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Programma  

Hoe zetten we de opbrengsten van vier jaar inno-
veren in voor een duurzame onderwijsvernieuwing 
die aansluit bij de vragen van deze tijd?

12.00 Inloop en lunch

13.00 Opening en IIO in beeld

 IIO Brigadier Ed Booms 
 reflecteert over de IIO-droom met 
 anekdotes, ambities en geleerde lessen

 De vijf Experimenten in beeld

 IIO en de context van onderwijsvernieuwing

 Eerste resultaten van het onderzoek naar 
 de opbrengsten en werkwijze van IIO 

13.45 Oprichter van De Correspondent 
 Rob Wijnberg reageert op zijn 
 ‘eigenwijze’ manier

14.00 Pauze

15.30 Uitreiking IIO Award 

Laat je inspireren en stem samen met de jury 
welke IIO-school de afgelopen jaren de meeste 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
De IIO Award wordt uitgereikt door Alida Oppers, 
Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onder-
wijs van het ministerie van OCW.

16.15 Panelgesprek 
‘Hoe wordt onderwijsvernieuwing de standaard en 
wat is daarvoor nodig?’  

Het panel bestaat uit:
• Alida Oppers, Directeur-Generaal Primair en Voort-
   gezet Onderwijs van het ministerie van OCW
• Simone Walvisch (vice-voorzitter PO-raad)
• Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad) 
• Liesbeth Verheggen (algemeen secretaris AOb) 
• Dick Helders (directeur Arentheem College)
• Helga Bongers (leerkracht en unitleider O.B.S.
   Op ‘t Hof)

Uiteraard heb jij ook de mogelijkheid je stem te 
laten horen!

17.00 Afsluiting en borrel

[Twitter mee met @IIOnderwijs]

Innovatie Expeditie   

14.15 Onderwijsvernieuwing in de praktijk 

Een greep uit de 14 expedities:

- Je vindt dat het beter kan? 
  Onderwijs Pioniers dagen je uit
- Help, leerlingkrimp!
- Excellent onderwijs in de kleine school
- Videolessen, instructiefilmpjes en e-klassen
- Werken in (digitale) onderwijsteams
- Lessen uit het IIO onderzoek
- Persoonlijk leren: hoe doe ik dit?
- Kies jouw spoor naar een topschool 
- Elk kind zijn eigen doorlopende leerlijn
- Gamification in jouw klas

[Plattegrond zie achterzijde]
 

P r o g r a m m a

15.15 Pauze



Ontvangst en 
catering

Plenaire zaal

Podium

Ingang

Wacht-
kamer 1

Spoor 9
Spoor 10

Spoor 11
Spoor 12

WC

De Houtwagen

Toiletten man/vrouw

Welk spoor naar een topschool kies jij? Ervaringsdes-
kundigen SlimFit scholen 

 

 

Gamification  E-klassen in Wikiwijs

  

 
 

Wacht-
kamer 2

Wachtkamer 4
Sprekersruimte

Wacht-
kamer 5

Wacht-
kamer 6

Het Ketelhuis

Het Onder-
delendepot

De Droogcabine

Post-
wagon 2a

Post-
wagon 2b

Post-
wagon 1a

Post-
wagon 1b

De Werkwagen
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SlimFit Plein
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5

Wat komt er kijken bij het maken van instructiefilmpjes? 

Samen leren

Onderwijspioniers; je vindt dat het beter kan op school?

Excellent onderwijs in de kleine school; hoe doe je dit?
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Aan de slag met videolessen

Je staat er digitaal niet alleen voor; experimenten in de 
praktijk

Elk kind zijn eigen doorlopende leerlijn; 
Hoe geef je dat vorm?

E-didactiek, activerende didactische werkvormen

SUBRUIMTES INNOVATIE EXPEDITIE

PLENAIR

LEGENDA

6

7

8
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Ontwikkeling naar gepersonaliseerd 
leren

Lessen uit vier jaar IIO

Recepten voor curious minds

P l a t t e g r o n d


