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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

Praten met apparaten 
Thomas Bekema & Mike van de Geijn Enthousiaste en 

ondernemende jongeren van de Meesterchallenge 

Ronde 1 - Verleiden & Verwonderen 

Programmeren kan je leren is het motto achter deze 
workshop. Leer op de Technolab-manier, namelijk 
actief en met de handen uit de mouwen, de basis 
van programmeren en computational thinking. We 
gaan aan de slag met onder andere Lego Wedo, 
Ozobots, Cubetto, Makeymakey, Scratch en Microbit. 
De tools zijn toepasbaar op de hele onderwijskolom; 
van groep 1 PO tot eind VO. Als deelnemer ga 
je terug naar de basis van het leren: leren door 
ontdekken, spelen en doen. Laat je meeslepen door 
het enthousiasme van de Technolab Meesters Mike 
en Thomas en ervaar de kracht van actief leren. Je 
krijgt praktische handvatten en inspiratie die je de 
volgende dag gelijk kan toepassen in de klas. 

https://nl.linkedin.com/in/thomas-bekema-06284413b
https://nl.linkedin.com/in/mike-van-de-geijn-2818241a9


Onderzoekend en ontwerpend leren
Erik Drossaert Leerkracht en deelnemer opleidingstraject OOL2.0 

Rianne de Groot Onderzoeksstage opleidingstraject OOL2.0 

Ronde 2 - Versterken & Vakmanschap

Hoe maak je ruimte voor en stimuleer je de 
natuurlijke nieuwsgierigheid van je leerlingen? 
Welke rol neem je als leerkracht aan wanneer 
je leerlingen bezig zijn met onderzoekend en 
ontwerpend leren? Wat is eigenlijk een goede 
onderzoeksvraag? Dit is een greep van de 
onderwerpen die tijdens deze interactieve workshop 
aan bod komen. Aan het einde van de workshop 
heb je als leerkracht inspiratie en kennis opgedaan 
én voor een groot deel je eigen ‘onderzoekend en 
ontwerpend leren’-les ontworpen, waarmee je direct 
aan de slag kunt in je eigen klas.  

https://nl.linkedin.com/in/rianne-de-groot-5a0991119


Leren leren
Monique Marreveld Hoofdredacteur  

onderwijsvakblad Didactief en Didactiefonline.nl 

Ronde 1&2 - Versterken & Vakmanschap

In deze presentatie staat onderwijsonderzoek 
centraal en krijg je praktische tips voor gebruik 
daarvan in de klas. Welke inzichten uit de cognitieve 
psychologie zijn relevant voor de onderwijspraktijk? 
Waar moet je bijvoorbeeld op letten bij het geven 
van een instructie? Onderwijsonderzoek heeft 
veel te bieden en hoeft niet moeilijk of eng te zijn. 
Tijdens de sessie is er ruimte voor interactie en 
na afloop ligt er een lijst met onlinebronnen naar 
onderwijsonderzoek klaar.   

https://nl.linkedin.com/in/monique-marreveld-b186547


Verwonder om de hoek 
Yuri Matteman Hoofd Educatieve Ontwikkeling Naturalis  

Leonie Bakker Projectleider Verwonder om de Hoek Naturalis  

Ronde 1&2 - Verleiden & Verwonderen

Leren doe je niet alleen op school, dat doe je overal 

en altijd, een leven lang. Met ‘Verwonder om de hoek’ 

krijgen alle kinderen in de regio Holland Rijnland de 

kans hun passies te ontdekken op gebied van cultuur, 

natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid 

en zich daarin te verdiepen. Dat doen we door 

leerkrachten, ouders/verzorgers en aanbieders van 

educatieve programma’s met elkaar te verbinden 

door een online platform te creëren waar scholen en 

ouders alle educatieve activiteiten uit de regio kunnen 

terugvinden en kunnen boeken. Daarnaast gaan we 

samen aan de slag in en om de school, ook buiten 

schooltijd. Zo kunnen kinderen doorlopend verbonden 

blijven met onderwerpen waar hun hart ligt. Dit doen 

we juist ook met oog op gebieden waar kinderen 

minder kansen hebben.

Tijdens de workshop gaan we samen aan de slag 

met de rol die volwassenen (leerkrachten, ouders, 

kunstdocenten, museumdocenten, etc.) spelen in het 

wegwijs maken van kinderen en hoe we dat nog beter 

kunnen doen.

https://nl.linkedin.com/in/yuri-matteman-805646
https://nl.linkedin.com/in/leonie-bakker-b4348913


Goede werkvormen, meer resultaat 
Stefan Stoeken Trainer en coach 2KNOWHOW  

Ronde 1&2 - Versterken & Vakmanschap

Een goede keuze en toepassing van werkvormen 
leidt tot aanzienlijke vergroting van effectiviteit en 
plezier van alle betrokkenen. Tijdens deze workshop 
laat Stefan je zien hoe je werkvormen kan inzetten 
om je doel te bereiken en gedrag te sturen. Wil je 
meer halen uit je colleges of lessen? Je repertoire 
aan werkvormen uitbreiden? Leren hoe je een keuze 
maakt uit de veelheid aan werkvormen? Dan ben je 
hier op de goede plek!

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


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/

