
Op dinsdag 6 oktober 2015 verschijnen twee boeken, 
die hun meerwaarde voor de onderwijspraktijk al hebben bewezen:

 
Spelen met Ruimte van Frank Weijers

Blauwdruk voor de emergente school van Ben van der Hilst.

Daarom organiseren Ben en Frank die dag een seminar over het thema 
dat in beide boeken centraal staat, maar op sterk van elkaar verschillende manieren wordt benaderd: 

professionaliteit en professionele ruimte van docenten.

De ingreDiënten voor een bijzonDere miDDag:
Twee boeken, een bijzondere inleider, een sprankelende interviewster die de auteurs 

op verrassende wijze aan de tand voelt en een drankje en hapje om met elkaar na te praten.

Inleiding  Prof. Dr. Joseph W.M. Kessels  Interview  Sandra van Kolfschoten
De essentie van Spelen met Ruimte  Frank Weijers

De essentie van Blauwdruk voor de emergente school  Ben van der Hilst

Programma
13.30

Inloop met koffie en thee
14.00 – 16.00 

Inleiding door Joseph Kessels 
Interview met Frank Weijers en Ben van der Hilst, 

incl. de essentie van hun beider benaderingen
16.00 – 17.30

Borrel

Locatie
Seats2Meet  • Moreelsepark  65  Utrecht (Utrecht CS) 

Kosten
€ 45,00 (de beide boeken zijn inbegrepen in de toegangsprijs)

Deelnemers ontvangen beide boeken tijdens het seminar.

DeeLname
Stuur een E-mail naar: secretariaat@hetlerenorganiseren.nl

Ben van der Hilst schreef Blauwdruk voor de emergente school, over het belang van een goede organisatiestructuur 
die een einde maakt aan ‘de onmacht van de verticale sturing en de vrijblijvendheid van de horizontale sturing’. 

Frank Weijers schreef Spelen met Ruimte, waarin hij laat zien hoe schoolleiders en docenten effectief 
én met veel plezier samen kunnen werken aan een professionele cultuur, en daarmee aan een (veel) betere school.

Uw deelname is definitief na storting van € 45,00 op IBAN NL79 INGB 0689 2568 33 
t.n.v.  ‘Ben van der Hilst / Het Leren Organiseren’ o.v.v. ‘seminar’ en de naam van de deelnemer. 

Spelen met ruimte
in de emergente School

seminar over professionaliteit en professionele ruimte 

en... heel veel inspiratie.
twee boeken, één seminar.

 DinsDag 

6 oKtober

Seats
2Meet

Utrec
ht 

www.seats2meet.nl

mailto:secretariaat%40hetlerenorganiseren.nl?subject=Ja%21%20ik%20meld%20me%20aan%20voor%20het%20Seminar%20op%206%20oktober.
http://www.seats2meet.com

