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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

Van concreet naar abstract 
Anne Schiereck Leerkracht PO en docent Montessori-opleiding 

Ronde 1&2 - Verleiden & Verwonderen 

Kijk verder dan leren vanuit een lesboek en gebruik 
voorwerpen. In deze workshop laat Anne zien wat 
de meerwaarde is van het gebruik van concrete 
materialen om abstracte onderwerpen mee aan 
te leren. Ook wordt er een link gemaakt naar 
wetenschappelijk onderzoek. De basis voor deze 
workshop is rekenmateriaal, maar afhankelijk van 
de behoefte kunnen we voorbeelden bekijken uit 
andere vakgebieden. 

https://nl.linkedin.com/in/anne-schiereck-5583082a


Hoe haal je het beste uit Microsoft Teams?
Farhana Khan & Khadija El Mokadem Docenten ROC Mondriaan 

en Microsoft Innovative Educator Experts 

Ronde 1&2 - Versterken & Vakmanschap

Wie Microsoft Teams nog niet kende voor de 
coronacrisis zal er ondertussen nu wel bekend mee 
zijn. Maar hoe haal je het beste uit Teams en hoe zet 
je het in? Teams is de plek om een samenwerking 
te starten en is niet meer weg te denken uit het 
onderwijs. Wist jij al dat je Teams kan integreren 
met andere apps? Tijdens deze workshop wordt aan 
de hand van praktijkvoorbeelden de functionaliteit 
van Teams uitgelegd, zoals de handige videotool 
Flipgrid en de inzet van ClassNotebook in 
combinatie met Teams.  

https://nl.linkedin.com/in/farhana-khan-7a8a43b
https://nl.linkedin.com/in/khadija-el-mokadem-4b3b4b50


Verbinden van onderwijs en onderzoek
Angela Molema Communicatieadviseur team  

Kennisbenutting en Communicatie NRO 

Ronde 1&2 - Versterken & Vakmanschap

Hoe zorgen we dat onderwijswetenschap, -beleid en 
–praktijk beter met elkaar worden verbonden? Met 
dat doel werd eind 2012 het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO) opgericht. Angela laat 
in een presentatie zien wat NRO te bieden heeft 
aan leraren en gaat graag het gesprek aan over 
hoe dit (nog) beter kan. Je maakt kennis met NRO-
instrumenten voor onderwijsprofessionals, waarmee 
kennis en inzichten uit onderwijsonderzoek vertaald 
wordt naar de onderwijspraktijk.   

https://nl.linkedin.com/in/angelamolema


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/

