Programma online event Samen naar sociale gelijkheid
Maandag 5 oktober, de Dag van de Leraar
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9.30 uur

Openingswoord
Candice De Windt in naam van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts
Gerrit Rauws (directeur Koning Boudewijnstichting)

9.45 uur

Terugblik: Samen naar sociale gelijkheid
Sofie Verschaeve & dr. Carolien Frijns, projectleiders Kleine Kinderen Grote Kansen

10 uur

Plenaire lezing: Differentiatie in de klas: een luxe of een noodzaak?
Prof. dr. Katrien Struyven (UHasselt)

11.00 uur

Inspiratiesessies
•
•

Sessie 1: Teamteaching: SAMEN onderweg
Dr. Mieke Meirsschaut en Ilse Ruys (Arteveldehogeschool & SONO)
Sessie 2: Rechtvaardiger én efficiënter: het kan!
Prof. dr. Ides Nicaise (KU Leuven)

12.00 uur

Lunch@home met reportage: hoogtepunten uit het afgelopen Kleine
Kinderen Grote Kansen-jaar

12.30 uur

Plenaire lezing: Kansrijk opgroeien als recht van elk kind. Over de nood aan
sterke bruggen tussen onderwijs en welzijn
Bruno Vanobbergen (algemeen directeur Agentschap Opgroeien)

13.15 uur

Inspiratiesessies
•
•

Sessie 3: De toekomst: kleiner, trager en menselijker
Geert Noels (CEO en Hoofdeconoom van Econopolis, auteur van Gigantisme)
Sessie 4: Van (gender en kleuren)blind naar bewust. Werken aan gelijke kansen in
mijn klas
Eva Dierickx (AP Hogeschool)

14 – 14.15 uur Afsluiting en vooruitblik: De klas van juf Femke. Een gloednieuwe Klasse-reportage
Sofie Verschaeve & dr. Carolien Frijns, projectleiders Kleine Kinderen Grote Kansen

Voor wie?
Leraren, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, brugfiguren, onderwijsonderzoekers, … en
iedereen die begaan is met grote onderwijskansen voor alle leerlingen in het Vlaamse
basisonderwijs.
Waar?
Dit evenement vindt online plaats. De sprekers worden gelivestreamd vanuit het Departement
Onderwijs en Vorming in Brussel. Je volgt dit evenement digitaal van thuis uit of je werkplek. Er
zijn voldoende mogelijkheden tot interactie met de sprekers.
Wat kost het?
Dit evenement is gratis. Je moet je wel vooraf, en uiterlijk 30 september, inschrijven via deze link.
Na inschrijving ontvang je de link naar het digitaal platform voor het evenement.
Vragen?
Neem contact op met de projectleiders Sofie Verschaeve (sofie@grotekansen.be) en Carolien
Frijns (carolien@grotekansen.be). Zij helpen je graag verder.

