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CLAIRE BOONSTRA 

is ‘s lands bekendste historicus,
commentator en media

persoonlijkheid. Verder is hij bekend
om zijn scherpe mening. Zo ook over
onderwijs. Maarten zal ons in een live

podcast onderhouden over zijn visie op
onderwijs, met name op de toekomst

van het praktische en
beroepsonderwijs.

MAARTEN VAN ROSSEM

is staatssecretaris voor onder andere
Jeugdzorg. Hij komt met ons te

spreken over de verbinding tussen
jeugdzorg en onderwijs, die juist vaak

in het Praktijkonderwijs voorkomt.
Voor ons een uitgelezen moment om

van gedachten te wisselen met de
staatssecretaris over het belang van

de verbinding tussen onderwijs en
jeugdzorg voor de leerlingen in het Pro. 

MAARTEN VAN OOIJEN 

is voorzitter van de Onderwijsraad en
hoogleraar Onderwijsbestuur aan

TIAS, Universiteit van Tilburg. Zij geeft
haar visie op de toekomst van het
onderwijs, en uiteraard vragen wij

haar ook haar visie over het
Praktijkonderwijs te geven.

PROF. DR. E.H. (EDITH) HOOGE

is gedragsbioloog, hij bestudeert het
gedrag van mensen en apen.

Regelmatig is hij te horen en zien in de
media en maakt de vertaalslag naar de

primaten waar wij dagelijks mee te
maken hebben: homo sapiens. De

opzienbarende uitkomsten deelt hij
met ons.

PATRICK VAN VEEN 

't Spant! in
Bussum

is in onderwijsland een bekend gezicht.
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.



Pauze
U kunt onder het genot van een kopje koffie/thee een rondje over de
informatiemarkt maken

Inspirerende sprekers 
U kunt op de dag zelf één spreker kiezen

Opening van de dag
Door Nicole Teeuwen voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs & Mystery Guest

Patrick van Veen

Lunchpauze
Ontmoet uw collega's, maak uw keuze voor één van inspirerende sprekers voor na de
pauze en/of maak een rondje over de informatiemarkt

Arbeidsmarktoeleiding
Learn2work

Programma van de dag
met Irene van der Aart als dagvoorzitter

09:30 uur

11:00 uur

Prof. dr. E.H. (Edith) Hooge
Minister Dennis Wiersma

 11:30 uur

 12:30 uur

 13:30 uur

Leger des Heils
Opgroeien in mindere tijden

Patrick HallinkCedris

(Inclusiever) Onderwijs

Opvoeden en opgroeien
Claire Boonstra

Dolf van VeenBert Wienen

Sport en onderwijs
Stichting Durf te Dromen 

(Redouan el Yaakoubi)
Stichting Special Heroes 

Nederland

Afsluiting door
Staatssecretaris Maarten van Ooijen 
Emeritus hoogleraar Maarten van Rossem

 15:00 uur

Onderwijsbeleid en het praktijkonderwijs
VO-raad Inspectie van het Onderwijs

 16:30 uur

Hapje & drankje
Aanmelden vanaf 14 februari 2023 via

www.praktijkonderwijs.nl
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt

10:00 uur


