




Amuse 
14.35-15.05 uur (alle workshops) 

Op avontuur met een VR-bril 

Virtual Reality, oftewel VR is een virtuele wereld 
waarin je jezelf begeeft als je een VR-bril opzet. 
De bril sluit je letterlijk af van de 'echte wereld', zodat 
je jezelf volledig onderdompelt in een virtuele wereld. 
Maak kennis met de ins en outs van Virtual Reality 
en laat je verwonderen. 

Chef-kok: 

Gasten: 

De Safari 

Sander Niessing, bioloog 
en ICT-innovator 
OP, OOP en studenten 

Ben jij klaar om te onderzoeken wat het onderwijs 
jou nog meer te bieden heeft? Ben jij nieuwsgierig, 
wil je graag een kijkje in de keuken nemen bij 
collega-scholen en je netwerk uitbreiden? Wil jij je 
verdiepen in een aantal zelf gekozen 
onderwijsthema's en de regie voeren over je eigen 
leertraject? Wil je met andere collega's verder 
kijken dan je klaslokaal lang is? 
Kom ontdekken wat 'De Safari' jou kan bieden! 

Chef-kok: 

Gasten: 

Lobke Baars, manager Quriuz 
en ontwikkelaar en een 
oud-deelnemer van de Safari 
OP, leidinggevenden 

Spel als onderdeel van je les 

Tijdens deze workshop krijg je een voorproefje van 
wat we gaan doen tijdens de tweedelige Q-time 
'Spel als onderdeel van je les', namelijk het 
integreren van spelelementen in je bestaande 
lessen. De spelvormen zijn vooral gericht op de 
didactische aanpak van je lessen en kunnen zowel 
fysiek als digitaal zijn. 

Chef-kok: 

Gasten: 

Katia de Prins, docent 

 OP, studenten 





Voorgerecht 
15.15-16.25 uur 

Deep Democracy 

Met Deep Democracy maak je gebruik van de 
wijsheid van de minderheid en wordt alles dat van 
belang is boven water gehaald. Door een aantal 
technieken, die je gelijk kunt toepassen, te delen 
en te oefenen krijg je een kijkje in deze werkwijze. 

Chef-kok: 

Gasten: 

Tijd: 

Nico Taminiau, docent, 
onderwijskundige en trainer 
en Brigitta Hoeve, regievoerder 
Quriuz en trainer 
OP, OOP, leidinggevenden 
en studenten 
15.15 -16.25 uur 

Werken met bouwstenen 

Vind jij zelfstandig en zelfsturend leren, formatief 
evalueren en differentiëren in kunnen en tempo 
interessant maar ben je op zoek naar het hoe? Dan 
is werken met bouwstenen iets voor jou! Geef de 
leerling meer inzicht in waarom, wanneer en op 
welke manier hij iets doet om zijn doel te bereiken. 
Werken met bouwstenen creëert een 
leerarrangement waarbij dit alles haalbaar is. 

Chef-kok: 

Gasten: 
Tijd: 

Caroline van Toor, docent, 
coach en schoolopleider 
OP, leidinggevenden en studenten 
15.15 -16.25 uur 

Escape the classroom: 
smakelijk voorproeven 

Werkplekbegeleider 2.0, 
van opleiden naar begeleiden 

Hoe prikkel je als werkbegeleider de onderzoekende 
houding van studenten? Hoe kunnen studenten meer 
vanuit eigen interesses en leervragen gaan leren en 
tegelijk alle competenties ontwikkelen? In deze 
workshop maak je kennis met een scenario dat je als 
werkplekbegeleider ondersteunt om leervragen van 
studenten te koppelen aan het ontwikkelen van 
competenties. 

Chef-kok: 

Gasten: 
Tijd: 

Harry Stokhof, docent HAN-Pabo 
en Erwin Buteijn, schoolopleider 
en trainer onderwijskunde WPL-1 
OP, leidinggevenden en studenten 
15.15 -16.25 uur 

Escape the classroom

Wil jij je leerlingen een brein brekende uitdaging 
bieden? Waarbij leerlingen leren logisch na te 
denken, samen te werken en de lesstof te 
verwerken. Dit is een voorproefje voor een 3-
delige Qtime die start in november. Natuurlijk 
ervaar je zelf ook een escape the classroom!

Chef-kok: 

Gasten: 
Tijd: 

Wieke van Dijk, innovatiespecialist 
Q-Highschool en Quriuz
OP en studenten
15.55 -16.25 uur








