
Partners in verbetering

Uitnodiging

Kleine Parade ‘De Nieuwe Leerweg’  
Donderdag 11 april 2019  
Grand Hotel Gooiland in Hilversum

Speciaal voor bestuurders en schoolleiders die onderwijskundig leiding willen geven 

aan de vernieuwing GTL organiseren wij de Kleine Parade ‘De Nieuwe Leerweg’.  

Een dag vol inspiratie over de kansen en mogelijkheden die deze nieuwe leerweg biedt voor alle 

soorten gemengde en theoretische leerwegen en mavo’s. Groot of klein, categoriaal of in een 

scholengemeenschap. Vanuit praktijkervaringen, uitdagende scenario’s en praktische instrumenten 

bieden wij u een dag waarop u de balans kunt opmaken en nieuwe inzichten krijgt samen met 

collega-schoolleiders. Nieuwsgierig? U bent van harte uitgenodigd!



Partners in verbetering

In ons dagelijks werk als adviseurs zien we een 

kleurrijk en divers landschap van scholen voor  

GL/TL. Steeds meer scholen hebben de afgelopen 

jaren — aangejaagd door de vernieuwing in het 

vmbo — werk gemaakt van praktische vakken, het 

aanleren van vaardigheden, vormen van 

gepersonaliseerd leren en LOB om de aansluiting 

met het vervolgonderwijs (mbo 4 en havo 4) te 

versterken. Met de ontwikkeling van De Nieuwe 

Leerweg, waarin GL en TL samengaan, krijgen alle 

scholen de opdracht om de praktische component 

in het onderwijs te versterken. Met het recente 

advies van de VO-raad aan het ministerie worden 

de contouren steeds scherper. Tijd om samen aan 

de slag te gaan. Wat betekent dit voor uw school?

Zoals u van ons gewend bent, bieden we u een rijk 

en inspirerend programma. Wij schetsen samen 

met u en collega-schoolleiders de mogelijkheden 

die De Nieuwe Leerweg biedt. U krijgt grip op de 

verandering door een heldere analyse van uw eigen 

school, concrete beelden van de toekomst en 

veranderkundige inspiratie. U gaat naar huis met 

inspiratie en materiaal om het gesprek op uw eigen 

school voort te zetten.

Voorstelling 1: scherp zicht

Waar staat uw GTL op dit moment? Heeft u al zicht 

op de mogelijkheden van De Nieuwe Leerweg voor 

uw school in de regio? In de eerste ronde ontwikkelt 

u een scherpe blik op het krachtenveld van uw eigen 

school. U maakt een analyse van de innovatieruimte 

en de ambitie. Thema’s die hierin de revue passeren 

zijn: regionale functie van uw school, motivatie van 

doelgroep(en), overtuigingen over leren en ruimte 

om te veranderen. De uitkomst van de eerste ronde 

wijst u de weg naar de tweede voorstelling.

Voorstelling 2: verruimde blik

Op basis van onze praktijkervaringen in het land 

zijn we gekomen tot een aantal schoolportretten 

die een herkenbaar en inspirerend zicht geven op 

de mogelijkheden. In deze mini-ontwerpsessie 

gaat u met bouwstenen uit de schoolportretten 

aan de slag met uw  eerste eigen ontwerp voor  

De Nieuwe Leerweg. Ook schetsen we het 

veranderkundige traject voor de komende jaren.

   Ontvangst met koffie en 

thee in de Green Lounge

  

   Keynote door Wim Daniëls, 

auteur van ‘DE MULO’

   Inleiding op de dag door 

Mirjam van Halem en 

Geesje van Slochteren 

  Pauze

  Voorstelling 1: scherp zicht

  Lunchpauze

   Voorstelling 2:  

verruimde blik

  Pauze

   Uitsmijter door Remy van 

Kasteren

   Borrel

09.00 - 09.30 uur  

 

 

09.30 - 10.00 uur  

 

 

10.00 - 10.30 uur  

 

 

 

10.30 - 11.00 uur  

 

11.00 - 12.15 uur  

 

12.15 - 13.15 uur  

 

13.15 -  14.30 uur  

 

 

14.30 - 15.00 uur  

 

15.00 - 15.45 uur  

 

15.45  uur 

Aanmelden 

LET OP:  

de uiterste inschrijfdatum is 1 april 2019!

• Het aantal deelnemers per school is 

gelimiteerd tot 2 personen.

• De kosten bedragen € 500,- voor twee 

personen, inclusief lunch en materiaal.

Programma

Kijk voor meer informatie  
en inschrijving op:  

www.bmc.nl/parade


