
Landelijke startconferentie

Naar Inclusiever 
Onderwijs
Woensdag 12 februari 2020
Spant! Congrescentrum in Bussum

Programma
09.30 – 10.00 UUR
Inloop met koffie en thee

10.00 – 11.30 UUR
Opening • Presentatie van 
minister Slob • Panelgesprek 
met o.a. Rick Brink (minister 
van gehandicaptenzaken) • 
Presentatie van professor Mel 
Ainscow 

11.30 – 11.45 UUR
Wissel met koffie en thee

11.45 – 13.00 UUR 
Ronde 1. Praktijkvoorbeelden en 
workshops

13.00 – 14.15 UUR 
Lunch met (optionele) 
ontmoetingssessies met 
netwerk po, vo en mbo en 
initiatiefnemers

14.15 – 15.30 UUR 
Ronde 2. Praktijkvoorbeelden en 
workshops

15.30 UUR
Afsluiting met borrel

Op 12 februari 2020 vindt de landelijke 
startconferentie ‘Naar Inclusiever 
Onderwijs’ plaats in het Spant! 
Congrescentrum in Bussum. Een dag 
waarop praktijkvoorbeelden van inclusiever 
onderwijs uit het primair en voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 
zich presenteren. Leerervaringen en 
uitdagingen voor professionals, scholen en 
partners in gemeenten en zorginstellingen 
staan centraal. Kortom, een dag die niet 
gemist mag worden door iedereen die zich 
inzet voor inclusiever onderwijs. Of u nu een 
eind op weg bent, de eerste stappen zet of 
zich nog oriënteert op het kiezen van een 
goed spoor.

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs 
en Media Arie Slob opent met een presentatie 
gevolgd door een panelgesprek met o.a. Rick 
Brink (minister van Gehandicaptenzaken) en 
een keynote van professor Mel Ainscow. Ook 
daarna kunt u volop inspiratie opdoen. Tijdens 
twee rondes kiest u uit meer dan 30 sessies 
met praktijkvoorbeelden van scholen voor po, 
vo en mbo, en workshops met een specifieke 
focus zoals het perspectief van leraren, 
ouders en leerlingen, maar ook leiderschap, 
ondersteuning en professionalisering, en de 
rol van samenwerkingsverbanden, gemeenten 
en zorgpartners. Ook kunt u in gesprek met 
vooraanstaande buitenlandse experts op 
het gebied van inclusiever onderwijs, zoals 
professoren Mel Ainscow, Kiki Messiou, Alan 
Dyson en Lani Florian.



Praktische informatie
WANNEER: 12 februari 2020

WAAR: Spant! Congrescentrum in Bussum

TIJD: 10.00 – 16.00 uur

VOOR WIE: schoolleiders/bestuurders afkomstig uit het po, vo, mbo en so/vso, intern 
begeleiders/zorgcoördinatoren, leerkrachten, ouders/leerlingen, samenwerkingsverbanden, 
gemeenten en partners uit zorg/jeugdhulp, welzijn en opvang

KOSTEN: € 195,00

AANMELDEN: 

www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie

LANDELIJK PRAKTIJKPLATFORM NAAR INCLUSIEVER ONDERWIJS
Deze dag wordt georganiseerd door het in 2019 opgerichte landelijk praktijkplatform Naar 
Inclusiever Onderwijs. Binnen dit platform wisselen onderwijsorganisaties in po, vo, mbo en 
so/vso, gemeenten en hun partners goede en veelbelovende praktijken uit, doen inspiratie op, 
leren van elkaar en werken aan praktijkverbetering. | www.naarinclusieveronderwijs.nl 

In samenwerking met onder meer scholen/besturen in po/vo/mbo, Ouders & Onderwijs, Sectorraad Praktijkonderwijs, 
LECSO, AVS, Defence for Children, lerarenopleidingen (Velon/WOSO), IederIn, NSGK en Landelijk Platform Onderwijs 
en Jeugdzorg (LPOJ).
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