Onze Sprekers

Naast de betrokkenheid van onze kerndocenten, worden er bijdragen verzorgd door enkele
experts. We bieden je de kans om alvast enigszins kennis met hen te maken.
Anko van Hoepen – vice-voorzitter PO-raad
Anko is sinds 1 februari 2017 vicevoorzitter van de PO-Raad. Sinds 1995 is
hij werkzaam in het basisonderwijs en bekleedde verscheidene functies
als leerkracht, IB’er, directeur en schoolbegeleider. In 2007 werd hij lid van
het College van Bestuur van Alpha Scholengroep in Goes. In 2013 trad hij
toe tot het Algemeen Bestuur van de PO-Raad. Naast zijn
vicevoorzitterschap van de PO-Raad is Van Hoepen vicevoorzitter van de
Raad van Toezicht van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, lid
van de Raad van Toezicht van Sport Utrecht, lid van de Adviesraad van
MPM/MME TIAS School for Business and Society en lid van de Raad van
Advies van BAB academy.

Jan Bransen - hoogleraar filosofie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen
Jan is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met Laat
je niets wijsmaken (Klement, 2013) won hij de Socrates Wisselbeker, de
prijs voor het meest prikkelende filosofieboek. Ook zijn Word zelf filosoof,
in 2014 heruitgebracht bij ISVW Uitgevers, was genomineerd voor deze
prijs. Recentelijk verscheen bij Routledge het Engelstalige Don’t Be Fooled:
A Philosophy of Common Sense. Hij is daarnaast oprichter van het
tijdschrift Philosophical Explorations. Jan Bransen blogt over het
onderwijs op www.pleidooivooranderonderwijs.nl.

Annemarie Mars – zelfstandig veranderkundige
Annemarie is een energieke en bevlogen veranderkundige die al bijna
dertig jaar middenin de weerbarstige veranderpraktijk staat. Als spreker,
auteur en adviseur helpt ze bestuurders, directeuren en managers met het
ruimte, richting en sturing geven aan veranderingen die echt verschil
maken.
Annemarie publiceert onafgebroken over de inzichten die ze in haar werk
opdoet en heeft meerdere (bekroonde) boeken geschreven, waaronder de
bestseller ‘Hoe krijg je ze mee?’

Alma Harris – professor Educational Leadership - Swansea
University, Wales
Professor Harris geldt wereldwijd als een autoriteit op het gebied van
‘gedeeld’ leiderschap. Zo schreef zij onder meer Distributed Leadership in
Schools (2009), Distributed Leadership Matters (2013).
Momenteel is ze professor Educational Leadership aan de University of
Swansea in Wales (Engeland). Als auteur van enkele uitgaven van
Onderwijs Maak Je Samen is ze een belangrijke inspiratiebron voor de
inhoud van onze opleidingen.
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Het Programma – Wicked problems
Dag 1 – donderdag 21 januari

8.45 uur – Digitale ‘inloop’ via de Teams-uitnodiging in je agenda
9.00 uur – Opening & Warming-up
Opdracht 0: Kennismaking met je leerteam
9.30 uur – Ons onderwijs in Internationaal perspectief – door Job Christians
Opdracht 1: ga in je leerteam alle voorbereide problemen (ieder bereide er drie
voor) delen. Bevraag elkaar over de problemen en kom uiteindelijk in je leerteam
tot de drie voor jullie belangrijkste problemen. Jullie kiezen ook een nummer 1;
het wicked problem waarmee jullie vandaag verder aan de slag gaan.
10.45 uur – OPGENOMEN INTERVIEW: Q&A; leadership in education – Vraaggesprek tussen
prof. Alma Harris en Job Christians
11.00 uur – PAUZE; ff koffie en thee tappen
11.10 uur – Kort uiteen om met elkaar te reflecteren op de ochtend tot nu toe
11.30 uur - Ons onderwijs in Nationaal perspectief – door Anko van Hoepen, vice-voorzitter PO
Raad
12.30 uur – Q&A
13.00 uur - LUNCHPAUZE
14.00 uur – Wij zijn geen homo sapiens maar homo educandus - door Jan Bransen,
hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
15.00 uur – Q&A
15.15 uur – Reflective sessions
Opdracht 2: In je leerteam ga je met elkaar inzichten vanuit de verschillende
perspectieven die voorbijgekomen zijn, bespreken en verzamelen. Jullie gaan
samen de bol wol ontkluwen. Welke elementen (draadjes) zitten verscholen in dit
wicked problem?
16.00 uur – Plenaire afsluiting - Mentimeter: Loved, lacked, learned
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Programma – (solving) Wicked problems
Dag 2 – vrijdagochtend 22 januari

9.00 uur – online check-in via de teams-uitnodiging
9.10 uur – Warming-up; waar ben je in je gedachten gisteren mee naar bed gegaan? Wat hield
je bezig?
9.20 uur – Toelichting op het programma & de introductie van Annemarie Mars
9.30 uur – Deel 1: Inleiding en De schijnwerper op de ander (= reacties op verandering)
met interactie d.m.v. vragen vanuit de chat en een subgroepsopdracht om de
theorie toe te passen op de eigen casus
10.35 uur – Pauze
10.50 uur – Deel 2: De schijnwerper op de inhoud (= urgentie en ambitie), met interactie door
middel van vragen vanuit de chat en wederom een subgroepopdracht
11.50 uur – Deel 3: De schijnwerper op het proces (= veranderstrategieën), met interactie door
middel van vragen vanuit de chat en mentimeter
12.20 uur – Plenaire afsluiting (een toepasselijk gedicht)
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