk en toekomstbestendig leraarschap
• Hoe realiseer je gezamenlijke verantwoordelijkheid?

Locatie
De Doelen: Juriaanse zaal en Arcadis zaal.
Kruisplein 30, 3012 CC Rotterdam
Voor wie
Ochtendprogramma: Leraren, leidinggevenden,
bestuurders en opleiders vanuit vve, po, speciaal
onderwijs, vo, mbo en leraren- en docentenopleidingen.
Middagprogramma: Voor een beperkt aantal
onderwijsprofessionals in het primair- en voortgezet
onderwijs (maximaal 80 plaatsen).

Aanmelden
U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden door
te registreren via onderstaande button. Voor het middagprogramma wordt een selectie gemaakt van genodigden.
Maximaal 80 plaatsen zijn hiervoor beschikbaar.
Deelname aan het congres is geheel kosteloos.
Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar
Hargreaves2019@rotterdam.nl.

AANMELDEN

