
        
  

*programma  onder  voorbehoud  

Dinsdag 20 augustus  
op de Parade Amsterdam 

 
 

Programma tussen 11 en 15 uur* 
	  
Het	  aangename	  
  
De  Verleiding  

  
Theatermaker  Maarten  Westra  vertelt  je  exact  hoe  je  moet  verleiden,  zodat  je  
krijgt  wat  je  wil  hebben.  Hoe  je  een  gammele  auto  voor  een  veel  te  hoge  prijs  
kunt  verkopen.  En  hoe  je  heel  simpel  een  vrouw  of  een  man  versiert.    

Silent  disco   Samen  alleen  dansen,  maar  helemáááál  niet  eenzaam!  Get  the  groove!  
Continu  De  Kast   30  seconden  een  leraar  met  lef  in  beeld  met  een  eigen  boodschap.  

    
Inloop  vanaf  10.00  u.  Na  15.00  uur  gratis  toegang  tot  de  rest  van  de  parade!  

En	  het	  nuttige	  

IIO  Bendecafé  &  
Nationale  
Lerarenagenda  

In  het  Bendecafé  gaan  leraren  in  dialoog  met  elkaar  aan  diverse  tafels  over  
diverse   ,  zoals  innovatie  door  leraren,  de  ideale  leraar  en  de  
lerarenagenda  die  het  ministerie  van  OCW  rond  5  oktober  gaat  presenteren.  
Aan  elke  tafel  zit  een  stamgast,  die  het  gesprek  begeleidt.  De  stamgasten  zijn  
afkomstig  van  het  ministerie  van  OCW  en  De  InnovatieImpuls  Onderwijs.  

Opleiden  met  lef   Studenten  en  opleiders  maken  een  verbeterprogramma  voor  hun  opleiding.  
Initiatieven  met  
lef  

Ideeën  om  de  beweging  te  versterken  zijn  er  legio.  Maar  wat  gaat  werken?  
Crowdfunding  voor  lerareninitiatieven?  LerarenmetLef  on  the  Road  voor  
onderlinge  coaching?  Meer  digitale  communicatie?  Denk  mee  en  suggereer.  

Crowdfunding   Een  nieuw  initiatief:  Voorjeschool  een  website  waar  leraren  met  lef  aandacht  en  
geld  genereren  voor  hun  innovatieve  projecten.  Gezamenlijk  exploreren  we  de  
mogelijkheden.    

Vrije  Ruimte   Nieuwe  initiatieven!  Een  advies  aan  de  minister  van  studenten,  een  voorstel  
voor  een  nieuwe  Lerarenopleiding,  Teach  like  an  champion  en  Teacher  on  the  
road.      
  

lerarenopleidingen  die  lef  een  plek  geven,  een  Bendecafé  van  Innovatieimpuls  Onderwijs,  studiereizen  naar  
Finland  en  Canada,  een  boek  over  leraren  met  lef  en-‐  de  kern  van  ons  werk-‐aanjagen  van  processen  op  scholen  

te  
verbeteren!    
  


