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10.15 - 11.15 uur Jitske Kramer, 
corporate antropoloog
Cultuurverandering als stroperig en 
moeizaam proces? Niet als je de prin-
cipes toepast die we als mensheid al 
eeuwen kennen. Vanuit de wetenschap-
pelijke discipline van de culturele antro-
pologie is veel kennis vergaard over  
hoe mensen veranderen.  
Jitske zal spreken over cultuurveran-
dering, maar niet vanuit het bekende 
jargon van organisatiekunde of de 
bekende managementliteratuur. 

11.15 - 12.00 uur In gesprek 
Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, Jessica 
Tissink, senior beleidsadviseur bij de VO-raad en Ellen 
Verheijen, beleidsadviseur bij de MBO-raad gaan onder 
leiding van dagvoorzitter Kim Coppens in gesprek met 
elkaar en de zaal over de rol van begeleiders in de school 
en de samenwerking met ketenpartners.  
Dé kans om hen jouw vragen voor te leggen! 

12.00 - 13.15 uur Lunch en informatiemarkt

13.15 - 14.15 uur Ruud Veltenaar, 
filosoof, trendwatcher,  
TEDx-spreker
Ruud Veltenaar schets de contouren 
van het onderwijs van de toekomst. 
Wat kun je als begeleider verwachten 
en welke kansen zijn er?
Voor begeleiders in het onderwijs 
verwacht hij een grotere rol vanwege 
hun goede coachende vaardigheden.
Hij zal onder andere duidelijk maken 
dat het onderwijs meer gericht zal 
zijn op het beste uit mensen halen via 
gepersonaliseerd leren.

14.15 - 15.15 uur Jerôme Gijselaers, 
universitair docent bij de Open  
Universiteit
Zijn jouw studenten ook vaak moe?
Of zitten ze suf in je les? En peppen ze 
zichzelf op met energiedrankjes? En ben 
je benieuwd wat je zelf kunt doen om je 
studenten actiever te krijgen en ze beter 
te laten leren? Jérôme vertelt over zijn 
onderzoek en deelt zijn inzichten over 
de mogelijkheden om kinderen beter te 
laten presteren.

15.15 - 16.00 uur  Pauze en informatiemarkt 

16.00 - 16.45 uur Cabaretier  
Johan Goossens 
Johan is docent, schrijver en cabaretier. 
Hij publiceerde twee columnbundels, 
onder andere over zijn werk op een roc. 
Zijn ervaringen voor de klas vormen  
de basis voor zijn ludieke kijk op onder-
wijs, de veranderingen en het klimaat 
in de klas.

Beurs Beter Begeleiden alles in  beweging

16.45 uur Afsluiting door Kim Coppes
Veel gehoord en gezien vandaag? Geïn-
spireerd en vol nieuwe energie? Moe en 
voldaan? Kim Coppens sluit de dag voor 
je af. Zij zorgt ervoor dat je opgewekt 
huiswaarts kunt, met een hoop nieuwe 
kennis en informatie op zak. Uiteraard 
kun je nog even napraten tijdens de 
afsluitende borrel.

Meer informatie op www.beterbegeleiden.nl
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De LBBO organiseert Beurs Beter Begeleiden 2018 – 17 april 2018

Alles in beweging
Welke kant ga jij op?

17 april 2018, Midden-Nederland Hallen in Barneveld (gratis parkeren)

www.beterbegeleiden.nl

Zeven redenen waarom je deze dag 
niet mag missen!

1.  Alle actuele ontwikkelingen op jouw vakgebied in één dag
2.  Inspirerende en motiverende sprekers
3.  Beursvloer met meer dan zestig stands
4.  De laatste methoden, materialen en publicaties
5.  Praktisch en praktijkgericht: direct aan de slag!
6.  l€ 50 korting voor LBBO-leden: € 149 i.p.v. € 199 (niet-leden)
7.  Vroegboekkorting tot 1 december: € 129 (leden), € 179 (niet-leden)
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09.00 - 10.00 uur Ontvangst en ruimte om de uitgebreide 
informatiemarkt met ruim 60 stands te bezoeken.

10.00 - 10.15 uur Welkom door Kim Coppes, dagvoorzitter
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De kunst van het veranderen
Jitske Kramer is corporate antropoloog met een frisse kijk op cultuurverandering 

en inclusie. De principes die daaraan ten grondslag liggen, zijn net zo oud als de 

mensheid. Wat maakt dat mensen en organisaties soms zo moeizaam omgaan 

met veranderingen? Hoe kun je dat doorbreken? En waarom is een open, 

inclusieve werkcultuur belangrijk?

meer kinderen met afwijkend gedrag in de klas… hoe groter 
de uitdaging voor leraren en leerlingen. Dit vraagt om gesprek. 
Niet in een reflex roepen: “Dat kan niet”, maar je eigen waar-
heid en gewoonten stretchen. Als de reflex-gedachte binnen 
een school is dat een leerling met Down te veel energie 
vraagt, dan is de kans op succes gering. Maar als je vraagt 
aan iemand of hij bereid is een extra inspanning daarvoor te 
leveren en zo ja wat hij/zij daarvoor nodig heeft, dan komt er 
ruimte voor nieuwe manieren.’

Omgaan met verschillen
In haar bijdrage gaat Kramer dieper in op de dynamiek van 
verschillen (gender, etniciteit, teams, afdelingen, professionele 
achtergronden), macht, ranking en inclusie. Zij behandelt acht 
principes die een inclusieve, open werkcultuur bevorderen. 
In een inclusieve cultuur komt ieder mens tot zijn/haar recht, 
worden doelen gehaald en het volledige potentieel van een 
organisatie benut. 

Over Jitske Kramer
Jitske Kramer is corporate antropoloog, spreker, facilitator, 
ondernemer en auteur van de boeken Wow! Wat een ver-
schil, Deep Democracy en co-auteur van De Corporate Tribe, 
bekroond met de titel Managementboek van het jaar. Ze reist 
de wereld rond op zoek naar manieren om sterke tribes te 
bouwen en onderlinge relaties te verstevigen.
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Cultuurverandering ervaren we vaak als een stroperig en 
moeizaam proces. ‘Maar niet als je de principes toepast die we 
als mensheid al eeuwen kennen’, zegt Jitske Kramer. ‘Vanuit de 
culturele antropologie is veel kennis vergaard over hoe mensen 
dat doen, veranderen. Door ons bewust te zijn van hoe we als 
mens de onderlinge verhoudingen in onze groep regelen, kun 
je komen tot nieuwe afspraken met elkaar. Afstemmen of we 
over hetzelfde praten en wie waarover mag beslissen, is daar-
bij essentieel. Want daar beginnen vaak al de misverstanden. 
Als een schooldirecteur vraagt wat het team ervan vindt om 
passend onderwijs breder in te voeren binnen de school, lijkt 
het alsof er ruimte is om het niet te doen. Funest als het een 
richtlijn, een opdracht, vanuit Den Haag is. Dergelijke incongru-
entie creëert gedoe, mensen zijn niet gek. Helderder is: “Er 
ligt hier een opdracht. Hoe gaan we die goed uitvoeren?” Bij te 
veel top-down, autocratische besluiten loopt het gedoe ook op. 
Ruimte voor inspraak en goed afstemmen zijn dus nodig.’ 

Inclusie
Onze maatschappij wordt qua samenstelling steeds diver-
ser. Aan ouders en leraren de opdracht om kinderen te leren 
daarin te functioneren. ‘Er zit altijd een spanningsveld tussen 
het ontplooien van je individuele talenten en het invoegen 
en aanpassen aan de groepsnorm. Jezelf ontplooien is mooi, 
maar het moet wel binnen de gestelde kaders passen. Hoe 
meer diversiteit, hoe meer meningen en gedragingen, hoe 

Mis het niet en zorg dat je erbij bent op 17 april. 
Aanmelden kan via www.beterbegeleiden.nl
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De Midden Nederland Hallen in Barneveld is de plek waar je op 17 april terecht 

kunt voor alle informatie over jouw vak tijdens de Beurs Beter Begeleiden 2018.

De locatie
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Multifunctioneel
Deze gloednieuwe locatie is sfeervol en beschikt over een 
mooie congreszaal die plaats biedt aan meer dan duizend 
mensen. Natuurlijk vind je er ook de uitgebreide beursvloer, 
waar alle plek is om rond te kijken, te lunchen én te 
netwerken.

Beursvloer
Met 2.500m2 is er meer dan genoeg plaats voor de ruim  
zestig standhouders die zich presenteren tijdens de  
bijeenkomst. In het programma is volop ruimte om de  
beurs te bezoeken.

Bereikbaarheid
Barneveld ligt midden in het land, op het kruispunt van  
de A1 en de A30. De locatie ligt direct bij de afrit en heeft 
1.350 gratis parkeerplaatsen. Er zijn laadpalen aanwezig  
voor elektrische auto's. Kom je met het OV? Wij zorgen  
voor pendelbussen tussen NS-station Barneveld en de  
Midden Nederland Hallen. In tien minuten ben je er!

Adres
Thorbeckelaan 123, 3771 ED Barneveld.
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BeDrIJf

   1 Bazalt

   2 Uitgeverij van Gorcum

   3 ParnasSys

   4 Novilo

   5 Bureau Bruis

   6 Acco Nederland

   7 Bureau Onderwijsconsulenten

   8 Sonedutraining

   9 Peuter-Kleuter Praktijk ellen Voogt

 10 Carehouse

 11 Uitgeverij SWP

 12 A-Vision

 13 LWOe

 14 Delubas

 15 Bekius schoolmaterialen

 16 Schubi Leermiddelen

 17 educatieve Uitgeverij Kinheim

 18 Uitgeverij Betelgeuze

 19 Instondo

 20 Instondo

 21 CITO

 22 fontys

 23 De Schrijfvriend

 24 Schoolsupport

 25 Stichting Omgaan met Pesten

 26 Kies 2.0

 27 Stichting Kinderpostzegels

 28 Oefenweb

 29 Gelukskoffer

 30 Stichting Dedicon

 31 Woordhelder

 32 Scala Leuker Leren

 33 Actief Leren Lezen

 34 Lerend Brein

BeDrIJf

 35 Opdidakt

 36 K2-Publisher

 37 Medilex

 38 Nieuw Leren, Klasseplan

 39 Hogeschool Windesheim

 40 Uitgeverij LannooCampus

 41 Juan y rosa

 42 rovIct

 43 Lexima

 44 ZieZon

 45 Boom Test

 46 Boom Test

 47 Uitgeverij Pica

 48 Pearson

 49 Nyink

 50 CeD-groep

 51 Onderwijs maak je samen

 52 AMN

 53 Altra

 54 Datacoach

 55 Notivid

 56 Uitgeverij Onlineklas

 57 Nederlands Jeugdinsituut

 58 Centraal Nederland

 59 Kwintessens NZV Uitgevers

 60 Gentle Teaching

 61 Study Buddy

 62 Aob

 63 Wigli

 64 Senso-Care

 65 Dyadon

 66 Muiswerk 

 67 Zien in de Klas
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Van welvaart naar welzijn: 
wereld in transformatie
Ruud Veltenaar is onder meer filosoof, bijzonder hoogleraar, friskijker en 

bovenal een internationaal (TEDx-)spreker. Tijdens zijn inspiriment op de 

Beurs Beter Begeleiden 2018 schetst hij de contouren van het onderwijs van 

de toekomst. De wereld staan aan de vooravond van een mega paradigma- 

shift die alles en iedereen zal raken. Het onderwijs zal daarin mee (moeten) 

gaan om de samenleving en toekomstige generaties voor te bereiden op een 

leven in een ander tijdperk. Wat kun je als begeleider verwachten en welke 

kansen biedt de transitie, die nu vaak nog niet worden gezien?

vaart en bezit zijn niet langer het hoogst haalbare, welzijn en 
van waarde zijn voor anderen worden essentiële levensbehoef-
ten. In de toekomst zal het onderwijs veel meer gericht zijn op 
het beste uit mensen te halen, via gepersonaliseerd leren.’

Coachende vaardigheden
Bestaande instituties als scholen zullen volgens Veltenaar nog 
wel een tijdje blijven bestaan, maar er zullen allerlei nieuwe 
leeromgevingen opduiken waar mensen elkaar ontmoeten 
om te leren participeren en zich kunnen ontplooien. ‘Voorlo-
pers zullen op die leerplekken een belangrijke rol spelen als 
coaches of gids van kinderen en studenten. In dat opzicht ver-
wacht ik voor begeleiders in het onderwijs een grotere rol dan 
voor de traditionele leraar. Begeleiders beschikken al over de 
coachende vaardigheden om het beste in mensen naar boven 
te halen. Wat dat betreft hebben ze echt een voorsprong!’

Over ruud Veltenaar
Als filosoof, internationaal (TEDx-)spreker, friskijker en bijzon-
der hoogleraar aan de London Business School en MIT in 
Boston, verzorgt Ruud Veltenaar lezingen, keynotes, work-
shops en colleges voor bedrijven en instellingen over de hele 
wereld. Zijn positieve combinatie van een heldere visie op  
de toekomst, transformationeel leiderschap, innovatief onder-
nemerschap en inspirerende actiepunten is uniek, aanstekelijk 
en verfrissend.
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‘De veranderingen die zich de komende decennia gaan voltrek-
ken, hebben enorme gevolgen voor ons leven en werk’, aldus 
Ruud Veltenaar. ‘De opkomst van kunstmatige intelligentie 
en andere exponentiële technologieën dwingen de mens 
opnieuw na te denken waarom ze bestaat. En dat heeft weer 
grote gevolgen voor de manier waarop we mensen opleiden 
en welke bagage we ze meegeven. In plaats van onderwe-
zen worden binnen een gestandaardiseerd en productgericht 
systeem voor een beroep of ambacht, zullen we maximaal 
moeten inzetten op het optimaal ontdekken en ontwikkelen 
van het potentieel van kinderen. Gepersonaliseerd leren, 
maatwerk voor iedereen, waarin optimale ontplooiing centraal 
staat. Mensen in staat stellen waarde toe te voegen aan onze 
maatschappij, dat wordt de grote opdracht voor de exponenti-
ele leerinstellingen van de toekomst.’

Gepersonaliseerd leren
‘Tot nu toe leiden we toekomstige generaties op via een 
productgerichte aanpak tot uniforme eenheidsworsten’, zegt 
Veltenaar. ‘Aan het einde meten we of ze aan de algemeen 
geldende criteria voldoen. Wie uitsteekt boven de middelmaat 
wordt daarvoor beloond met een goede baan en bijbehorend 
salaris. Maar, opleiden voor alleen maar een baan en indivi-
dueel succes is niet meer van deze tijd en zou nooit het doel 
mogen zijn (geweest)’, zegt Veltenaar. ‘Sowieso is er over een 
aantal jaar niet meer voor iedereen een betaalde baan. Wel-
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Op 17 april verzorgt Jérôme Gijselaers, onderzoeker en docent bij het 

Welten-instituut (het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie 

van de Open Universiteit) een inleiding op de Beurs Beter Begeleiden. 

Centrale vraag in zijn bijdrage: welke invloed heeft bewegen op 

breinprestaties en leervermogen?

Dat bewegen goed is voor een mens is bekend. En niet  
alleen voor het lichaam. Zo hebben onderzoekers al laten  
zien dat lichamelijke inspanning een positieve invloed heeft  
op psychische en psychiatrische ziektebeelden als depressie 
en dementie. Zou het ook kunnen dat leefstijl in het alge-
meen, en beweging in het bijzonder, een positieve invloed 
heeft op ons leergedrag?

Leefstijl
Jérôme Gijselaers doet al geruime tijd onderzoek naar het 
effect van een gezonde leefstijl op leergedrag. Op 17 april  
zal hij een en ander vertellen over de werking van het brein 
van kinderen en adolescenten. In zijn onderzoek heeft hij  
gekeken naar verschillende factoren die van invloed zijn op  
het brein in ontwikkeling, zoals beweging, slaap, voeding en 
het gebruik van alcohol, tabak en energiedrankjes. Wist je 
bijvoorbeeld dat een brein in ontwikkeling tenminste negen 
uur slaap nodig heeft? De invloed van beweging krijgt in zijn 
bijdrage extra aandacht.

De LBBO organiseert Beurs Beter Begeleiden 2018 – 17 april

Mis het niet en zorg dat je erbij bent op 17 april. 
Aanmelden kan via www.beterbegeleiden.nl

De LBBO organiseert Beurs Beter Begeleiden 2018 – 17 april 2018

Alles in beweging
Welke kant ga jij op?

17 april 2018, Midden-Nederland Hallen in Barneveld (gratis parkeren)

www.beterbegeleiden.nl

Zeven redenen waarom je deze dag 
niet mag missen!

1.  Alle actuele ontwikkelingen op jouw vakgebied in één dag
2.  Inspirerende en motiverende sprekers
3.  Beursvloer met meer dan zestig stands
4.  De laatste methoden, materialen en publicaties
5.  Praktisch en praktijkgericht: direct aan de slag!
6.  l€ 50 korting voor LBBO-leden: € 149 i.p.v. € 199 (niet-leden)
7.  Vroegboekkorting tot 1 december: € 129 (leden), € 179 (niet-leden)

Beter leren door meer bewegen? 

BEURSinfo

Meer dan alleen gymles
Gijselaers vertelt iets over de onderzoeksopzet, maar zal vooral 
ook dieper ingaan op wat dat tot nu toe heeft opgeleverd. 
Welke invloed heeft bewegen op het jonge brein? Wat zegt 
dat over ons leervermogen? En hoe kun je beweging in een 
onderwijs-setting benutten? Hoe kunnen we door middel van 
beweging kinderen helpen zich nog beter te ontwikkelen? En 
we kunnen nu al verklappen dat er meer mogelijk is dan alleen 
de traditionele gymles.

Onderzoek beoordelen
Om je te helpen de uitkomsten van onderzoek op waarde  
te schatten, zal Gijselaers je ten slotte ook nog het een en 
ander vertellen over hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt 
beoordelen (en hoe dat in de media wordt uitvergroot). Hoe 
komen onwaarschijnlijke beweringen als ‘mensen die vloeken, 
zijn intelligenter’ in de krant? En wat heeft causaliteit hier-
mee te maken? Hoe kun je dergelijke berichten uit de media 
beoordelen? 
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‘De chaos ligt voortdurend op de loer’
Zeven jaar lang stond cabaretier Johan Goossens als leraar Nederlands voor 

de klas op een roc. Veel van zijn ervaringen in de onderwijspraktijk verwerkte 

hij in zijn theaterprogramma’s. Als afsluiter op de Beurs Beter Begeleiden 2018 

geeft hij de bezoekers een inkijkje in zijn ervaringen: ‘Het was een spannende 

en chaotische tijd. Van de moeilijkste gevallen heb ik het meest geleerd.’

met de lessen. Ik kom ’s avonds laat pas thuis en dan moet je 
’s ochtends alweer fris voor de klas staan. In het verleden heb 
ik regelmatig meegemaakt dat leerlingen naar een voorstelling 
komen, maar ze reageerden altijd heel leuk, hoor. Mijn nieuwe 
voorstelling gaat over mijn nachtleven en er komt aardig wat 
seks in voor. Leek me niet zo handig om dat de volgende och-
tend in de klas te moeten bespreken. Mijn leerlingen zouden 
er overigens wel tegen kunnen, maar voor de ouders en de 
school wou ik het gedoe voor zijn.’

Gemotiveerd
‘Ik heb meer geleerd op school dat ik in het theater kan 
gebruiken dan andersom. Theater is op een bepaalde manier 
makkelijker. Ik ben aan zet en leid de bijeenkomst. De mensen 
zijn gemotiveerd en hebben er zin in, want ze hebben geld 
voor een kaartje neergeteld. Na een aantal voorstellingen weet 
je welke grappen werken. Natuurlijk blijft het spannend, maar 
voor de klas staan is veel ingewikkelder. Het is elke dag weer 
afwachten wat er gaat gebeuren, de chaos ligt voortdurend op 
de loer.’

Over Johan Goossens
Johan Goossens is cabaretier en schrijver. Hij publiceerde 
twee columnbundels, onder andere over zijn werk op een roc. 
Op basis van zijn ervaringen voor de klas, maakt Goossens zijn 
derde programma: 'Leer mij de mensen kennen.' Het werd 
door de VSCD-jury genomineerd voor de Neerlands Hoop-prijs.

Beurs Beter Begeleiden alles in  beweging

BEURSinfo

‘Bij de start van mijn carrière als cabaretier moest er natuurlijk 
ook geld verdiend worden. Lesgeven leek me leuk en dus 
reageerde ik op een vacature bij het roc. Ik had Nederlands 
gestudeerd en hoewel ik geen lesbevoegdheid had, kon ik 
meteen aan de slag. Het was een vuurdoop, met dertien klas-
sen waarvan veel op niveau 2. Een ontzettend leuke tijd, met 
soms de meest ongelofelijke situaties, zoals een leerling met 
een wapen in de klas. Alle dingen waarvan je hoopt dat ze zich 
niet voordoen, heb ik meegemaakt. Lastig en heel levendig. 
En een dankbare inspiratiebron voor mijn theaterprogramma’s.’

Zelf leren
‘Ik heb ongelofelijk veel dingen geleerd in die zeven jaar voor 
de klas. Hoe kom ik over? Hoe krijg ik de leerlingen mee, 
hoe motiveer ik ze? Wat doet een onverschillige reactie of 
desinteresse met mij? Het heeft me ook veel geleerd over de 
maatschappij, hoe kleurrijk en ingewikkeld die is. Je krijgt te 
maken met leerlingen in situaties waarover ik zelf nog nooit 
had nagedacht, of waarvan ik zelfs niet kon verzinnen dat ze 
bestaan. Maar ze bestaan en je moet er iets mee.’

Het theater in
‘Ik ben nu gestopt met lesgeven. Ik wilde een andere kant op 
met mijn cabaret en bovendien zaten de leerlingen vrijwel al-
leen nog maar op hun mobiele telefoon. Ik kreeg steeds meer 
klassen op niveau 3 en 4 en dat vond ik minder spannend. 
Daarnaast is het lastig om mijn theaterwerk te combineren 

Mis het niet en zorg dat je erbij bent op 17 april. 
Aanmelden kan via www.beterbegeleiden.nl


