samen leren leven, werken aan
een inclusieve maatschappij
proeverij en tweedaagse conferentie
voor en door samenwerkingsverbanden po en vo
19 mei en 5 & 6 oktober 2017

save the dates
Op 5 en 6 oktober 2017 vindt de

een borrel) een proeverij op het thema. Deze

tweedaagse conferentie voor en door

proeverij is bedoeld voor leidinggevenden

samenwerkingsverbanden PO en VO plaats

van samenwerkingsverbanden PO en VO.

in congrescentrum De Werelt in Lunteren.
Dit jaar is het thema ‘Samen leren leven –

Het programma op 5 oktober spitst zich toe op

werken aan een inclusieve maatschappij’.

bestuurlijk niveau (inclusief toezichthouders).
Op 6 oktober wordt een breder programma

Oftewel samen werken aan een samenleving

geboden, interessant voor partners/stakeholders

waaraan iedereen meedoet. Een beweging die

op alle niveaus. Bij de tweedaagse in oktober

zowel in zorg als onderwijs steeds meer wordt

zijn uw partners/stakeholders welkom: zoals

gezien als kans. Hoe bereiken we dat en welke

uiteraard uw schoolbesturen, gemeenten,

bruggen zijn er nog te slaan? Hoe kunnen we

jeugdhulp, maar ook ouders en leerlingen

het gesprek verleggen van routes en systemen

die vanuit hun ervaringsdeskundigheid met

naar mensen en de bedoeling? Hoe zorgen we

u meedenken. Nodig hen ook alvast uit!

dat systemen gaan aansluiten bij wat er nodig
is in het echte leven? Vertrekpunt voor het

Binnenkort meer over het programma. Voor nu:

beantwoorden van deze vragen is de leefwereld.

zet alvast 19 mei en 5 & 6 oktober in uw agenda!

Een belangrijk thema, dat naadloos aansluit

De voorbereidingsgroep,

bij onze zoektocht naar onze maatschappelijke
opdracht tijdens de conferentie van vorig

Anne Veldt , Astrid Ottenheym, Dick Rasenberg,

jaar (samenwerken aan de transformatie) en

Johan Vroegindeweij, Kine de Weerd, Marieke

de opbrengst van die zoektocht, vastgelegd

Dekkers, Mike Jolink en Venhar Sariaslan.

in het document van de dag (klik hier).
Vragen of suggesties? Mail naar
Als opmaat voor de tweedaagse organiseren
de samenwerkingsverbanden PO en VO op
19 mei van 10 tot 16 uur (met aansluitend

swv_po-vo@ondersteuningpassendonderwijs.nl

