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Onderwijs in Vuur & Vlam  
De ontwikkelingen van leraren, leerlingen en 

studenten staan nooit stil. En dit jaar al zeker 

niet! Onderwijs in Vuur & Vlam. Wij vieren V! Dat 

is het thema van de Nacht van de Leraar. De V 

staat voor Vijf jaar, maar vooral ook voor het 

verschil wat de leraar maakt door het verlangen 

waardevol onderwijs aan te bieden aan leerlingen 

en studenten. In welke tijd dan ook.

De V komt terug in de volgende programmalijnen: 

 

• Veerkracht & Vitaliteit 
• Verbinden & Vertrouwen 
• Verleiden & Verwonderen 
• Versterken & Vakmanschap 
• Virus & Verandering 

Welkom



 

Eerst geniet je van een walking dinner en de 

opening welke je live of via livestream volgt, 

afhankelijk van de locatie. Daarna vinden de sessies 

in twee rondes plaats. Tijdens het Leids kwartiertje 

heb je de ruimte om samen vorm te geven aan dat 

wat er leeft binnen de sessie. Uiteraard sluiten we 

de avond af met een gezellige borrel. 

Lang leve de leraar! 

 
 
LEF-ontwerpteam NvdL2020 

 

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus 

schrijf je snel in! Klik hier om je aan te melden!* 
 
 
*Door dit hele document heen zullen klikbare links aangegeven 
worden op deze manier. Klik vanuit de PDF op je PC of telefoon 
op de link om automatisch naar de pagina te gaan. 

https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/nachtvandeleraar/inschrijfformulier-2020/
https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/nachtvandeleraar/inschrijfformulier-2020/


16.30 Inloop en walking dinner
18.00 Opening
19.00 Ronde 1
19.45 Leids kwartiertje*
20.15 Ronde 2
21.00 Leids kwartiertje
21.15 Borrel

* Het Leids kwartiertje is een open space binnen 
de sessie waarbij de inhoud samen wordt bepaald.

Programma



Opening 
livestream

Het echte verhaal
Karl Raats Spreker, facilitator en coach 

Karl is Nederlands meest gevraagde en hoogst 
scorende Belg op gebied van zakelijke creativiteit. 
Het Creatief Denken is zijn grote liefde. Karl wentelt 
zich in alles wat zakelijke creativiteit mogelijk 
maakt. Na de zomervakantie komt een podcast van 
radio LEF met Karl Raats uit. De podcast geeft zicht 
op waar de inhoud van de opening en de workshops 
zich naar toe gaat bewegen tijdens de Nacht van de 
Leraar.  

https://www.creativiteit.expert/
https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/radio-lef/


Sessies

Technasium onderwijs 
Yvonne Gallagher & Jo Jacobs Docenten Technasium 

Ronde 1&2 - Verleiden & Verwonderen 

Waarom is dit een vak/soort onderwijs wat past bij 
de leerling van nu? Een leerling heeft veerkracht, 
maar wil zich ook graag laten verwonderen. De 
leerling kan zich in samenwerken versterken. Dat 
roept vragen op… Wat voor veranderingen brengt 
dit dan met zich mee? Hebben wij als docenten 
het vertrouwen in leerlingen om hen wat losser 
te laten? Kunnen we hen zelf op onderzoek 
laten gaan? Durven we te vertrouwen op hun 
vaardigheden die in ontwikkeling zijn? En zijn wij in 
staat om deze te versterken? 

https://nl.linkedin.com/in/yvonne-gallagher-b5a75264
https://nl.linkedin.com/in/jo-jacobs-3725324b?challengeId=AQFGUQg33YcOIAAAAXMJPo2Vde7x7yOLTz85LUNIcuEWWTTXoDkl3J2fn11u8JK6bKAZQumluKIM32BkaN8ZNm1_lvrh6xS-Ng&submissionId=85b9e8aa-ce8f-1d16-32df-b33648cd2410


Kern- en keuzeroosters
Tijmen Troost-Van Nie Studiecoach Coornhert Gymnasium

Saskia van der Jagt Sectieleider biologie Coornhert Gymnasium

Ronde 1&2 - Veerkracht & Vitaliteit

Tijdens deze workshop staat het (meer) inspelen op 
de leer- en ontwikkelingsbehoefte van leerlingen 
centraal. Saskia en Tijmen delen hoe ze door het 
geven van lessen in een kern- en keuzerooster 
tegemoet proberen te komen aan de verschillende 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Uiteraard 
komen ook de leerpunten aan bod: wat werkt 
wel, wat werkt niet. Op basis van de invalshoeken 
die op het Coornhert Gymnasium zijn gekozen 
om dit inhoudelijk uit te werken wordt er met de 
deelnemers verkend welke mogelijkheden zij zien 
voor hun eigen onderwijs en/of school. Hierbij 
ligt de focus op hoe je hierin als lerarenteam het 
voortouw kunt nemen.

https://www.linkedin.com/in/tijmentroost/
https://www.linkedin.com/in/saskia-van-der-jagt-phd-b19a0617/


Het paradigma onderwijs
Haico van Velzen Trainee bestuurder Stichting 

Westelijke Tuinsteden in Amsterdam 

Ronde 1&2 - Virus & Verandering

Als je je school anders wil organiseren dan kunnen 
we in modellen denken. Maar, anders organiseren 
begint bij leiderschap en visie: wat zie ik je in je 
school doen? Wat je wil veranderen draait niet om 
de toekomst, maar wat kan je morgen doen?
Wat doe jij morgen met Haico’s verhaal?

https://www.linkedin.com/in/haico-van-velzen-b92b421a/


Leiden Kennisstad 
De concentratie van talent en kennis maakt dat de stad al 
eeuwen een internationale ontmoetingsplaats is waar talent 
en kennis tot innovatie leiden. Dit ecosysteem maakt de regio 
tot vestigingsplaats voor talloze wetenschapsinstituten, 
onderwijsinstellingen en innovatie bedrijven tot wereldklasse. De 
titel van de toekomstvisie voor de stad sluit hier naadloos op aan: 
Leiden, Stad van Ontdekkingen’.  
 
Het Leiden Education Fieldlab (het LEF) 
De Nacht van de Leraar wordt georganiseerd door het LEF.  
Het Leiden Education Fieldlab (het LEF) is van én voor het 
Leidse onderwijs. Een netwerk met een fysieke locatie waar 
onderwijsprofessionals met passie en een actieve rol binnen 
het onderwijs samen kunnen innoveren en onderzoeken. Een 
energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat en 
men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het 
onderwijs. Met behulp van thematisering kunnen mensen binnen 
verschillende disciplines op actieve wijze elkaar inspireren en 
versterken. Het LEF is een plek waar met passie en energie 
uitdagingen, ideeën en vraagstukken behandeld worden op 
gezamenlijk initiatief om zo het onderwijs te professionaliseren.

Het LEF: Samen werken aan innovatie, kennisdeling en 
ontwikkeling binnen het onderwijs.
 
Leiden Education Fieldlab (LEF) 
Kennedylaan  
12324 ER LEIDEN 
www.hetlef.nl 

https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/

