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Op woensdagmiddag 26 september 
is het eerste Onderwijscafé van het-
kind, andermaal op landgoed De 
Horst in Driebergen. Deze maande-
lijkse ontmoetingsplek van hetkind 
heeft in 2012 voor veel mensen al 
betekenis gehad. Leraren, school-
leiders en andere onderwijsbetrok-
kenen zijn er welkom. 

Het café is een informele bijeenkomst voor 
mensen uit het onderwijs die  de uitgangs-
punten van hetkind voor goed onderwijs 
ter harte nemen en daarbij hun eigen han-
delen en vorm ontwikkelen. Gemiddeld 
trok een middag zo’n dertig cafébezoekers.

Samen kijken we naar de uitdagingen van 
dit moment: van jezelf/de ander, van jouw 
school of organisatie; de maatschappij, de 
wereld. Net als altijd is er ruimte om een 
prangende vraag of ervaring centraal te 
delen. Geef je wel tevoren op bij info@
hetkind.org zodat we ook met jouw komst 
rekening kan worden gehouden.

Vanaf half vier is de bar op het landhuis 
De Horst in Driebergen open. Wilt u iets 
expliciet inbrengen, vanuit een initiatief 
en/of idee, neem dan even contact op.

De overige data voor het komende schooljaar: 
31 oktober, 28 november, 30 januari, 
6 maart, 3 april en 5 juni.

Uitnodiging voor  het Onderwijscafé van

De TED-filmpjes zijn ook op hetkind.org rij-
kelijk te vinden. TED biedt overal ter wereld 
podia aan mensen die een verhaal hebben en 
kunnen vertellen. Internationale sprekers die 
kennis en ervaringen delen in een samenleving 
die zich in alle opzichten razendsnel ontwik-
kelt. Via www.ted.com is op die manier veel 
inspirerend materiaal te vinden, ook voor het 
onderwijs. Voor het eerst in Nederland wordt 
dit jaar een TEDx Education conferentie ge-
organiseerd.

— ROB VAN DER POEL

TEDxAmsterdamED vindt plaats op donderdag 27 
september 2012 in de Spiegelzaal van het Concertge-
bouw.  Het event brengt een mix van changemakers 
bij elkaar, waarbij geheel in TED-stijl het publiek even 
belangrijk is als de sprekers. De voertaal is Engels. 
Aanmelden kon al vanaf 13 augustus via www.tedxam-
sterdamed.nl  Maar de tickets zijn niet te koop. Deel-
nemers worden geselecteerd op basis van hun moti-
vatie. TEDxAmsterdamED biedt ruimte voor 100 
deelnemers.

TEDxEducation wil een bijdrage leveren aan de mind-
set-verandering van conventioneel naar open en ver-
nieuwend onderwijs die langzaam maar zeker plaats-
vindt. Het thema in Amsterdam is ‘Connected Worlds’. 
Educatie wordt niet beperkt tot klaslokalen, boeken, 
leraren en examens, maar wordt hier breder geïnter-
preteerd. Educatie heeft te maken met onderwijs, maar 
meer nog met de rijke ervaring van groei, ontwikkeling 
en een leven lang leren. Het evenement richt zich dan 
ook op een divers publiek: leraren, schoolleiders, ou-
ders, overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, beleidsmakers en studenten zijn welkom 
om ideeën op te doen en uit te wisselen die een grote 
impact hebben op de toekomst van onderwijs in Ne-
derland.
TEDxAmsterdamED wordt uitgevoerd in de geest 
van TED (Technologie, Entertainment en Design) 
waarbij de x staat voor onafhankelijk georganiseerd 

evenement. Naast de klassieke TED-talks  is er gele-
genheid voor entertainment, ontmoetingen en ken-
nisdeling. 

TEDxYouth op 17 november 2012

TEDxYouth, een soortgelijke conferentie voor jonge-
ren, vindt plaats op 17 november in Amsterdam.  Er is 
plek voor 200 jongeren, zogeheten TEDxYouth-ers. 
Maar ook hier moet je je ticket verdienen. 

Wij zijn op zoek naar inspirerende, nieuwsgierige 
jongeren met verhalen en dromen die het waard zijn 
om gedeeld en verspreid te worden. Bij TED draait 
het immers om Ideas Worth Spreading. Het thema 
van TEDxYouth@Amsterdam is ‘Bringing Ideas Alive‘. 
Vertel ons welk idee je tot leven wilt brengen, of al 
hebt gebracht. Wat is de reden dat jij een ticket in de 
zaal verdient? Vertel het ons kort en duidelijk in je 
eigen woorden en maak kans op een ticket voor het 
meest coole jongerenevent van Nederland! Eind sep-
tember krijg je bericht of je geselecteerd bent.  
#TEDxYouthAms12

About TED

TED is a non-profit organization devoted to Ideas Worth 
Spreading. Starting as a four-day conference in Califor-
nia 25 years ago, TED has grown to support world 
changing ideas with multiple initiatives. The annual 
TED Conference invites the world’s leading thinkers 
and doers to speak for 18 minutes. Their talks are then 
made available, free, at TED.com. TED-speakers have 
included Bill Gates, Al Gore, Sir Richard Branson, Phi-
lippe Starck, Isabel Allende and Gordon Brown. 

Rob van der Poel bouwt aan leercontexten en communities rondom thema’s als 
duurzaam leren en sociale innovatie. Als zodanig is hij o.a. verbonden aan het 
NIVOZ en hetkind

TEDxEducation 
op 27 september in Amsterdam

Op 27 september vindt de eerste TEDxEducation plaats in 

Nederland, in het concertgebouw van Amsterdam. Een evenement 

vóór en dóór deelnemers die zich betrokken voelen bij leren en 

ontwikkeling en zich buigen over fundamentele vragen voor het 

onderwijs van de toekomst. Je kunt meedoen, maar alleen 

aanmelden is onvoldoende. 

November

1  Lezing/onderwijsavond met Micha de Winter 
- Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding -  in 
Driebergen.

1   Congres Gescheiden belangen in Driebergen-Zeist.
4  Be Kind-Work Hard - Studiereis Coalition of 

Essential Schools and Fall Forum Boston - van De 
Leerschool.

7  Conferentie Vlootschouw master SEN in Zwolle.
7 Landelijke IIO bijeenkomst in Utrecht.
7  Werkconferentie Professionele ruimte: een 

meervoudig vraagstuk in Den Bosch.
13     Studiemiddag Leiding geven aan het afstemmen op 

verschillen in Utrecht.

15  Studiedag Zorg voor kinderen met zorg in 
Amsterdam.

22 Vierde NIVOZ-lezing met Mart de Kruif in Driebergen.
27 Conferentie Profiteren van Professionals in Den Bosch.
28  Conferentie De waan, de zin en de waanzin van de 

dag in Amersfoort.

December

6  Conferentie Schouwingsdag projecten HPBO in 
Amersfoort.

12 Inspiratiedag Leren in de 21e eeuw in Utrecht.
13  Lezing/onderwijsavond met Rob Martens - Leren met 

ICT, tussen vrijheid en verdwalen in Driebergen.

Agenda 2012

weet zich omringd door…

September

7 Rock’n roll Education: School’s out in Amsterdam.
13  Mini-conferentie Loopbaanleren en sociale media vmbo 

in Utrecht.
26 Workshop Pedagogisch conciërge in Utrecht.
27  Congres Visual Thinking Strategies symposium in 

Amsterdam.
27  Conferentie Niets doen blijft geen optie Hogeschool 

Domstad in Utrecht
28 Congres Kort lontje…lange tenen in Ede.

Oktober

1-7  Week van de Opvoeding: Luister ’s naar me 
2  Conferentie Opbrengstgericht werken aan 

referentieniveaus (VO) in Amersfoort.
4  Congres Pubers: een brein in ontwikkeling in Driebergen-

Zeist.
4  Internationaal congres Making Shift Happen in 

Amsterdam
4  Conferentie Referentieniveaus: van wat naar hoe 

(basisonderwijs) in Amersfoort.
6  Korczak Jubileum Festival in Leiden.
8  Werkconferentie, masterclasses en leergang Meesterschap 

over Passend Onderwijs en Jeugdbeleid in Utrecht.

10  Inspiratiedag Realiseer een uitdagende leeromgeving in 
Echten.

10  Conferentie de I-pad als krachtig leerinstrument in Huizen.
10  Workshop Een koe is ook een professional in Zwammerdam
10  Internationaal congres Think Parents! In Den Haag.
11  Middagconferentie Hoogbegaafdheid: afstemmen op 

leerbehoeften in Amersfoort.

Heeft u zelf iets voor de agenda?

Heeft u zelf evenementen, congressen of 

conferenties die in lijn liggen met de 

uitgangspunten van hetkind, dan kunt u een 

aankondiging sturen naar redactie@hetkind.org
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