
PEDAGOGISCH
CONGRES

THEMA | HOE VRIJ BEN JIJ?

29 MAART 2023
9:30 UUR - 16:30 UUR

THEATER SPANT IN BUSSUM
KEUZE UIT 22 SESSIES

CENTRUM PEDAGOGISCH CONTACT

 EEN DAG VOOR ALLE (AANKOMEND) PROFESSIONALS 
IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN HET MBO.



EEN VRIJER
PERSPECTIEF

Tijdens ons derde Pedagogisch Congres
draait het om vrijheid. Hoe vrij ben en voel
jij je in de uitoefening van je vak? Of hoe
word en blijf je dat? Wij bieden jou een
dag lang inspiratie, energie, kennis en
inzichten en praktische handvaten om

morgen mee aan de slag te gaan. 

We beloven je: je gaat met een vrijer
perspectief op je vak naar huis!

PRACHTIGE LEZINGEN & INTERVIEWS
KIES 3 VAN DE 22 SESSIES

INCLUSIEF GEZONDE LUNCH
HET NIEUWE CPC MAGAZINE &

HET BOEK EDUCATION ON TOUR

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
CENTRUMPEDAGOGISCHCONTACT.NL



INSPIRATIE
Corporate antropoloog Daniëlle Braun

vertelt je hoe je vrij(er) kunt omgaan met
‘anders zijn’ * Kind van Ruinerwold 

Israël van Dorsten vertelt over zijn stap
van afzondering naar vrijheid * Leraren en

leiders vertellen in een serie
podiumgesprekken aan CPC-directeur
Simone Mark over hun zoektocht naar
pedagogisch (con)tact en autonomie  *

Cabaretier Kees van Amstel schetst een
hilarisch beeld van de vrije leraar * Leraar

Hama Jamal (her)vond de vrijheid nadat hij
naar Nederland vluchtte * CPC-er Marcel

van Herpen gaat samen met pedagoog en
cabaretier Peter Heerschop op zoek naar
de lessen van gasten met een bijzonder

verhaal.

 



PRAKTISCH
CPC-docenten delen hun kennis en

inzichten tijdens (interactieve) lezingen en
workshops over: sturen op autonomie *

intuïtie als motor voor professioneel
handelen * vrij spelen op het schoolplein *

met Scandinavische inzichten vrijer
conceptualiseren * hoe geef je kinderen
écht vrijheid in de klas? * vrij in je vel en

lichaamsbewust werken * neem de vrijheid
om te kiezen voor een passend

onderwijsconcept * hoeveel vrijheid geef
en neem jij als schoolleider? *

professionele leergemeenschappen bieden
ruimte aan vrijheid * handelen in vrijheid

en de rol van waarden * de kracht van
eigenheid ontdekken als je je school op de

kaart wilt zetten.

 



HOE VRIJ 
BEN JIJ?

Jij kiest met passie voor het onderwijs. Elke dag
opnieuw sta jij er, voor de kinderen en jongeren

die aan jou zijn toevertrouwd. Je helpt ze
ontdekken en leren, je hebt samen plezier en

deelt successen. En je bent er natuurlijk ook als
het tegenzit. Zo help jij jonge mensen

opgroeien tot vrije, verantwoordelijke mensen
die kunnen meedoen in onze samenleving.

Prachtig!
 
 
 

Maar: voel jij altijd de ruimte om die leraar en
leider te zijn die je wílt zijn? Hoe handel jij, als

‘het systeem’ iets anders van je vraagt dan waar
jouw onderwijshart sneller van klopt? Neem jij
genoeg ruimte om te doen wat nodig is? Ook

als het knelt en schuurt door alles wat er op jou,
je team en school afkomt? Ben jij vaker dan je
lief is bezig met wat je opgedragen krijgt, of

doe je wat je weet dat je moet doen? En hoe leg
je dat dan uit? Hoe vrij voel jij je? 

Hoe vrij bén jij?



"" STEENGOEDE WORKSHOPS MET VEEL
INFORMATIE, PRAKTISCH EN MOOIE EN
ONTROERENDE VOORBEELDEN. HEEL

INSPIREREND"
 

- JOB

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
CENTRUMPEDAGOGISCHCONTACT.NL

 


