U I T N O D I G I N G
S Y M P O S I U M

RUIMTE VOOR ONDERWIJS
OP HET HOGELAND!
Het Hogeland College bestaat 150 jaar!
In 1868 opende de eerste Rijks HBS in een dorp haar deuren voor
32 leerlingen. Inmiddels is de Rijks HBS uitgegroeid tot een scholengemeenschap voor vwo-plus, vwo, havo, dalton vmbo en tl-havo.
Op onze vestigingen in Uithuizen, Warffum en Wehe-den Hoorn
volgen nu 1.266 leerlingen ons onderwijs.
Het Hogeland College heeft tot nu bewezen dat er ruimte is voor
onderwijs op Het Hogeland. Wij zijn trots op onze geschiedenis
en tegelijkertijd kijken we vooruit: hoe spelen we in op de laatste
demografische, onderwijskundige en pedagogische inzichten?
Op donderdagmiddag 22 november gaan we graag samen met
u op zoek naar antwoorden, waarbij we ons laten inspireren door een
drietal experts, elk op hun eigen vakgebied.
Op 22 november verwelkomen we u van harte vanaf 13.00 uur op
onze vestiging in Warffum aan de A.G. Bellstraat 2. Er staat dan koffie,
thee en een traktatie voor u klaar.
Wilt u zich laten inspireren en met ons meedenken? Meld u zich
dan uiterlijk 15 november aan via het formulier op onze website

www.hogeland.nl.

PROGRAMMA
13.30 uur

Opening door de dagvoorzitter

13.45 uur

‘Onderwijs als impuls/kracht in de regio’

door Tialda Haartsen, hoogleraar Plattelandsgeografie 		
bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, RUG

De bevolking van het Hogeland neemt af en het aantal leerlingen daalt.
Wat zijn de gevolgen voor de bereikbaarheid en de spreiding van het
onderwijs? Tialda Haartsen geeft een overzicht van de demografische
ontwikkelingen en de onderwijsvoorzieningen in de regio. Wordt het
alleen maar minder, of biedt bevolkingskrimp ook ruimte om het onderwijs anders en beter te organiseren?

14.40 uur

‘Formatief toetsen en beoordelen’

door René Kneyber, docent wiskunde en auteur van diverse
boeken over onderwijs zoals Het Alternatief en Toetsrevolutie

Formatief toetsen is in Nederland in opmars. René Kneyber, een van
de grondleggers van deze beweging, legt in deze lezing vanuit een
praktisch perspectief uit wat formatief toetsen kan bijdragen aan
ruimte voor onderwijs.
.

15.25 uur

Pauze

16.10 uur

‘Ruimte geven aan leerlingen? Kansen en grenzen…’

door Pedro De Bruyckere , onderzoeker en pedagoog, deskundig
op het gebied van jongeren en onderwijs

Er zijn zinnen waarmee je altijd kan winnen in onderwijs. Stel de leerling centraal. Of ook: geef elk kind alle kansen. Of: personaliseer. Maar
met elke wens komt er vaak een vloek. Wat zijn de wensen, wat zijn de
mogelijke vloeken om ruimte te geven aan leerlingen de komende 150
jaar? Pedro De Bruyckere probeert in zijn lezing hierbij verleden, heden
én toekomst met elkaar te verzoenen.

16.55 uur

Terugblik en Ophalen van de oogst

17.15 uur

Tijd voor een hapje en een drankje

Tot ziens op 22 november!
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