International Learning Festival

Co-creatie van betekenisvol onderwijs
Hogeschool de Kempel in samenwerking
met het Taos Insitute (USA) en UngInvest (Noorwegen)

5 en 6 juni 2019
Pre-conferentie
4 juni 2019 Sociaal-constructionisme in het onderwijs
Locatie: Hogeschool de Kempel, Helmond
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The FUTURE is NOW!

Onze leerlingen en studenten vragen nu al om ander onderwijs!

4 juni: Sociaal constructionisme in onderwijs
Unieke pre-workshop over de essentie van Sociaal Constructionisme
door Celiane Camargo-Borges, Ph.D. (NL)
De toekomst is NU! Niet straks of in 2032, maar vandaag vragen onze
leerlingen en studenten om onderwijs dat uitdaagt en voor leerplezier zorgt.
Gelukkig gebeurt er veel. Schoolsystemen veranderen, leerlingen krijgen stem
en invloed en leerkrachten maken onderwijs dat kinderen écht nodig hebben!
Wat leren we van deze creatieve, inspirerende initiatieven? En wat zeggen onze
leerlingen en studenten zelf?
Toe aan inspiratie?
Laat je meenemen door gastsprekers uit binnen- en buitenland.
Een kleine greep:
• Rachel Bolstad (Nieuw-Zeeland) vertelt over Future Oriented Education
in haar workshop en presenteert het Curriculum for the Future, dat veel
verder gaat dan het inkopen van iPads en software-programma’s.
• Kenneth Gergen (USA) spreekt over het belang van co-creatie
binnen onderwijs.
• Jos Castelijns (Nederland) laat zien dat evalueren anders wordt wanneer
we in gesprek gaan met leerlingen.
• Ali Döhler (Duitsland) vertelt een prachtverhaal over een opkomend
dynamisch netwerk: Schule im Aufbruch.
• Monique van der Heijden (Nederland) vertelt over de Change Agents
die nodig zijn als we ons onderwijs voortdurend willen vernieuwen.
• Ingebjörg Maeland (Noorwegen) laat zien dat haar drop-outs tot
‘learning colleagues’ worden omgevormd. Door Waardering!
Volg de updates van de sprekerslijst.
Kijk op onze site: www.kempel.nl/ilf/

Meld je aan!
Zin om samen betekenis te geven aan onderwijs dat onze leerlingen
en studenten NU nodig hebben? Meld je aan op: www.kempel.nl/ilf/Registratie/
Scholen in beweging
Nu al laten tal van scholen zien dat onderwijs anders kan.
Benieuwd naar hun aanpak? Een kleine greep:
• De Nieuweschool in Panningen won de Limburgse Onderwijsprijs 2018
voor onderwijs waar plezier in leren op nummer 1 staat.
• De Synergieschool uit Roermond is dagelijks bezig met uitdagende,
vernieuwende concepten. De Synergieschool richt zich op de uniciteit van het
kind, diens behoefte tot diep leren en wat Biesta noemt ‘in de wereld komen’.
• Mondomijn uit Helmond zorgt met haar gedurfde aanpak, dat elk kind een
plekje in de wereld krijgt.
• Het netwerk We Own The School stelt eigenaarschap centraal in het
curriculum.
• De Halcyon London International School werkt vanuit co-creatie elke
dag met leerlingen aan betekenisvol onderwijs!
Sociaal constructionisme en de consequenties
De Kempel organiseert het International Learning Festival in samenwerking met
het Taos Institute (USA), bakermat van het sociaal constructionisme, en
UngInvest (Noorwegen), een gerenomeerd instituut voor drop outs. Een unieke
samenwerking waar we trots op zijn.
Via co-creatie en partnerschap mét leerlingen en mét leerkrachten wordt het
onderwijs mogelijk dat leerlingen NU nodig hebben. Het festival biedt jou de
kans om anderen te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en nieuwe
inspiratie op te doen.

Hogeschool de Kempel • Deurneseweg 11 • 5709AH Helmond • 0492-514400 • ilf@kempel.nl • www.kempel.nl

