Nieuwe coalitie krijgt gezamenlijke onderwijsparagraaf
Landelijke conferentie richt zich op wat wél kan in het onderwijs
Onderwijsparagraaf voor regeerakkoord

Tijdens de landelijke conferentie “inhetonderwijskanhetwel.nl” op 29 mei in Rotterdam zullen politici,
leraren en professoren een gezamenlijke onderwijsparagraaf samenstellen voor de nieuwe coalitie. In
een debat onder leiding van Prem Radhakishun, zullen de verschillen helder worden. Enkele items
zijn: perfectioneren we het huidige systeem of krijgen nieuwe initiatieven een kans? is het onderwijs
van de leraar of van de politiek? moet er geld bij of af? worden boeken gratis of niet? is onderwijs
meer dan rekenen en taal? talenten of toetsen? Maar de ultieme opbrengst van de middag is een
verklaring waar tweehonderd vertegenwoordigers uit het onderwijs en de verschillende politici
allemaal hun handtekening onder zetten. De Rotterdamse bestuursvoorzitter Rald Visser en directeur
van de Baak Harry Starren debatteren met o.a. Alexander Pechtold, Jasper van Dijk, Jesse Klaver,
Yesim Candan, Jan Jacob van Dijk, Nebahat Albayrak, Ineke Dezentjé Hamming, Arie Slob en
de voorzitters van de PO-Raad, VO-Raad en MBO-Raad. De gezamenlijke onderwijsparagraaf voor
het nieuwe regeerakkoord wordt aan de media aangeboden, ten behoeve van de nieuwe coalitiepartijen
ten tijde van de formatie.

Niet hoe het niet kan, wel hoe het wél kan

Waarom zouden we ons blijven richten op wat niet werkt, op achterstanden en op uitval. De focus
moet worden gericht op de toekomst. De aandacht moet naar hoe het wel kan! Het onderwijs staat de
hele dag onder druk: slechte prestaties, eenzijdige aandacht voor rekenen en taal, uitval, etc. Maar een
grote groep leerkrachten en docenten laat al lang zien dat het wel kan. Dat leerlingen hard werken en
graag naar school komen. De overeenkomst tussen die scholen is dat de leerlingen het uitgangspunt
zijn. Hun potentieel is leidend. Daardoor wordt ontwikkeling vanzelfsprekend, uitdagend en hartstikke
leuk. Het onderwijs moet van de leraar en de leerling worden.

Conferentie “in het onderwijs kan het wel”

De landelijke conferentie is voor mensen verbonden aan het onderwijs. Mensen die zelf het verschil
willen maken. Die succesvolle voorbeelden van anderen naar hun eigen situatie willen vertalen. Die
iedere dag al een bijdrage leveren aan de toekomst van onze kinderen. In de theaterschool van
Rotterdam zal burgemeester Ahmed Aboutaleb openen. Daarna voltrekt zich de conferentie “in het
onderwijs kan het wel”. In een pallet van goede voorbeelden en behulpzame theorieën wordt zicht- en
voelbaar dat het onderwijs aantrekkelijk kan zijn voor leerlingen en leraren. Succesvol onderwijs kent
vele gezichten. Op het podium verschijnen: directeur van het Nivoz Prof. dr. Luc Stevens, Prof. dr.
Rob Martens van het Ruud de Moor Centrum, Prof. dr. Fred Korthagen van de Vrije Universiteit,
onderwijsadviseur Alex van Emst en leerkrachten, kinderen, directeuren, en succesvolle ondernemers.
De conferentie wordt geleid door Marcel van Herpen, directeur van het expertisecentrum Duurzaam
Opvoeden en Ontwikkelen.

Info voor redactie
Website:
www.inhetonderwijskanhetwel.nl
Datum:
29 mei 2010 van 11.00 tot 14.15 uur
Plaats:
Theaterschool Rotterdam, Pieter de Hooghweg 222, Rotterdam
Contactpersonen: Marcel van Herpen (inhoudelijk): 06-18470250
Ilse Godtschalk (pers):
06-54342669
Beeldmateriaal: meer beeldmateriaal (foto,video) via Ilse Godtschalk
Organiserende organisaties: NIVOZ, De Baak, DuOO, Mastercircle, LMC, ECL

U bent van harte welkom!
Marcel van herpen, Prem Radhakishun , prominenten, politici en professoren kunnen
worden geïnterviewd tijdens de dag en worden uitgenodigd ervoor of erna voor een
interview in uw krant/blad/programma.
Ook kan de gezamenlijke onderwijsparagraaf als primeur aangeboden worden in uw
krant/blad/programma.
De dag wordt gefilmd door een professionele filmploeg. Dit beeldmateriaal kan
rechtenvrij gebruikt worden door de pers

