UITNODIGING: WOENSDAG 25 SEPTEMBER

SYMPOSIUM
KRIMPBELEID 2.0
Onderwijs en omgeving aan zet; samen aan de slag

Ontdek de succesfactoren voor het opvangen van leerlingdaling en ontmoet ervaringsdeskundigen.
Co-creatie tussen onderwijs en maatschappij.

We ontmoeten u graag tijdens deze
interactieve bijeenkomst onder
leiding van dagvoorzitter Harry
Starren, met tafelgasten vanuit o.a.
het ministerie van OCW en de VO
Raad, en spreker Daan Quakernaat.

Het aantal plaatsen is beperkt.
Aanmelden graag uiterlijk
22 september via het reactieformulier.
Contact
St. VO Zeeuws-Vlaanderen
Bestuurssecretariaat
info@vozeeuwsvlaanderen.nl

Datum

woensdag 25 september 2019
Locatie
Scheldetheater Terneuzen
Programma
14.00 uur
14.15 uur
14.30 uur
		
		
		
15.15 uur
15.45 uur
16.30 uur
		
16.50 uur
		
		

Ontvangst
Inleiding en achtergrond
Paneldiscussie, interactie met de zaal
vertegenwoordigers van directies/bestuur
VO Raad, Ministerie OCW, gemeente,
provincie, VO en bedrijfsleven
Pauze
Daan Quakernaat, “Ga kathedralen bouwen”
Interactieve afronding en opmaat naar
de borrel
Borrel met afscheid bestuurders Dirck 		
van Bennekom en Frank Neefs en
aansluitend dinerbuffet
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Daan
Quakernaat
“Ga kathedralen bouwen”

“Ga kathedralen bouwen” is een verhaal
over de angst en passie. Over de angst om
controle te verliezen. Over passie die nodig
is om iets tot stand te brengen. Met controle
is niets mis. Maar teveel controle leidt tot
angst voor risico en gebrek aan passie die
nodig is voor verandering, innovatie en groei.
We zijn terecht gekomen in een wereld van
managers, planning, proces en bureaucratie.
Een wereld waarin we geen fouten mogen
maken. Waarin we alles van te voren willen
vastleggen en regelen.
Echter, we moeten transities vormgeven.
We moeten aan de slag met nieuwe ideeën.
Bij uitstek zaken die zich niet lenen voor
planning en controle. Wat we nodig hebben is
vertrouwen. Vertrouwen ontstaat als mensen
gezamenlijk een reis aangaan. Een reis met
successen maar ook tegenslagen, die je als
groep overwint, waar je trots op kan zijn.
Het is tijd om kathedralen te bouwen!

