DERDE ONTMOETINGSDAG ONDERWIJS BELGISCH EN NEDERLANDS LIMBURG
20 MAART 2020 BIJ HOGESCHOOL UCLL IN HASSELT
In aansluiting met de eerste ontmoetingsdag (1 maart 2018) en de tweede ontmoetingsdag
(14 maart 2019) nodigen wij u graag uit voor de derde en voorlopig laatste ontmoetingsdag
als sluitstuk van een driejarenproject.
De inhoud van het programma is samengesteld aan de hand van de evaluaties van de voorbije
samenkomsten en getoetst aan de kanttekeningen van vertegenwoordigers uit de
onderwijsmiddens van beide Limburgen. De bedoeling is dieper in te gaan op de verschillende
mogelijkheden/moeilijkheden om over de grens samen te werken ten voordele van ons
onderwijs, het personeel en van de leerlingen/studenten.
GENODIGDEN:
Inspecties, docenten lerarenopleiding, leerkrachten lager/secundair/hoger onderwijs,
studenten lerarenopleiding, leden van schoolbesturen, docenten/leerkrachten navorming/
postgraduaten, centra leerlingenbegeleiding, zorgcoördinatoren.
PROGRAMMA
08:45 uur

Onthaal

09:30 uur

Verwelkoming door Marc Vandewalle: algemeen directeur van UC
Leuven-Limburg en Luc Willems: hoofdbestuurslid Algemeen Nederlands
Verbond (ANV).

09:45 uur

‘Onderwijs in Vlaanderen en Nederland: over bruggen, tunnels, muren en
verbodsborden’.
Voordracht door Dirk Broos, vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO).
Rondetafelgesprek:
’Ik maak me zorgen over het gebrek aan kennis van elkaar over de
grenzen. Daar moet verandering in komen. Om taal- en cultuurverschillen te verkleinen, maken we jongerenevenementen mogelijk…..En het
begint bij de nieuwe generatie’1.
• Mart van Damme: regioverbinder Nederland-Vlaanderen
• Aleid van Bommel: portefeuillehoudster internationalisering School
Porta Mosana Maastricht
• Bert Lambrechts: gedeputeerde van de Provincie Belgisch Limburg
bevoegd voor onder meer onderwijs/vorming, internationale zaken

1

Toespraak van Nederlandse Staatssecretaris Knops van o.a. grensoverschrijdende samenwerking bij de Dies
Natalis Open Universiteit Heerlen, op 26 september 2019.
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10:45 uur

12.30 uur

Plenaire sessie ’Grensoverschrijdend gedrag’
Het doel van de sessie is inzicht te krijgen in de gezamenlijke onderwijs
mogelijkheden en nieuwe samenwerkingsideeën te ontdekken tussen de
beide Limburgen. In deze sessie maken we gebruik van de LEGO® Serious
Play® methode en worden we gefaciliteerd door Arjan en Sascha Visser
van Creativity School2.
Lunch

WORKSHOPS
13:15 uur

1.
2.

Grenzen overstijgen dankzij een taaluitwisseling
Levensbeschouwelijke vakken in het Vlaamse en Nederlandse
onderwijs
3. ‘Wijze lessen: 12 Nederlands-Vlaamse bouwstenen voor effectieve
didactiek’
4. Ontmoetingsworkshop voor studenten van Nederlandse en Vlaamse
lerarenopleidingen
5. Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding in beide Limburgen
6. Gluren bij de buren is techniek en wetenschap leren van de buren
7. Beide Limburgen historisch en geografisch verbonden: hoe verder in
de klas?
8. Projecten poëziejongens van THHI Tessenderlo & ANV Poëzieproject
9. Ontmoeting kunstonderwijs in beide Limburgen
10. Onderwijsinnovatie Compass Brunssum en Kompas Sint Truiden

15:15 uur

Het beste samenwerkingsidee beloond?
Slotwoord door gedeputeerde Bert Lambrechts

15:30 uur

Nakaarten en drink.

16.00 uur

Einde van de ontmoetingsdag en “Nu aan de slag”!

Gelieve de datum in uw agenda te noteren en de gegadigden te informeren. Einde januari
ontvangt u verdere detailinformatie alsmede een aanmeldingsformulier.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 20 maart 2020.
De Stuurgroep: Karolien Vlayen (Hogeschool UCLL, Hasselt) - Ger Essers (ANV) - Jan Retera
(onderwijskundige Beek) - Valeria Catalano (Hogeschool PXL, Hasselt) - Sascha Visser
(onderwijskundige Maastricht) - Marion Debie (Open Universiteit) - Jacques Jansen (ANV) Guido De Corte (ANV).
Infopunt mobiel: +31 6 2287 1951 (Ger Essers) - @ anvlimburgen@telenet.be
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De beste ideeën worden voorgelegd aan het projectmanagement van het programma ’Onbegrensd’: www.
www.kijkenoverdegrens.nl.

ANV regio der beide Limburgen – www.anv.nl - @ anvlimburgen@telenet.be – secretariaat mobiel: +32 496 521 125

