
Keynotespeakers professor Orhan Agirdag 

(KU Leuven & UVA, schrijver van ‘Onderwijs 

in een gekleurde samenleving’) en 

Jozefien De Leersnyder (Professor KU Leuven,

doet onderzoek naar het samenspel tussen 

cultuur, psyche en welzijn, tevens oud-leerling 

Steinerschool) nemen ons mee in de veranderende, 

interculturele wereld en de opdracht van 

vrijeschoolonderwijs om zich hiermee uiteen te 

zetten. 

 

Naast inspirerende sprekers organiseren we 

verdiepende workshops om te onderzoeken op 

welke wijze we vrijeschoolonderwijs wereldgericht 

en inclusief kunnen maken. Verder gaat 

Luis Bautista (muziekdocent Marecollege) met 

ons Zuid-Amerikaans zingen en swingen, 

Merlijn Huntjens (stadsdichter en performer, 

tevens oud-leerling) houdt een performance over de 

inclusieve vrijeschool en Femi van Elshuis (actrice 

ITA Academy) verzorgt een voorstelling 

Ik wil wit zijn.
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Programma
09.30 Inloop

10.00  Zuid-Amerikaans zingen en swingen 

 met Luis Bautista

10.30  Keynote: Orhan Agirdag en 

 Jozefien De Leersnyder

11.15 Merlijn Huntjes

11.30 Koffie/thee

12.00 Werkgroepronde I

13.00 Lunch

13.45  Voorstelling Ik wil wit zijn 

 Femi van Elshuis (ITA Academy)

15.00 Koffie/thee

15.15 Werkgroepronde II

16.15 Merlijn Huntjes

16.30 Einde

Ik ben omdat wij zijn
Kleurrijk vrijeschoolonderwijs

Uitnodiging
conferentie
8 mei 2023

Op maandag 8 mei 2023 organiseert BVS-schooladvies haar jaarlijkse conferentie, met dit jaar 

het thema diversiteit en inclusie; hoe we een nog kleurrijker vrijeschoolonderwijs midden in de 

samenleving kunnen creëren. Door ons een dag met dit thema te verbinden willen we je handvatten 

geven om in de klas, binnen het team en in de school inclusief onderwijs nog meer ruimte te geven 

en op die manier leerlingen voor te bereiden op hun plek in de wereld van morgen. We verkennen 

met elkaar op welke manieren we in het vrijeschoolonderwijs in de klas en binnen het team aan 

de slag kunnen met inclusie en diversiteit. Interessante sprekers zullen dit thema belichten vanuit 

wetenschappelijk perspectief enerzijds en de eigen ervaringen anderzijds.

Doelgroep
Leraren po en vo

Onderwijsondersteuners

Directie, schoolleiding en bestuur

Specificaties
Datum en tijd - maandag 8 mei 2023

  10.00-16.00 uur

Locatie  -  Zeister Vrije School, 

  Socrateslaan 22 in Zeist

Kosten  -  € 97,50,- per persoon 

  (studenten 50% korting)

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via onze website.

https://www.bvs-schooladvies.nl/

product/conferentie/

https://www.orhanagirdag.com/
https://ppw.kuleuven.be/cscp/people/00064407
https://www.merlijnhuntjens.nl/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/conferentie/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/conferentie/

