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15 MAART 2014
SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT

PROGRAMMA

Docentendialoog

10.00 uur  Inloop met koffie en thee
10.30 uur  Welkom door Paul Rosenmöller 

en inleiding door een 
trendwatcher

11.00 uur  Dialoog over het voortgezet 
onderwijs in 2020 

13.00 uur  Gezamenlijke lunch 
13.30 uur  Vrije toegang 

Spoorwegmuseum

In de middag vindt een dialoog met ouders en 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs plaats.

 

LOCATIE

Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, Utrecht

IN SAMENwERkING MET

wat wordt er geleerd in 2020?
curriculum • didactiek • 21st century skills

Hoe wordt er geleerd in 2020?
werkvormen • professionele ruimte docent • 
leermiddelen

wat is de context van het leren in 2020?
passend onderwijs voor iedereen • organisatie van 
het onderwijs • arbeidsvoorwaarden

Onder aanvoering van voorzitter Paul Rosenmöller 
kijken we naar maatschappelijke trends die van 
invloed zijn op het onderwijs en gaan we in 
gesprek over wat dit betekent voor de ontwikkeling 
van het vak van de docent. 

VO2020-TOUR

Tijdens de VO2020-tour gaat de VO-raad het 
land in om met bestuurders en schoolleiders te 
spreken over het onderwijs van de toekomst op 
schoolniveau. Om dit beeld compleet te maken 
focussen we op 15 maart op het niveau van de 
klas. De visie van docenten, ouders en leerlingen 
staat centraal. De opbrengsten van de VO2020-
tour vormen de basis voor het sectorakkoord dat de 
VO-raad met OCW gaat sluiten en het Strategisch 
kader na 2014.

INSCHRIJVEN

Wilt u als docent meepraten over het onderwijs 
van de toekomst? Dan nodigt Paul Rosenmöller 
u bij deze van harte uit voor de Dag van de 
Dialoog. Uw visie en input is van grote waarde 
voor ons! Deelname is gratis en toegang tot het 
Spoorwegmuseum is inbegrepen. Wij verzorgen 
een lekkere lunch. Inschrijven kan tot 12 maart via 
www.vo-raad.nl/dagvandedialoogvo2020*.

* Schrijf u snel in, want vol is vol.

PRAAT MEE OVER DE TOEkOMST 
VAN HET ONDERwIJS!

Op zaterdag 15 maart organiseert de 
VO-Raad in samenwerking met AOb, CNV 
en FvOv de Dag van de Dialoog VO2020 
voor docenten, ouders en leerlingen uit 
het voortgezet onderwijs. We staan samen 
stil bij de vraag: Hoe ziet het onderwijs in 
2020 eruit?

	  

	  


