
 

 
Save the date 

 

Praktijkonderwijs 25 jaar 
 

12 juni 2023 locatie volgt 
 
 
 
09:00 uur Inloop 
 
09:30  Opening door de Pieter Hillhorst & Nicole Teeuwen 
   
 
 
Vanaf 10:00 uur  Diverse sprekers en workshops 
 

 
Prof. dr. E.H. (Edith) Hooge is voorzitter van de 
Onderwijsraad en hoogleraar Onderwijsbestuur aan TIAS, 
Universiteit van Tilburg. Edith Hooge is voorzitter van de 
onderwijsraad. In haar inleiding zal zij ingaan op haar werk 
voor de onderwijsraad, en de vele onderwerpen waar de 
onderwijsraad zich over buigt. Uiteraard vragen wij haar ook 
haar visie over het Praktijkonderwijs te geven. 
 

 
 
Patrick van Veen is gedragsbioloog, hij bestudeert het 
gedrag van mensen en apen. In 2002 heeft hij 
Apemanagement ®opgericht dat zich bezighoudt met 
trainingen en onderzoek. Regelmatig is hij te horen en te 
zien in de media om ons menselijke oergedrag uit te 
leggen. Hij doet onder andere onderzoek naar pestgedrag 
bij kinderen en naar de drijfveren van samenwerken bij 
chimpansees. De meeste mensen hebben weleens 
gehoord van Frans de Waal, maar veel minder mensen 
kennen Patrick van Veen. Toch is Patrick bekend van radio 
en televisie en werkt in hetzelfde veld. Net als Frans de 
Waal doet Patrick onderzoek naar primaten, en kan hij 
bovendien feilloos de vertaalslag maken naar de primaten waar wij dagelijks mee te maken 
hebben: homo sapiens. Patrick neemt ons mee in de wereld van zijn onderzoek naar 
groepen primaten, hun groepsgedrag, de verhoudingen tussen jong en oud, hun leergedrag, 
en hoe primaten omgaan met fenomenen als ‘inclusie’ en ‘pesten’. De opzienbarende 
uitkomsten deelt hij met ons. 
 
 
  



 
 
 
 
Claire Boonstra is in onderwijsland een bekend gezicht. Met haar Operation Education 
timmert zij al jaren aan de weg. Het is haar gedrevenheid en haar missie om beleidsmakers 
en wetenschappers te laten zien dat ons onderwijssysteem achterhaald is. Hoe we met 
kleine en grote aanpassingen het systeem veel effectiever kunnen maken weet zij allang. Nu 
wij nog. 
 
 

 
Maarten van Rossem is ‘lands bekendste historicus, commentator en 
media persoonlijkheid. Verder is hij bekend om zijn scherpe mening 
over een veelheid aan onderwerpen. Zo ook over onderwijs. Maarten 
zal ons onderhouden over zijn visie op onderwijs, met name op de 
toekomst van het praktische en beroepsonderwijs. 
 
 
 

 
 
Maarten van Ooijen is staatssecretaris voor onder andere Jeugdzorg. 
Hij zal op ons congres aanwezig zijn om met ons te spreken over de 
verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs. Juist en vooral in het 
Praktijkonderwijs is er een vaak een relatie tussen zorg en onderwijs. 
Een uitgelezen moment om van gedachten te wisselen met de 
staatssecretaris over het belang van de verbinding tussen onderwijs en  
zorg. 
 
 
   


