Programma
Jaarlijks Congres SBOwerkverband – vrijdag 20 november 2015
“Passend Onderwijs: bij de les blijven”
Niets doen is geen optie!
Ochtendprogramma
9:00 – 12:30 uur
09:00 uur
Ontvangst en koffie
09:30 uur
Opening door Jan van Etten, voorzitter SBOwerkverband
09:35 uur
Algemene Ledenvergadering Jan van Etten (voorzitter), Ferdinand ter Haar
(penningmeester)
Afscheid en benoemen van bestuursleden, vaststellen van de jaarrekening 2014 en
de begroting 2016.
09:50 uur
Presentatie “Speciaal (Basis) Onderwijs in de transities” door Erik Dannenberg
Erik Dannenberg is per 14 juli 2014 aan de slag gegaan als projectleider 'Speciaal onderwijs in
de transities'. Als projectleider gaat hij een plan uitwerken om de directe belangen van de
leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op een
zorgvuldige wijze aandacht te geven in de diverse lopende transities. Hij geeft daarbij
adviezen aan een gezamenlijke stuurgroep van PO-Raad, VO-raad, LECSO (landelijk
expertisecentrum speciaal onderwijs) en het ministerie van OCW.
11:00 uur
Pauze in de grote zaal
11.30 uur
Interactieve lezing: leiden of lijden? door Tica Peeman
De druk zit erop in deze tijd. Achterover leunen en wachten tot het allemaal wel goed komt,
kan niet meer. In deze wereld wordt veel leiderschap gevraagd. Van kinderen, van
leerkrachten en dus vooral van directeuren. In deze interactieve lezing neemt Tica Peeman je
mee in wat de essentie van modern leiderschap is, wat het vraagt van jou en vooral hoe jij
leiderschap bij anderen kunt stimuleren. Het levert je inzichten op, ervaringen en praktische
tools.
Tica Peeman is directeur, senior trainer en auteur van diverse boeken over leiderschap.
12.30 uur
Lunch in de grote zaal
Middagprogramma
13:30 – 15:00 uur
13:30 uur
Aan de slag met je eigen leiderschap, begeleid door Tica Peeman
14:00 uur
Presentatie “Ga kathedralen bouwen!” door Daan Quakernaat
"Ga kathedralen bouwen" is een verhaal over de angst om kathedralen te bouwen. Controle
leidt tot angst voor risico en gebrek aan passie die nodig is voor innovatie en groei. We
moeten elkaar leren afrekenen en vertrouwen zodat er ruimte vrijkomt om mooie dingen te
maken.
15.00 uur
Afsluiting met daarna: handenschudden Miep van Loon en Ferdinand ter Haar,
napraten onder het genot van een drankje en een hapje; muziek o.l.v. Gerard Couprie
Tegen inlevering van je badge ontvang je het boek over de geschiedenis van de kathedralen
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