
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Workshops vrijdag 7 oktober 2022 
 
Gender Wat is waarheid? 

door Laurens van der Tang, Bijbels Beraad m/v en Christiaan Bijl, VGS 
 
De waarheid lijkt ingewisseld te worden voor het gevoel, want wat is 
waarheid? Wat is een man, wat is een vrouw? En staan die zaken wel 
vast of zijn ze eigenlijk fluïde? Rond het thema gender is veel te doen en 
het gaat onze scholen niet voorbij. In deze workshop aandacht voor de 
politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. En voor de vraag: hoe reageer 
je vanuit Bijbels perspectief op de tendens in de samenleving? Hoe geef 
je leiding in een maatschappij waar het waarheidsbegrip onder druk 
staat? 

 
Burgerschap Onze identiteit vraagt goed burgerschapsonderwijs 

door Wim Heenck, KOC Diensten en Sjoerd van de Berg, Driestar 
educatief 
 
Vanuit onze identiteit, de huidige praktijk en wetgeving en het onlangs 
aangescherpte inspectiekader is Burgerschapsonderwijs een cruciaal 
thema. Allerlei vragen kunnen aan de orde komen: ‘Is de 
spreekwoordelijke soep wel zo heet als ze opgediend wordt?’, ‘Doen we 
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al niet genoeg als reformatorische school als we onderwijs geven vanuit 
en op grond van de Bijbel?’, ‘Kunnen we niet volstaan met het 
implementeren van de burgerschapsleerlijn in ons onderwijs?’. Tijdens 
de workshop gaan we hierover samen in gesprek en krijgen de 
deelnemers handreikingen mee die behulpzaam zijn om goed 
burgerschap te realiseren of na te streven. Deze handreikingen richten 
zich onder andere op de vorming van het team en zijn helpend om 
(volgende) stappen te zetten op weg naar schoolplanperiode 2023-2027.  

 

Schoolplan De schoolleider als verbindende schakel in visievorming 
door Diederic Kloosterman, VGS en Anton de Jong, Driestar educatief 
 
In 2023 wordt een nieuw schoolplan verwacht. Wie gaat dat schrijven? 
Het team wil meedenken, de toezichthouders vinden iets, de MR wil 
inbreng en er wordt draagvlak van andere stakeholders gevraagd. Hoe 
ga je om met deze (mogelijk tegenstrijdige) belangen? In onze workshop 
geven we inzicht in de vraag hoe je als schoolleider de verbindende 
schakel kunt zijn in een omgeving met meervoudige belangen. U krijgt 
concrete handvatten om tot visievorming met bestuur en team te komen.   

 
Media Visiegericht aan de slag met mediawijsheid 

door Dirk van Elzelingen, Toegerust Gezin en Wim van den Bosch, 
Driestar educatief 
 
De noodzaak van aandacht voor mediawijsheid op school is evident. 
Maar hoe vlieg je dat aan? Wat kun je als school op dit gebied 
betekenen? En wil je dat ook? En hoe zorg je ervoor dat je team hier 
ook warm voor loopt? En wat wil je met deze aandacht voor 
mediawijsheid op school bereiken? Hoe zit dat met de tijdsinvestering in 
vergelijking met wat het oplevert? Vragen te over wanneer je nadenkt 
over dit thema. Niet zelden wordt hierdoor de hete aardappel 
vooruitgeschoven, terwijl de druk vanuit ouders en overheid toeneemt 
om nadrukkelijk aandacht te geven aan digitaal burgerschap. In deze 
workshop gaan we op zoek naar antwoorden. 
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