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NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders  

bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht   
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Voorwoord 
 
Als er iets toe doet in onze samenleving is het onderwijs. Als er iets toe doet in het 
onderwijs, dan zijn het de leraren en hun schoolleiders. Zij maken het verschil.  
 
Dat betekent dat zij een grote verantwoordelijkheid dragen om hun persoon en 
bekwaamheden permanent te ontwikkelen en dat zij ruimte en vertrouwen krijgen 
om hun werk goed te doen. NIVOZ is ervan overtuigd dat goed onderwijs voor elk 
kind pedagogisch gevormde leraren en schoolleiders vereist, die samen zorgdragen 
voor een stevig fundament. 
 
Leraren, schoolleiders en bestuurders – in verbinding met hun leerlingen en ouders 
-  dienen samen te bepalen, binnen bestaande wettelijke kaders, welk onderwijs ze 
willen verzorgen en wat ze ermee beogen voor hun leerlingen in de huidige en 
komende samenleving. 
 
Daarvoor moeten leraren en schoolleiders toegerust zijn. Dat betekent dat zij 
beschikken over de nodige kennis en bekwaamheden; dat ze zichzelf kennen in 
interactie met anderen; dat ze met collega’s leren; dat ze samen stáán voor de 
pedagogische opdracht, visie en missie, en voortdurend oefenen in het hanteren 
van hun persoonlijke morele kompas. Op die manier werken ze aan de sensitiviteit 
die nodig is om in de dagelijkse praktijk en interactie met leerlingen de juiste 
keuzes te kunnen maken en die te verantwoorden. Ook in relatie tot actuele 
thema’s die betrekking hebben op werkdruk,	motivatie,	gepersonaliseerd	leren,	
culturele	diversiteit	en	passend/speciaal	onderwijs. 
 
Voor leraren en schoolleiders in PO, VO, mbo en hbo die zich willen ontwikkelen in 
hun pedagogisch handelen bieden we het NIVOZ-opleidingsoverzicht voor het 
schooljaar 2018/2019. Met daarin natuurlijk informatie over NIVOZ, de werkwijze in 
de persoonlijke ontwikkelingstrajecten, maar ook contactgegevens, data, kosten 
en prijzen.  
 
Met het lezen van deze brochure hopen we je in elk geval verder te informeren, dan 
wel de keuze voor een van de opleidingen van NIVOZ iets te vergemakkelijken.  
 
 
Gabrielle Taus en Rob Martens, 
directie van stichting NIVOZ 
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Over NIVOZ  

 
In de praktijk van opvoeding en onderwijs is er een groeiende behoefte aan 
pedagogisch denken, pedagogische reflectie en betekenisvolle pedagogische 
theorie. Stichting NIVOZ – dat een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
bezit en dus zonder winstoogmerk opereert – is op dit moment een van de 
belangrijke plaatsen waar in deze behoefte wordt voorzien. 
 
Luc Stevens (1941) is founding father van stichting NIVOZ (Nederlands Instituut voor 
Onderwijs en Opvoedingszaken). In 2003 – na zijn emeritaat als hoogleraar 
Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht – richtte hij NIVOZ op vanuit een 
rotsvast vertrouwen in menselijke ontwikkeling; dat we voor onze ontwikkeling van 
nature zijn toegerust, maar dat we ook ‘volwassenen’ nodig hebben in deze 
ontwikkeling.  
 
Inmiddels hebben vele wetenschappers, leraren en schoolleiders bijgedragen aan 
de toenemende groei en betekenis van NIVOZ. Het is daarmee een plaats voor 
inspiratie, bewustwording, bezinning en dialoog. Dat gebeurt vanuit de overtuiging 
dat ieder mens verbonden en verantwoordelijk in de wereld kan staan. Het 
onderwijs heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te 
leveren aan het verwezenlijken van deze pedagogische doelstelling.  

	

	

	

	

	

	

	

	

Aandacht	voor	de	leerling	in	ontwikkeling	(van	binnenuit)	is	in	de	
dagelijkse	praktijk	op	veel	scholen	totaal	uit	beeld	geraakt.	Helaas.	

De	NIVOZ-activiteiten	-	de	opleidingen,	de	Onderwijsavonden	en	
de	verhalen	op	platform	hetkind	–	zijn	van	waarde	om	weer	in	

balans	te	raken.’	 	

M i s s i e 	

Stichting	NIVOZ	is	een	(vrij)plaats	waar	leraren,	schoolleiders	
en	andere	onderwijsprofessionals	zich	kunnen	sterken	in	

hun	pedagogische	opdracht	en	handelen. 

‘ 
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NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders in de uitvoering van hun pedagogische 
opdracht. Ze opereert vanuit vier pijlers: 

• NIVOZ-opleidingen: persoonlijke ontwikkelingstrajecten (individueel 
of schoolbreed) waarin we leraren en schoolleiders (PO, VO, MBO, HBO) 
sterken in relatie tot hun pedagogische handelen.  

• NIVOZ-podium: publieke bijeenkomsten (in en buiten Driebergen) 
waarin sprekers inspiratie, kennis en onderbouwing bieden op het 
gebied van goed onderwijs.  

• NIVOZ-platform hetkind: digitale plek waar verhalen en artikelen 
worden gepubliceerd, theorie en praktijk van handelen komen hier 
samen.  

• NIVOZ-denktank: wetenschappelijke bronnen worden verzameld en 
onderzocht op hun bruikbaarheid voor het onderbouwen van de 
pedagogische praktijk van leraren. 

 

NIVOZ-leerstoel 
Onderwijspedagoog Gert Biesta is per 1 april 2016 benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan 
de Universiteit voor Humanistiek. Deze leerstoel is gevestigd door stichting 
NIVOZ. Met de leerstoel wil Biesta/NIVOZ/UvH verder onderzoeken hoe 
pedagogisch denken een zinvol perspectief kan bieden op de uitdagingen, 
waar het onderwijs in onze samenleving in de 21e eeuw voor staat. Daarbij 
ligt er een belangrijke uitdaging om de (inter)nationale pedagogische traditie 
bij de tijd te brengen. 

	
	
	
	
	

	

	

NIVOZ	is	een	steunbron,	waarmee	ik	bedoel:	leraren	en	
opleiders	kunnen	er	studenten,	leraren-in-opleiding,	naar	

doorverwijzen.	En	dat	is	belangrijk:	dat	toekomstige	
leraren	gevoed	en	gestimuleerd	worden	om	een	

inspirerende	onderwijspraktijk	vorm	te	(gaan)	geven.’	  ‘ 
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Ik vroeg ik me af of ik nog wel door wilde gaan 
 in het onderwijs.  Het traject heeft me weer teruggezet in de leraar 

 die ik ben: volgend, positief benoemend, hoopvol, samen bereikend, 
aansluitend, actief luisterend, contact makend, ruimte gevend, accepterend. 

 En vandaar een stapje hoger, naar de gestelde doelen, successen samen 
vieren. Het welzijn voorop. De liefde voor mijn vak en de mensen is terug.  

 

‘ ‘ 
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NIVOZ-opleidingen 
 

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten  
Pedagogische Tact, Leiderschap en Verdieping 
 

• Herken jij jezelf in de opdracht om die onderwijspraktijk te creëren waarin ieder kind 
erbij hoort en laat zien wat het kan?  

• Denk en handel jij vanuit een positief en geëmancipeerd mensbeeld en neem je in 
jouw lespraktijk het perspectief van de leerling in?  

• Ben jij als leraar of schoolleider je eigen instrument in de verdere ontwikkeling van 
goed onderwijs?  

• Denk jij na over (de ontwikkeling van) jouw pedagogische opdracht en de 
verantwoordelijkheid die het onderwijs heeft in de ontwikkeling van onze 
maatschappij? 

Kern van goed onderwijs en van goede resultaten is voor ons de relatie waarbij 
leraren weten hoe ze intelligent en met compassie kunnen reageren op hun 
leerlingen en op de ontwikkeling van zichzelf en collega’s. Daar waar leraren 
pedagogisch tactvol handelen, kan je ook zeggen. Zowel mentaal, emotioneel als 
fysiek. Het gaat hierbij niet om een set vaardigheden die je hebt, maar om wie je 
bent en waarvoor je staat. Om zelfkennis, vertrouwen in jezelf, in je leerlingen, in je 
collega’s. De ander ‘verstaan’ en weten waar je met hen naar toe wilt: je 
pedagogische opdracht.  
 
Hoe ontwikkel je pedagogisch tactvol handelen als leraar of schoolleider? Hoe 
houd je jezelf ‘scherp’ in dit opzicht.? Hierop is eigenlijk maar één antwoord: door je 
te spiegelen aan je leerlingen of aan collega’s. Je leert het van je eigen praktijk, van 
wat anderen daarvan aan jou teruggeven en van jouw reflectie daarop.  
 

Bij stichting NIVOZ bieden we drie trajecten aan:  
 
• Pedagogische Tact (PT)  – voor leraren en docenten 
• Pedagogisch Leiderschap (PL) – voor schoolleiders en leidinggevenden 
• Pedagogische Verdieping (PV) – voor iedereen die PT of PL heeft gedaan 

 

 Ik stel veel meer mijn oordeel uit, kan veel oordeelvrijer (vragender)  
anderen tegemoet treden. Hoe snel we anderen buitensluiten,  

zonder stil te staan bij de consequenties. Dat doe ik dus niet meer! 
 Ik voel mij steviger (heb legitimatie) in gesprekken over onderwijs,  

ben ook overtuigd dat er nog veel verbeterd kan worden.’ ‘ 
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Pedagogische tact (PT) is de basis. Pedagogisch leiderschap (PL) baseert zich op 
gelijke principes, maar kent andere verantwoordelijkheden en vragen. Met 
Pedagogische verdieping (PV) werken we verder aan jouw praktijk, afhankelijk van 
de vragen die er in het eerste traject zijn ontstaan of een ervaren urgentie om bij te 
dragen aan onderwijs dat zin heeft, voorbij je eigen klaslokaal, dan wel aan de 
pedagogische opdracht die jij jezelf hebt gegeven. 
 
Deelname aan een NIVOZ-traject vraagt commitment, een bereidheid om naar 
jezelf te kijken, de interacties met je leerlingen onder de loep te nemen en 
onderzoek te doen naar hoe je verder kunt groeien. Het vraagt moed om te 
handelen op basis van je eigen visie en opdracht.  

 
Welke leraar/schoolleider wil je zijn? Waar sta je voor? Wat zijn jouw 
kwaliteiten? Wat staat	je in de weg om meer en meer te worden wie je wilt zijn? 
Welke oordelen, cynismen en angsten staan jou in de weg? 

Vanuit welke oriëntaties werken we? 

• Het bewustzijn dat je leerling ‘iemand’ is en ‘een ander’, met zijn eigen 
waarnemingen, gedachten, behoeften en motivatie. 

• De kunst om je leerlingen en hun ervaringen te verstaan. 
• Het bewustzijn dat een leraar onlosmakelijk deel uitmaakt van het 

welbevinden en de betrokkenheid van zijn leerlingen en van hun resultaten. 
• Zelfvertrouwen en vertrouwen in de mogelijkheden en de goede motieven 

van leerlingen. 
• Weten waar je met je leerlingen naar toe wilt, vanuit je pedagogische 

kompas en oordeelsvermogen. 

Met elkaar verwijzen deze oriëntaties naar wat we een goede pedagogische relatie 
zouden noemen, zoals we die dagelijks en overal kunnen aantreffen. Vanuit deze 
oriëntaties wordt je praktijk volwaardiger en meer bevredigend omdat je het niet 
alleen doet, maar samen. Met je collega-docenten, maar ook en vooral met de 
leerlingen. 
	
Resultaten 
 

De resultaten verschillen per persoon. De vraag is: Waar wil jij aan werken? In zijn 
algemeenheid kunnen we zeggen dat leraren dichter bij hun leerlingen komen, ze 
krijgen meer van hen terug. Datzelfde geldt voor schoolleiders ten opzichte van hun 
leraren of docenten. Deelnemers krijgen meer tijd, meer waardering, voelen zich 
minder belast en zien zichzelf effectiever met een groter professioneel welbevinden 
als resultaat. Zij zien dat zij van grotere betekenis zijn bij de ontwikkeling en 
vorming van de ander (hun leerlingen of leraren) dan zij voorheen dachten.  
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Docenten 
 

Het traject wordt begeleid door docenten van stichting NIVOZ. De inhoud van het 
traject wordt gevormd door eigen praktijkervaringen, biografische ervaringen, 
(groeps) reflecties, waarbij de NIVOZ-docent(en) zorgdragen voor een veilige sfeer. 
Zij geven richting, bemiddelen en ondersteunen bij het loslaten van bestaande en 
het vinden van andere verhoudingen in klas en school; van meer rust, meer ruimte 
en meer vertrouwen. Daardoor is sprake van een sterkere ontwikkeling van 
leerlingen. Zij wijzen ook de weg naar belangrijke bronnen van inspiratie en naar 
theorie, die praktijkervaringen inzichtelijker kan maken.  

Ieder traject biedt een situatie, waar dezelfde factoren een rol spelen als in de klas: 
iedere deelnemer doet ertoe en de docent bewaakt het geheel. Dat vraagt van ons – 
net als van de deelnemers – reflectie op onze waarnemingen, oordelen en emoties. 
Ook wij leren met en van de deelnemers op een altijd voortgaande 
ontwikkelingsweg. Het traject is dus geen cursus (waarbij je een reeks lessen 
doorloopt) of een training (waarbij je iets nieuws krijgt aangeleerd), maar een 
ontwikkelingsweg die je zelf én eventueel met je collega’s gestalte geeft. 
 
Individuele deelname of als team/school? 
 
Incompany: Bent u als schoolleider of bestuur geïnteresseerd in onze trajecten, 
voor uw school of stichting? Neem dan contact op met de NIVOZ-backoffice, via 
info@nivoz.nl of 0343-556750. Afhankelijk van uw vraag wordt u doorverbonden 
met de juiste persoon om te onderzoeken wat NIVOZ voor u kan betekenen. 
 

Individuele deelname: Bent u als individuele leraar – PO, VO, mbo of hbo - 
geïnteresseerd in een traject, dan is er een mogelijkheid om het open traject in 
Driebergen te volgen. Het traject bestaat uit zes of zeven bijeenkomsten in het hele 
jaar – met tussendoor opdrachten in je eigen schoolpraktijk. Een van onze negen 
NIVOZ-docenten staat u graag te woord voor een verkennend gesprek. 
 
De open trajecten PT, PL en PV vinden alle plaats op landgoed De Horst in 
Driebergen de thuislocatie van NIVOZ. Pedagogische Tact start na de zomer op 27 
september 2018. Voor Pedagogisch Leiderschap is dat 20 september 2018. En voor 
Pedagogische Verdieping beginnen we op 4 oktober 2018.  
 

MEER INFORMATIE OVER ONZE TRAJECTEN OP  
ONZE WEBSITE  WWW.NIVOZ.NL 
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Open traject PT 
 
dinsdag 2 oktober 2018 
dinsdag 30 oktober 2018 
donderdag 29 november 2018 
dinsdag 15 januari 2019 
donderdag 21 februari 2019 
dinsdag 9 april 2019 
donderdag 23 mei 2019 
 
De bijeenkomsten zijn van 10.00 – 16.00 uur. Inloop: vanaf 09.30 uur. 
Maximaal 18 deelnemers per groep. Begeleiders: Merlijn Wentzel en Ellen Emonds.   
Kosten: € 1.500,– per persoon, inclusief leermateriaal en catering (lunch).  
 
Open traject PL 
 
donderdag 20 september 2018 
woensdag 31 oktober 2018 
dinsdag 4 december 2018 
donderdag 17 januari 2019 
donderdag 7 maart 2019 
donderdag 25 april 2019 
dinsdag 4 juni 2019 
 
De bijeenkomsten zijn van 10.00 – 16.00 uur. Inloop vanaf 09.30 uur. 
Maximaal 18 deelnemers per groep. Begeleiders: Suzanne Niemeijer en Marleen van der Krogt.  
Kosten: € 2.700,– per persoon, inclusief leermateriaal en catering (lunch).  
 
Open traject PV 
 
donderdag 4 oktober 2018 
woensdag 7 november 2018 
donderdag 24 januari 2019 
dinsdag 12 maart 2019 
woensdag 15 mei 2019 
donderdag 13 juni 2019  
 
De bijeenkomsten zijn van 09.30 – 16.00 uur. Inloop van 09.00 uur. 
Maximaal 18 deelnemers per groep. Begeleiders: Merlijn Wentzel en Suzanne Niemeijer.  
Kosten: € 1.500,– per persoon, inclusief leermateriaal en catering (lunch). 
 

Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw-heffing.  NIVOZ is CRKBO 
geregistreerd. 
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Validatie 
De trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 50 RU 
(in-company traject van 25 uur), 60 RU (in-company traject van 
30 uur) en 70 RU (open trajecten). 

Schoolleiders in het Primair Onderwijs die Pedagogisch 
Leiderschap (PL) volgen vanuit stichting NIVOZ, kunnen hiermee 
het thema ‘Persoonlijk leiderschap’ afronden voor 
hun herregistratie in het schoolleidersregister PO.   
 
NIVOZ werkt nog aan de certificering voor schoolleiders VO.  

 

Proeven aan Pedagogische tact, aan NIVOZ? 
 
Op zaterdag 26 mei (10.00 uur) is er gelegenheid om twee uur te proeven aan onze 
trajecten: Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap. Dat gebeurt op onze 
thuislocatie in Driebergen, op landgoed De Horst. Docenten en deelnemers kunnen 
u een indruk geven en een ervaring bieden hoe er wordt gewerkt binnen onze 
opleidingen en trajecten. 

• Geen kosten, wel inschrijving. 
• Voor leraren, schoolleiders en bestuurders. 
• Voor PO, VO, mbo en hbo 
• Locatie De Horst 1, Driebergen, gebouw Vossesteyn. 

Via de website of achter deze link kunt u zich aanmelden! 

In het komende schooljaar 2018-2019 is er weer vijf keer een gelegenheid om 
kennis te maken met NIVOZ, te weten op de avonden van donderdag 27 september, 
dinsdag 27 november, maandag 25 maart en maandag 15 april en op 
zaterdagochtend 18 mei. 
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Impact van trajecten 
 
Vanaf 2008 hebben meer dan zesduizend leraren deelgenomen aan trajecten 
Pedagogische tact en leiderschap. Een groot aantal deed dat met hun school of 
schoolteam, incompany. We hebben de scholen (PO, VO, hbo, mbo, universitair of 
anders) gebundeld op een landkaart. 
 
 

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	=	VO		

	=	PO							

	=	hbo						

	=	mbo					

	=	overig	
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Coalitie voor leraren, schoolleiders 
Vijf bijeenkomsten gedurende het schooljaar  
 
 
Na de zomer start NIVOZ met een nieuwe coalitie-groep. We nodigen jou, 
leraar/docent, schoolleider/rector uit om mee te doen. Met anderen vorm je een 
duurzame leergemeenschap, voor één cursusjaar lang. We hebben minimaal vijf 
coalitie-bijeenkomsten in Driebergen. 
 
In de coalitie deel je met elkaar waar je voor staat en welke vragen en zorgen je 
hebt werkend vanuit pedagogische waarden en oriëntaties. De coalitie vormt een 
groep ‘critical friends’ die elkaar steunt in deze ambitie én kritische vragen stelt, 
oefent in het hanteren van ieders persoonlijk moreel kompas en elkaar 
voortdurend herinnert aan het voornemen daarop te (blijven) koersen.  
 
Voorop staat dat we een vitale ruimte creëren waarbinnen het kwalitatieve gesprek 
plaatsvindt. Niet zozeer het antwoord, als wel het (leren) stellen van de juiste vraag 
staat centraal in alle bijeenkomsten, die daardoor meer een intervisie-karakter 
dragen. Deelnemers vinden in dit proces support en inspiratie bij elkaar.  
 
De ervaring van afgelopen jaren heeft geleerd dat deelname van twee collega’s 
verbonden aan dezelfde onderwijspraktijk, school of organisatie, het krachtigst is. 
Individuele deelnemers, die zelf krachtig vooruit willen, zijn uiteraard ook van harte 
welkom.  
 
 

 

 

 

 

 

NIVOZ heeft het volgende statement heel sterk gemaakt: dat je als 
leerkracht of schoolleider, vanuit een gevoel van  

verantwoordelijkheid, tegen je leerling en elkaar zegt: ‘Je doet het 
zelf. Maar je hoeft het niet alleen te doen.’  ‘ 
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Voorlopige informatie 
De coalitie-bijeenkomsten vinden plaats in Driebergen, in gebouw Vossesteyn 
op landgoed De Horst, doorgaans op de middagen van de vijf 
onderwijsavonden, van 13.30 tot 17.00 uur. Die data zijn per 1 mei a.s. bekend 
en terug te vinden op de website van NIVOZ. Mogelijk worden er nog losse 
bijeenkomsten aan toegevoegd.  
 
De kosten voor vijf coalitiebijeenkomsten bedragen € 750,- (BTW vrij) incl. 
maaltijden ter afsluiting én deelname aan alle onderwijsavonden  
 
De coalitie wordt gefaciliteerd door Rikie van Blijswijk en nog nader te bepalen 
NIVOZ-medewerkers. Dat is afhankelijk van het aantal deelnemers en groepen. 
 
Vragen en aanmelden 
Voor meer informatie, vragen of aanmelding, bel dan naar Rikie van Blijswijk: 
06-50202682. Je kunt je ook direct aanmelden door een mail te sturen naar 
info@nivoz.nl o.v.v. deelname coalitie 2018-2019.  
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Coalitie voor opleidingsdocenten 
 
Het gaat in lerarenopleidingen vanuit NIVOZ’ visie om de verbinding van de 
aankomende docent met zichzelf, de maatschappelijke context van zijn werk en 
met de wereld. Het opleidingsperspectief kantelt daarmee van ‘kennis’ naar 
‘handelen’. Het vertrekpunt in pedagogische opleidingen is ‘de geleefde ervaring 
van de student’. 
 
We nodigen opleidingsdocenten (van lerarenopleidingen en Pabo’s) uit om mee te 
bouwen aan een coalitie van opleiders vanuit dit perspectief. Dus herken jij jezelf in 
de opdracht om opleidingspraktijk te creëren met de handelingswerkelijkheid als 
uitgangspunt. Dan is deze coalitie een krachtbron voor jou om deze gedeelde 
ambitie in je eigen opleidingspraktijk te ontwikkelen. En om al handelend een 
levend voorbeeld te zijn voor jouw collega’s. 
 
 

Informatie 
Er zijn minimaal vier bijeenkomsten in het cursusjaar 2018-2019 van maximaal 
12 personen, die een jaar lang met elkaar optrekken. Ons streven is de coalitie 
te laten voortbestaan als duurzame leergemeenschap.  
 
De coalitie-bijeenkomsten worden gefaciliteerd door Rikie van Blijswijk en 
Suzanne Niemeijer, werkzaam bij stichting NIVOZ. 
 
Vragen en aanmelden 
Heeft u vragen of interesse, bel dan met Rikie van Blijswijk: 06-50202682 of 
Suzanne Niemeijer: 06-24570832. U kunt zich ook direct aanmelden met een 
email naar de backoffice van stichting NIVOZ, info@nivoz.nl  o.v.v. deelname 
aan coalitie voor opleiders. 
 
Data, kosten en tijden  
De exacte prijs zal afhangen van het aantal bijeenkomsten. Vanaf 1 mei zal een 
en ander op de website van NIVOZ terug te vinden zijn  
 

 
 
 
 

Ik kijk anders naar wat moet en wat gewenst is. Ik kan de druk van 
buitenaf beter loslaten en kijken naar wat op dat moment 

belangrijk en waardevol is.’  ‘ 
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Directie 
Gabrielle Taus & prof. Rob Martens 	

Oprichter: prof. Luc Stevens 
 

Office en secretariaat 
Jetty van der Grift, Georgina Catania. 

 
Maatschappelijk perspectief en netwerken 

Nickel van der Vorm 
 

Externe communicatie/marketing/publicaties 
Rob van der Poel 

 
NIVOZ-opleidingen 

Ellen Emonds, Suzanne Niemeijer, Merlijn Wentzel, Ton van Rijn, Martijn Galjé, Gerard de 
Jong, Marleen van der Krogt, Anniek Verhagen en dr. Mascha Enthoven 

 
NIVOZ-podium, NIVOZ-platform en NIVOZ-denktank 

dr. Hartger Wassink, dr. Wim van Werkhoven, Maartje Janssens, Geert Bors, Annonay 
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