
ARBEIDSMARKT & SAMENWERKING

EXPERTISEPUNT LOB
Succesvol studeren door 

ketensamenwerking

MAASTRICHT UNIVERSITY
Het succes van probleem 
gestuurd onderwijs (PGO) 

Samenwerking tussen het 
onderwijs en bedrijfsleven

ARBEIDSMARKT & SAMENWERKINGARBEIDSMARKT & SAMENWERKING

INNOVATIE INNOVATIE INNOVATIE

DE JUISTE STUDIEKEUZE DE JUISTE STUDIEKEUZE DE JUISTE STUDIEKEUZE

ONDERWIJS OP MAAT ONDERWIJS OP MAAT ONDERWIJS OP MAAT

MARKETING  & COMMUNICATIE MARKETING & COMMUNICATIE MARKETING & COMMUNICATIE

COMING SOON
Houd de website in de gaten 

voor verdere updates

HAS HOGESCHOOL OMDENKEN
Destructief gedrag van  

studenten omzetten naar 
constructief gedrag 

VICTOR MION
One minute coaching van 
scholieren en studenten 

FONTYS HOGESCHOLENCOMING SOON
Talentontwikkeling en 

reflectie 

HAN 

JELLE JOLLES

AART BONTEKONING TOON GERBRANDS

SWANSEA UNIVERSITY JONG & JE WIL WAT 

'Leven lang ontwikkelen' en 
het binden van 

deeltijdstudenten

Generatiediversiteit: een 
leerklik zoeken met jongeren 

van nu en morgen

Hoe geef je talent de   
ruimte in het onderwijs?

Hoe werkt het tienerbrein: 
het leren begrijpen van 
leerlingen en studenten

Hoe creëer je een 
aantrekkelijke en inspirerende 

omgeving voor studenten

Creatieve en verantwoorde 
jongerencommunicatie

RONDE 1
11.15 - 12.00

RONDE 2
12.10 - 12.55

RONDE 3
14.55 - 15.45

08.45 - 09.30
Ontvangst en inloop

 
09.30 - 09.40

Opening door Arnold Vanderlyde

09.40 - 09.45
Dagvoorzitter Daphne Lammers

09.45 - 10.45
Plenaire discussie met o.a. Jan Peter 

Balkenende en Jet Bussemaker 

10.45 - 11.15
Pauze

12.55 - 13.45
Lunch

15.45 - 16.15
Pauze

13.45 - 14.45
Keynote - Paul Kirschner

16.15 - 17.00
Keynote - Arne Duncan

17.00 - 17.30
Wrap up & key take outs

17.30 - 18.00
Informele netwerkborrel

18.00
Optioneel: diner

11.15 - 12.00
Breakout sessie ronde 1

12.10 - 12.55
Breakout sessie ronde 2

ASML

14.55 - 15.45
Breakout sessie ronde 3

Van een dalende instroom 
naar een succesvolle 

opleiding

Houd de website in de gaten 
voor verdere updates



Organisatie: Markteffect

Daphne Lammers, vaste anchor bij RTL 
Nieuws, is de dagvoorzitter van Het 

Onderwijscongres. Zij is meer dan twintig jaar 
werkzaam in de televisiejournalistiek. 

 
Met haar journalistieke achtergrond zal ze op 
Het Onderwijscongres in gesprek gaan met de  

uiteenlopende sprekers.

Keynote: Paul Kirschner

Opening: Arnold Vanderlyde
 

Arnold Vanderlyde is een voormalig 
bokskampioen met drie Olympische medailles 
op zak. Inmiddels heeft Arnold met succes de 

overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. 
 

Met een inspirerende motivatieworkshop zal 
Arnold samen met jullie 

Het Onderwijscongres aftrappen. 

Jan Peter Balkenende en Jet Bussemaker 
zullen tijdens Het Onderwijscongres 

deelnemen aan een plenaire discussie. Hierin 
gaan zij het gesprek aan met 

bestuursvoorzitters van Nederlandse 
onderwijsinstellingen (vo, mbo, hbo en wo).

Als hoogleraar Onderwijspsychologie,  
voormalig lid van de Onderwijsraad en auteur 

van vele artikelen en wetenschappelijke 
boeken is Paul Kirschner een internationaal 

erkende expert in het onderwijs. 
 

Hij gaat spreken over het opleiden voor 
banen die nog niet bestaan en waar we nog 

geen weet van hebben.

Arne Duncan was van 2009 tot en met 2016 
Minister van Onderwijs in de Verenigde Staten 

onder het bewind van Barack Obama. Ook 
schreef hij een boek: 'How Schools Work', 

waarin hij letterlijk een boekje open doet over 
zijn kennis en ervaringen tijdens zijn 

ambtstermijn en het Amerikaanse 
onderwijssysteem.

 
Vanuit zijn ervaringen in het Amerikaanse 
onderwijssysteem geeft hij zijn visie op het 

Nederlandse onderwijs.  

Tijdslot:
Gehele dag

 

Tijdslot:
09.30 - 09.40

 

Tijdslot:
09.45 - 10.45

 

Tijdslot:
13.45 - 14.45

 

Tijdslot:
16.15 - 17.00

 

De toekomst van het onderwijs 
is de focus van deze plenaire 

discussie. 

Markteffect is een full-service 
marktonderzoeksbureau uit Eindhoven en is 

al jaren marktleider op het gebied van 
onderzoek in het onderwijs. Markteffect werkt 
voor bijna alle mbo-, hbo- en wo- instellingen 

in Nederland.
 

De organisatie van Het Onderwijscongres is 
een droom die uitkomt. Markteffect wenst 

iedereen een ontzettend leerzame, 
inspirerende en leuke dag toe!

Keynote: Arne Duncan

Plenaire discussie: Jan Peter 
Balkenende en Jet Bussemaker

 
Dagvoorzitter: Daphne Lammers


