
 

PROEF

Maandag 7 oktober 2019
Continium Columbus Cube 

Museumplein 2 Kerkrade
www.parkstadlab.nl  

Onderwijsfestival 3 (2019)

Waarschuwing: voorkom keuzestress!



 

Plattegrond



Het begon in augustus 2014. We namen, samen met enthousiaste 
collega’s, het initiatief om de onderwijsmensen van LVO Parkstad 
en SVO|PL vaker met elkaar in contact te brengen. Van onze 
besturen kregen we daarvoor alle ruimte. Nog datzelfde schooljaar 
vond op 28 mei 2015 op Emmacollege de eerste Good Practice 
Day plaats. Van elke school kwam een handjevol docenten en 
O.O.P. (samen 100). Bij de tweede editie in 2016 waren dat er 
al 150. Dat smaakte naar meer. Op 5 oktober 2017 vond in het 
theater in Heerlen het eerste Parkstadbrede VO Onderwijsfestival 
plaats. Ook Citaverde sloot aan. Vorig jaar bleek het Roda JC-
stadion een uitstekende locatie voor editie 2. 

Toch gaan we dit jaar bij de derde editie een nieuw avontuur aan. 
We moeten van onze vaste datum – 5 oktober als Dag van de 
Leraar - afwijken. Zaterdag 5 oktober wordt dit jaar maandag 7 
oktober. Op maandag zijn de meeste musea gesloten. Ook in 
Kerkrade. Maar het Onderwijsfestival opent inmiddels deuren die 
anders gesloten blijven. Dus verwelkomen we iedereen dit jaar 
in een nog uniekere omgeving. Alle ruimtes in Cube, Continium 
en Earth Columbus kunnen we inzetten voor onze keynotes, 
workshops en ontmoetingsplekken. Maar net als bij de eerste 
Good Practice Day op Emmacollege draait het dit jaar bij het 
Onderwijsfestival om kennisdeling, verrijking, netwerken en 
ontmoeten. 

Dit programmaboekje helpt je vooraf al de juiste keuzes te maken.

Tip: wacht niet te lang met inschrijven. Het aantal beschikbare 
ruimtes is groot, maar sommige zijn beperkt in het aantal plaatsen. 
Gelukkig is het aanbod groter en diverser dan ooit. Daar zijn we 
stilletjes heel trots op.

Namens het team Onderwijsfestival 2019,
Tineke Bröcheler en Tjeu Seeverens

Beste collega



Legenda
Je bent vrij om je programma naar eigen smaak in te 
delen.  Aan de hand van onderstaande pictogrammen 
leiden we je alvast door het menu, maar kies vooral 
workshops naar je eigen interesse.

Bèta-proofAanrader voor mentoren en 
andere (zorg)begeleiding

Voor liefhebbers 
van groen

β
γ Geschikt voor 

gamma

OOP
Aanrader voor 
onderwijsondersteunend personeel

A
B
C

Speciaal 
voor liefhebbers 
van taal

Direct toepasbaar 
in je lesAanrader voor 

leidinggevenden

Doe-activiteit

Via www.parkstadlab.nl kun je je vanaf vrijdag 13 
september 2019, na 12u00, inschrijven voor workshops. 
De bandbreedte van de site is opgeschroefd naar het 
maximale niveau, dus we hopen jullie enthousiasme dit 
jaar aan te kunnen!
Mocht de website onverhoopt toch even onbereikbaar zijn 
dan werken we zo snel mogelijk aan een oplossing.

Inschrijven



Ook dit jaar word je weer getrakteerd op een verrassende 
opening, verspreid over diverse zalen in Continium, Cube 
en Columbus, maar met dezelfde ingrediënten.

Wat kun je verwachten?
•	 Een spontane host
•	 Een interview met Petra Dassen
•	 Het laatste onderwijsnieuws uit Parkstad
•	 Wat weet u van...?
En uiteraard ontbreekt ook dit jaar de muzikale amuse 
niet.

Bij binnenkomst hoor je in welke zaal je de opening kunt 
bijwonen. Voor de opening heb je geen ticket nodig.

Opening



Beleef	een	bijzondere	film	experience	die	een	unieke	kijk	op	de	
aarde biedt. Columbus neemt je mee op reis naar onontdekte 
oorden en geeft je een blik vanuit de ruimte op de aarde in zijn 
geheel. Bekijk haar in al haar schoonheid en kwetsbaarheid en 
zie hoe de aarde meer en meer gevormd wordt door de mensen 
die er leven. Een blik die het leven van astronauten veranderd 
heeft en die ook jouw leven zal veranderen.

Hoe	 maak	 je	 effectieve	 lessen?	 Dat	 is	 de	 kernvraag	 van	 het	
boek	‘Wijze	lessen:	12	bouwstenen	voor	effectieve	didactiek’	dat	
midden september 2019 verschijnt. Het boek wil een kruispunt zijn 
tussen gedegen wetenschappelijk onderzoek en de klaspraktijk 
in Nederland en België. De auteurs (Tim Surma, Kristel 
Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans, Gino Camp, Daniel Muijs 
en Paul Kirschner) geven uitleg bij twaalf instructieprincipes die 
ze de bouwstenen van didactiek doopten. Ze verklaren vanuit 
wetenschappelijk onderzoek waarom die bouwstenen werken en 
geven voorbeelden hoe deze toe te passen in de klas.
In deze sessie wordt het boek - dat gratis online beschikbaar komt 
-	door	Theo	Bastiaens,	rector	magnificus	van	de	Open	Universiteit,	
aangeboden aan een vertegenwoordiger van het onderwijsveld 
en wordt een verdiepende interactieve lezing verzorgd over de 12 
bouwstenen door Gino Camp en Dominique Sluijsmans.

Wijze lessen

Voorstelling earth

Our planet our home
Ronde 1 - 3D Film theater (Columbus)

Ronde	1	-	Top	floor	(Cube)

βγ OOP



De Einstein Telescoop wordt een geavanceerd observatorium 
voor zwaartekrachtsgolven. Onderzoekers kunnen hiermee op 
zoek naar de structuur van neutronensterren, het geboorteproces 
van zwarte gaten en de structuur van het heelal direct na de 
oerknal. De grensregio rond Zuid-Limburg is in beeld als locatie. 
Onderzoekers, bedrijven en overheden verkennen samen de 
mogelijkheden.

Gideon	 Koekoek	 (UM)	 en	Martijn	 Rumpen	 (Provincie	 Limburg/
projectteam ET-NL) geven een introductie op de Einstein 
Telescoop en de weg naar de kandidatuur van de grensregio rond 
Zuid-Limburg. Gideon Koekoek geeft ook een masterclass over 
de wetenschappelijke casus en de theoretische achtergronden 
van de (special) relativiteitstheorie. Daarbij wordt aan de 
docenten concreet lesmateriaal aangeboden.

Eén op de 10 meisjes gebruikt geen anticonceptie, nog steeds 
keurt 33% van de jongens homoseksualiteit af en de helft van 
de meisjes heeft een ongewenste seksuele ervaring. Seksuele 
voorlichting is dus geen overbodige luxe. Maar vind je het soms 
als docent ook lastig om met uw leerlingen te praten over relaties 
en seksualiteit?

In een workshop geeft GGD Zuid Limburg tips hoe je ervoor zorgt 
dat leerlingen en docenten zich prettig voelen tijdens dit gesprek. 
Andere thema’s die tijdens de workshop aan bod komen zijn: 
seksuele ontwikkeling van jongeren, grensoverschrijdend gedrag 
en seksuele en culturele diversiteit.

Einstein telescoop

Seks wijzer

Ronde 1 - Hall of Fame (Continium)

Ronde	1	-	Ask/Imagine	Lab	(Cube)
Ronde 2 - Create Lab (Cube)

βγ

OOP

OOP



Als de complexiteit in een school toeneemt, heeft het geen zin 
om medewerkers precies voor te schrijven wat ze moeten doen. 
Dan heb je vertrouwen en verbinding nodig om hen in positie 
te brengen. Je stuurt én laat los en verlaat het traditionele top-
downleiderschap. Frans Wilms schetst de 9 transformaties die 
je naar dat andere leiderschap brengen. Je kunt er meteen op 
je school mee aan de slag. Voor alle (aanstaande) directeuren, 
teamleiders, afdelingsleiders, coördinatoren en vaksectieleiders. 

Frans Wilms was burgemeester van 
Maasgouw en bestuurder bij Radar. 
En auteur van ‘Groeien in leiderschap; 
begin bij jezelf en doe het samen’. 
Hij coacht bestuurders, directeuren 
en managers.

Leiderschap bij toenemende complexiteit

URBAN - Tuupisch Cultuur

Ronde 1 - Discover Lab (Continium)

Ronde 1 - Create Lab (Cube)
γ

Driekwart jaar werkten docenten, leerlingen, culturele instellingen 
en creatieve startups aan een nieuw, aanvullend cultureel aanbod. 
Doelgroep: de onderbouwleerlingen van de middelbare scholen 
in	 heel	 Parkstad.	 Er	 zijn	 vijf	 thema’s:	 Urban,	 Roots	 (erfgoed),	
Muziek, Podcast en Dans.

Team	 Urban	 verzorgt	 cultuureducatie	 waardoor	 deelnemers	
van én met elkaar leren en zich zo ontwikkelen tot zelfbewuste, 
sociale en creatieve individuen. Daarbij zetten we in op optimale 
ontplooiing en talentontwikkeling. Het team wordt ondersteund 
door een achterban van creatieve ondernemers die ook van een 
passie hun beroep hebben weten te maken. Zo is het - naast 
de	 programma’s:	 fotografie,	 dans,	 kunst	 en	 inspiratie	 -	 ook	
mogelijk om een programma op maat samen te stellen. Tijdens 
deze workshop zal het team u vertellen over het grote aanbod 
workshops dat zij aanbieden. 

ABC

OOP



Ga actief aan de slag met wiskunde en muziek in de Brainbattle. 
Hoe bouw jij met je collega’s een draagkrachtige brug? 
Experimenteer met basischemie of heb jij meer talent in de 
robot battle, waarin bouw- race- en denkteams het tegen elkaar 
opnemen met zelfgebouwde robot- racers? Of ligt jouw hart bij de 
ruimtevaart en ga je aan de slag met o.a. zwaartekracht?

workshops McDrive

proeverij van diverse workshops voor VO
Ronde 1 - Science Lab (Continium)

Mensen vragen Aline Ploeg vaker: ‘Maar 
wat eet je dan, als veganist?’ Tijdens deze 
workshop op ‘Proef’ geeft zij antwoord op 
die vraag. Zo vertelt Aline waarom ze 36 jaar geleden de keuze 
maakte om geen vlees en andere dierlijke producten meer te 
eten. 

‘Wat we eten, heeft een grote impact op onze planeet. Plantaardig 
eten is beter voor de dieren, de wereldvoedselverdeling 
en het milieu.’ Naast haar verhaal maakt ze samen met de 
workshopdeelnemers lekkere hapjes klaar. Als bewijs dat de 
veganistische keuken heel rijk aan smaken is. 
Aline heeft ervaring met workshops voor scholieren in Parkstad. 

Veganistisch is ook heel lekker

Ronde 1 - Tinker Lab (Continium)

β OOP

β

Ervaar zelf welke inhoud deze 
workshops hebben in aanvulling 
op jouw lesprogramma en 
welke vaardigheden en talenten 
van jouw leerlingen worden 
aangesproken.

OOP



Hoe beleeft een autist het contact met de leerkracht? Kun je dat 
met VR zelf ervaren? Wat zou jou helpen om de autist beter te 
begrijpen? Wil je antwoorden op deze vragen? En wil je autisme 
ervaren met behulp van eigentijdse techniek? Kom dan naar 
Beleef(d) Autisme! Door de beleving via virtual reality krijg je daar 
beslist beelden bij!

In nauwe samenwerking met HAN en VR Lab ontwikkelt Stichting 
GIPS Spelen & Leren zowel een belevingsapp als (toegang tot) 
een scholingspakket voor iedereen die kinderen met autisme 
“passend onderwijs” aanbiedt. Je zult zelf “zien”: vaak zijn het 
kleine aanpassingen in aanpak die het contact tussen kind en 
leerkracht aanzienlijk verbeteren.
Kom naar deze beleving en help ons 
om die te verbeteren door jullie feedback.

Beleef(d) autisme
Ronde 1 - Auditorium Continium (Continium)

Waarom je leerlingen beter geen gedichten 

kan laten schrijven

Jaap Linde is docent Nederlands aan de Vrijeschool Parkstad 
en	Merlijn	Huntjens	is	dichter	en	maker	bij	PANDA	en	VIA	ZUID.	
Tijdens deze workshop onderzoek je samen met Jaap en Merlijn 
de gevaren van poëzie, mits ze die tijdens de workshop kunnen 
ontdekken.
De kans bestaat dat je geïnspireerd naar huis gaat of herboren 
voor de klas staat. Het kan je leven en rijgedrag beïnvloeden of 
nog erger: je wordt er (nog) meer mens van.

Ronde 1 - Vergaderruimte Newton
Ronde 2 - Vergaderruimte Newton

A
B
C

OOP



Wat komt op je af als leidinggevende? Frank Schings en Karel 
Möllenbeck nemen je mee.

Karel Möllenbeck: “Een grijze zondagochtend begin januari 2017, 
de laatste dag van de kerstvakantie. Ik ga vandaag gebruiken om 
me thuis in alle kalmte voor te bereiden op het nieuwe semester. 
De bel gaat. Recherche staat voor de deur, of men even mag 
binnenkomen.
Dan komt de mededeling: “Een leerling van uw school heeft 
vannacht suïcide gepleegd”. Neeeee, wie? Men weet de naam 
niet precies, maar men weet wel al aan te geven, dat het voorval 
voor de nodige maatschappelijke onrust gaat zorgen.
En dat blijkt de komende dagen, dit wordt een rit in een 
rollercoaster.” 

Workshop/voorlichting voor bestuurders en leidinggevenden. 

Als een ramp de school treft
Ronde 2 - 3D Film heater (Columbus)

‘Doe maar lekker maf
Tis jammer van de zolder maar het dak dat gaat eraf’

‘Op een vrijdag in de kroeg
Ergens in Amsterdam
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had
Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad’

Twee voorbeelden van prachtige Nederlandse songteksten op 
rijm.
In deze muziekworkshop gaat u in kleine groepjes aan de slag 
met	 songteksten.	 U	 gaat	 zelf	 een	 nieuwe	 tekst	maken	 op	 een	
bestaande liedje. Bas Kokkelmans, muziekdocent op Citaverde, 
verzorgt deze workshop. 

Musicproof
Ronde 1 - Vergaderruimte Da Vinci

A
B
C



Met liefde voorwaarts
Gebaseerd op de inspirerende  Tedx talk van haar zoon Mick van 
Meulenbroek (2014, 15 jaar) met titel “How about you” heeft zijn 
moeder Jeanine Aarts, na zijn overlijden, het leven aangekeken 
en ervoor gekozen om in en met liefde verder te leven. Dit leidde 
niet alleen tot het vinden van haar ware zelf, maar ze raakt ook 
het hart van ieder die ze ontmoet. Liefde is er, in mooie en zware 
tijden, bij leven en dood en het blijft, door alles heen stralen, als 
je het wilt zien.

Deze boodschap deelt Jeanine met ons. Niemand heeft ons 
beloofd dat het leven alleen maar mooi is, wel kunnen we er elke 
dag zelf wat moois van maken. Een inspirerende Edutalk van 
een moeder die haar zoon verloor en ondanks het grote verlies 
besloot het leven weer op te pakken. Hoe zij dat kon, deelt ze met 
mentoren, zorgverleners en ieder ander die het wil horen.

Alle kinderen doen mee
Onder dit motto helpt de Stichting Leergeld Parkstad al 15 jaar 
kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen om mee te doen met 
andere kinderen, op school, in de buurt en in de ontwikkeling van 
hun talenten.

Bij	armoede	schulden	of	tekort	aan	draagkracht	zijn	de	effecten	
voor kinderen ingrijpend. Daarom maakt Stichting Leergeld het 
mogelijk dat voor deze kinderen de schoolkosten betaald worden, 
dat zij mee kunnen op schoolreis, dat zij kunnen trakteren op hun 
verjaardag, dat zij lid kunnen worden van de sportverenging, de 
harmonie, dat zij op muziekles, balletles kunnen gaan.
Hoe kunt u Stichting Leergeld voor uw leerlingen inzetten?

Bovenstaande workshops duren elk 25 minuten.

Edutalks
Ronde	2	-	Top	floor	(Cube)

OOP



 

Programma
Zaal Gebouw Opening 

9u00 - 9u30
1ste ronde

9u45 - 10u45
3D Film theater Columbus

Bij binnen-
komst hoor 
je in welke 
zaal je de 

opening kunt 
bijwonen

Voorstelling Earth
our planet our home

Top	floor Cube Wijze lessen

Hall of Fame Continium Einstein telescoop

Earth theater Columbus

Ask/Imagine	Lab Cube Seks wijzer

Create Lab Cube Urban

Discover Lab Continium Leiderschap bij 
toenemende complexiteit

Science Lab Continium Workshops McDrive

Tinker Lab Continium Veganistisch is 
ook heel lekker

Vergaderruimte 
Newton

naast 
ingang 3D 
Theater

Waarom je leerlingen beter 
geen gedichten kan 

laten schrijven

Auditorium 
Continium

Continium Beleef(d) autisme

Vergaderruimte 
Da Vinci

zie ruimte 
Newton

Musicproof

Cube Design 
Museum

Cube

Inchecken kan tussen 8u30 en 9u00



 

7 oktober 2019
2de ronde

11u00 - 12u00
3de ronde

12u15 - 13u15
Lunch &

derde helft
Als een ramp 
de school treft

Stad onderweg
75 jaar bevrijding

Geniet tot 
14u00 van 
een lekkere 

lunch in 
Brasserie M 
en de Foyer.

Daarna kun 
je netwerken 
met collega’s 

en zijn de 
expo’s in 

Continium, 
Cube en 

Columbus te 
bezoeken.

Edutalks Omgaan met geld, een vast 
plek in het rooster

Proeven & wijze lessen 
voor culinaire genieters

Proeven & wijze lessen 
voor culinaire genieters

Het leven van een 
influencer

Jihadisme 
onder jongeren in Limburg

Erfgoed	&	Muziek/Dans Podcast & Transformatie

Seks wijzer Cultuur op z’n best 

Gastarbeid 
in de Limburgse Mijnstreek

Nieuws in de klas 
anno 2019

Onderzoek variabelen bij 
het	koffie	zetten

Onderzoek variabelen bij 
het	koffie	zetten

Sociaal-emotionele vaar-
digheden in het onderwijs

Experimenteren met 
toekomstscenario’s

Waarom je leerlingen beter 
geen gedichten kan 

laten schrijven

De functie van 
toetsen in de praktijk

Muziekproeverij Muziekproeverij

Maak kennis met 
design thinking

Maak kennis met 
design thinking

Rondleiding Nature: 
collaborations in design

Rondleiding Nature: 
collaborations in design



‘Verrassende, eigenwijze kookstijl buiten de gebaande paden’.  
‘Belachelijk	goede	smaakcombinaties	met	geweldige	finesse.’		
‘Het eten was in één woord fenomenaal.’ Dat zijn enkele citaten 
uit de online recensies van restaurant Frunk in Brunssum van 
topkok	Luuk	Hoffman.	Tijdens	het	Onderwijsfestival	verzorgt	hij	
een kookworkshop voor 2 x 30 culinaire liefhebbers. Het thema 
is dit jaar niet voor niets ‘Proef!’…

Proeven en wijze lessen 

voor culinaire genieters

Ronde 2 - Hall of Fame (Continium)
Ronde 3 - Hall of Fame (Continium)

β OOP

Het leven van 

een infLuencer

OOP

Ronde 2 - Earth theater (Columbus)

Voormalig boekhouder, bodybuilder en ‘Tempation Island’-
verleider Jay Francis uit Born verdient zijn geld met social media. 
Met bijna 300.000 volgers post hij als Tisjeboy Jay iedere dag 
berichtjes	 en	 filmpjes	 waarmee	 hij	 zo	 veel	 mogelijk	 views	 en	
streams probeert te halen. Zeker bij onze leerlingen is hij heel 
erg	 populair	 vanwege	 zijn	 komische	 filmpjes	 op	 Instagram	 en	
Facebook. Daarnaast maakt hij muziek en is hij comedian. Sinds 
kort maakt hij een wekelijks item voor ‘De Limburger’ waarin hij - 
zonder een blad voor de mond te nemen - de meningen op straat 
peilt. 

Wat	 houdt	 dat	 nou	 eigenlijk	 in	 ‘influencer	 zijn’?	 Wat	 doen	
haatberichten met je? Hoe reageer je op volgers die zich met 
persoonlijke problemen tot jou richten? Jay neemt je mee in zijn 
wereld én in die van je leelingen!



Erfgoed en muziek/dans
Tuupisch Cultuur

γ
Ronde	2	-	Ask/Imagine	Lab	(Cube)

Driekwart jaar werkten docenten, leerlingen, culturele instellingen 
en creatieve startups aan een nieuw, aanvullend cultureel aanbod. 
Doelgroep: de onderbouwleerlingen van de middelbare scholen 
in	 heel	 Parkstad.	 Er	 zijn	 vijf	 thema’s:	 Urban,	 Roots	 (erfgoed),	
Muziek, Podcast en Dans.

In het eerste deel van deze workshop wordt het aanbod van het 
team Roots (erfgoed) gepresenteerd. Dat heeft heel veel energie 
gestoken in het ontwikkelen van een innovatieve erfgoed-app. 
Met diverse nieuwe routes door Parkstad. Ondersteund door 
aantrekkelijke	filmpjes,	volledig	in	eigen	beheer	door	teamleden	
geproduceerd. Ze laten de koppeling tussen erfgoed en de 
huidige samenleving zien en ervaren. Te gebruiken in lesverband 
en ook zelfstandig door leerlingen.

In deze ruimte presenteren zich tijdens de workshop ook de teams 
Muziek & Dans. Zij hebben een lange periode gewerkt aan een 
muzikale menukaart voor de onderbouw. Met uitgewerkte lessen 
voor eigentijds muziek- en dansonderwijs, waarbij leerlingen echt 
iets te kiezen hebben. En u komt alles te weten over workshops 
voor introductie- en werkweken, thematische (culturele) dagdelen 
tot en met een heus eigen schoolfestival.



Onderzoek Variabelen bij het koffiffiie zetten

Gastarbeid in de Limburgse mijnstreek

Ronde 2 - Science Lab (Continium)
Ronde 3 - Science Lab (Continium)

Ronde 2 - Discover Lab (Continium) γ

β OOP

Als	specialty	koffiebrander	draait	alles	om	kwaliteit.	Elke	branding	
wordt geproefd en er zijn haast oneindig veel variabelen van 
invloed op de uiteindelijke smaak.

Tijdens deze workshop onderzoek je en proef je samen met 
Sebastiaan van der Lee wat de invloed is van verschillende 
variabelen	 op	 het	 zetten	 van	 een	 kop	 koffie.	 Hoe	 warm	 is	 het	
water	dat	we	gebruiken,	hoe	fijn	stel	je	de	molen	af,	hoeveel	gram	
koffie	gebruik	je	samen	met	hoeveel	water,	en	hoelang	laat	je	de	
koffie	“trekken”?

Je	maakt	gebruik	van	een	Aeropress,	een	leuke	manier	om	koffie	
te zetten, en ideaal om deze variabelen te onderzoeken.

Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) 
is dé historische vereniging van Limburg en stelt zich graag voor 
aan docenten geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en 
levensbeschouwing en ieder ander die geïnteresseerd is in de 
geschiedenis van de eigen regio. 
Volg een introductieles over “Gastarbeid in de Limburgse 
Mijnstreek” en krijg een overzicht van de relevante activiteiten 
voor het VO. 

Elk jaar organiseert het LGOG een breed programma van 
lezingen, symposia, excursies en studiereizen. Ook geeft het 
LGOG publicaties uit, beheert een uitgebreide eigen historische 
collectie, doet onderzoek naar de Limburgse geschiedenis en is 
actief op het gebied van educatie. Een van de speerpunten is dan 
ook: kennisoverdracht richting oud én jong.



Sociaal-emotionele vaardigheden 
in het onderwijs Ronde 2 - Tinker Lab (Contnium)

Bart laat je proeven aan de wereld 
van muziek. Hij laat je voelen wat 
muziek met je doet. Hoe je hele lijf 
in beweging komt door muziek. 
Hoe klanken je helpen bij het 
verwerken van tegenslagen of het 
neerzetten van een prestatie. 
Samen in beweging komen 
beïnvloedt een gezamenlijk doel, je school, kantoor of bedrijf 
positief.

Bart	dwingt	je	naar	het	puntje	van	je	stoel	om	je	iets	fijns	te	laten	
ervaren waar je bewust of onbewust veel plezier aan gaat 
beleven: de smaak van muziek. Nog een proeverij!

Muziekproeverij met Bart Storcken
Ronde 2 - Auditorium Continium (Continium)
Ronde 3 - Auditorium Continium (Continium) A

B
C

OOP

Het belang van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs 
wordt steeds meer erkend. Een recent onderzoek laat bijvoorbeeld 
zien dat sociaal-emotionele vaardigheden een belangrijke rol 
spelen bij voortijdig schoolverlaten in Parkstad Limburg. Er is nog 
veel onduidelijkheid over welke vaardigheden van belang zijn 
voor welk soort uitkomsten, hoe we deze kunnen beoordelen, en 
welke verschillen er zijn tussen groepen leerlingen.

In de OnderwijsMonitor Limburg (OML) worden al jaren gegevens 
over een breed spectrum sociaal-emotionele vaardigheden 
verzameld voor leerlingen in heel Limburg. In deze presentatie 
wordt	door	de	Universiteit	Maastricht	ingegaan	op	het	belang	van	
deze vaardigheden voor verschillende uitkomsten en verschillen 
tussen groepen leerlingen in Parkstad Limburg.

OOP



Design thinking is een methode om een praktische en creatieve 
oplossing	te	vinden	voor	een	vraag/probleem,	waarbij	verbetering	
het uitgangspunt is. De methode is altijd gericht op een doel, 
iets wat haaks staat op een wetenschappelijke manier van 
werken. Design Thinking is een herhalend proces: het is altijd 
een verbetering op de vorige ‘versie’ en laat ook altijd ruimte 
voor een volgende verbetering. In deze workshop denk je als een 
designer, ga je in interactie met je omgeving, betrekt verschillende 
‘stakeholders’ in het proces en werkt op basis van voortschrijdend 
inzicht.

Maak kennis met design thinking
Ronde 2 - Vergaderkamer Da Vinci 
Ronde 3 - Vergaderkamer Da Vinci β

Meer dan 60 baanbrekende designprojecten tonen oplossingen 
van ontwerpers om de natuur te herstellen en op een andere 
manier om te gaan met de natuur. 

Wat kunnen we nog leren van de natuur? Hoe brengen we mens 
en natuur weer met elkaar in contact?  Designers laten zich overal 
ter wereld meer en meer inspireren door de natuur, gedreven 
door de noodzaak om op een duurzame manier met onze aarde 
en	 natuurlijke	 grondstoffen	 om	 te	 springen.	 	 Plastic	 gemaakt	
van algen, textiel gekleurd door regendruppels en verband dat 
de natuurlijk helende voordelen van slakkenslijm nabootst zijn 
enkele voorbeelden van de ingenieuze projecten uit de expositie.

Rondleiding Nature

collaborations in design
Ronde 2 - Cube Design Museum
Ronde 3 - Cube Design Museum γ

βOOP



30.000 Kerkradenaren op de vlucht, 
duizenden ontheemden in Heerlen 
en omstreken. De evacuatie van 
Kerkrade in 1944 vormt het uitgangspunt voor een documentaire 
met lesprogramma over vluchtelingen toen en nu.

Kom kijken naar fragmenten van ‘Stad onderweg’. Luister naar 
het verhaal erachter en stel je vragen aan de maakster, 
Jotja	Bessems.	Bij	de	film	wordt	een	lesbrief	en	online	platform	
gemaakt met foto’s, documenten en interviews. Benieuwd hoe je 
het project kunt inzetten in de klas? Kom naar de presentatie van 
stichting MaiLena.

Stad onderweg
Ronde 3 - 3D  Flm theater (Columbus)

OOPγ

‘Omgaan met geld’ moet een vaste plek krijgen in het lesaanbod 
voor elke scholier. Dat vindt Raymond Frenken. Hij werkte voor 
de belangrijkste businessmedia in Europa en gaf vaak tekst en 
uitleg	over	actuele	financiële	ontwikkelingen.	Tegenwoordig	werkt	
hij als Hoofd Communicatie voor de Europese Bankenfederatie. 
Hij is de bedenker van de European Money Quiz, waaraan alleen 
dit jaar meer dan 100.000 leerlingen meedoen. Hij werkt aan een 
educatief centrum rondom geld in Brussel, dat volgend jaar de 
deuren opent.
In zijn keynote op 7 oktober legt Frenken 
uit hoe het kan dat jongeren zo snel 
schulden maken en wat de dramatische 
gevolgen kunnen zijn. 

Hij pleit voor het stimuleren van 
financiële	geletterdheid	bij	de	jeugd,	structureel	in	het	lesrooster.	

OMGAAN MET GELD 

EEN VASTE PLEK IN HET ROOSTER
Ronde 3 - Top Floor Continium γOOP



Jihadisme onder jongeren in Limburg

In 2014 reizen drie jonge Nederlanders uit Maastricht naar 
Syrië. Eén van hen, Sultan Berzel, blaast zich kort na vertrek 
op in Bagdad en wordt de vermoedelijk grootste Nederlandse 
moordenaar uit de recente geschiedenis. Waarom en hoe namen 
deze jonge mensen, die ook in uw klas hadden kunnen zitten, 
de	afslag	Islamitische	Staat?	Uitsluiting,	vervreemding,	idealisme,	
identiteit? 
Claire van Dyck en Johan van de Beek, onderzoeksjournalisten 
bij De Limburger, schreven het boek ‘Sultan en de lokroep van 
de jihad, het resultaat van twee jaar research naar de wortels 
van	radicalisering.’	Zij	delen	hun	ervaringen	en	gaan	na	afloop	in	
gesprek met de aanwezigen. 

Ronde 3 - Earth theater (Columbus) OOPγ



Driekwart jaar werkten docenten, leerlingen, culturele instellingen 
en creatieve startups aan een nieuw, aanvullend cultureel aanbod. 
Doelgroep: de onderbouwleerlingen van de middelbare scholen 
in	 heel	 Parkstad.	 Er	 zijn	 vijf	 thema’s:	 Urban,	 Roots	 (erfgoed),	
Muziek, Podcast en Dans.

In het eerste deel van deze workshop wordt het aanbod van 
het team Podcast gepresenteerd. Het fenomeen Podcast is 
aan een niet te stuiten opmars in medialand bezig. 5 leerlingen 
onderzochten met een professionele podcastondernemer en 
een bevlogen docent hoe je podcasts kunt inzetten in lessen. De 
opties blijken legio en bijna voor alle vakken mogelijk. Ook het zelf 
maken van een podcast komt aan bod. 

In het tweede gedeelte komt Project Transformatie, een cultureel 
onderwijsproject voor jongeren uit de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs, aan bod. Gedurende langere tijd zoeken 
jongeren	naar	hun	eigen	identiteit	en	die	van	Heerlen/Parkstad.	
De leerlingen volgen workshops van lokale kunstenaars (in 
writing & performance, streetart, singer-songwriting, dance, 
elektronische muziek en eventorganisatie), in samenwerking met 
lokale kunstinstellingen. Ook het bedrijfsleven is betrokken. De 
leerlingen bevragen ondernemers uit Parkstad over wat zij voor 
de jongeren én de regio kunnen betekenen. Als afsluiting van het 
project laten de leerlingen zien wat zij geleerd hebben tijdens een 
door henzelf gemaakte voorstelling.

Podcast en Transformatie

Tuupisch Cultuur
Ronde	3	-	Ask/Imagine	Lab	(Cube)
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Hoe bereik je tieners op social media? Het 
team van NOS Stories brengt nieuws via 
Instagram, YouTube en Snapchat, en met 
succes! Op Instagram telt het account 
ruim een half miljoen volgers en worden de 
video’s wekelijks zo’n 20 miljoen keer 
bekeken. Ook won de redactie vorig jaar 
twee Social Awards.

In deze presentatie vertelt NOS Stories hoe het van z’n social 
media-kanalen een succes heeft gemaakt. Met tips over content, 
experimenteren en contact met je volgers. Verder hoe je een heel 
interactieve workshop van NOS Stories voor je leerlingen kunt 
boeken en wat die inhoudt. Maar vooral hoe je de content van 
NOS Stories kunt inzetten in je lessen.

Nieuws in de klas anno 2019

Hoe verbeter je de culturele vaardigheden van je leerlingen? Hoe 
zoek je verbinding tussen verschillende vakken en je 
collega’s?
Vanuit je ervaring als leerkracht creëer je – begeleid door een 
expert uit het culturele veld – een ideaalbeeld voor cultuureducatie. 
Dit vormt het uitgangspunt voor een korte, beeldende activiteit 
waarin	 je	 zelf	 ervaart	 wat	 een	 creërende,	 reflecterende	 en	
onderzoekende houding kan betekenen voor de culturele groei 
van je leerling. 

Pit Cultuurwijzer is het CmK-programma in Parkstad. 
Intermediairs van Pit Cultuurwijzer coachen 

scholen om de kwaliteit van de eigen cultuureducatie 
te verbeteren.

Cultuur op z'n best
ervaar het zelfRonde 3 - Create Lab (Cube)
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Ronde 3 - Discover Lab (Continium)ABCγ



Hoe kan onze toekomstige wereld eruitzien? Je leerlingen 
daarmee laten experimenteren? Dat kan door een workshop op 
school van STRP. Op enkele middelbare scholen in Parkstad is 
STRP al een begrip. Jaarlijks bezoeken groepen leerlingen van 
onze scholen in het voorjaar STRP Festival in Eindhoven. Een 
scholierenprogramma over creativiteit, technologie, samenleving 
en toekomst. STRP komt de rest van het jaar ook naar de scholen 
toe om workshops te geven. 
Op	maat	voor	vmbo	t/m	vwo.	
Over bijvoorbeeld algoritmes, 
emoji’s als universele beeldtaal, 
toekomstige steden, virtual reality, 
filmen	en	puzzelen	met	een	
smartphone, VJ-ing en het 
ecosysteem van een telefoon. 
Meer weten? Bezoek de STRP- workshop op 7 oktober.

Experimenteren met toekomstscenario's
Ronde 3 - DiscoverLab (Continium) OOPγ

Toetsing blijft een boeiend en relevant thema in het onderwijs. De 
nadruk op summatieve toetsen en de consequenties die dit heeft 
op het studeergedrag is aanleiding om de huidige toetspraktijk 
te herevalueren. Opleidingen hebben behoefte aan handvatten 
om de balans tussen de formatieve en summatieve functie te 
herstellen. Daarnaast moet de aansluiting tussen curriculum, 
onderwijs en toetsing geborgd blijven.
Opleidingen en scholen vinden het echter moeilijk en complex om 
in de bestaande structuren een begin te maken met veranderingen. 
Dominique Sluijsmans presenteert een integraal perspectief 
op de functie van toetsing en biedt handzame suggesties voor 
aanpassingen in toetspraktijk met nadruk op het belang van een 
professionele cultuur en onderwijskundig leiderschap.

De functie van toetsen in de prkatijk
Ronde 3 - Vergaderruimte Newton



Extra Extra Extra

bezoek de expo's
Vergeet niet een bezoekje te brengen aan de verschillende 
expo’s! Dit kan na de lunch tussen 14u00 en 15u00.

Continium
Bezoek Continium, exploreer de labs en ga aan de slag in de 
nieuwe wisselexpositie ‘Reizen in de Ruimte’. Ook zie je een 
glimp van de van de Explore Zone die volledig vernieuwd wordt.

Nature - introductie
Ervaar	 de	 bijzondere	 filmintroductie	 behorend	 bij	 de	 expositie	
Nature in Cube. Maker Mark Handels neemt je mee op reis.
Exclusief om 14u00 in het Earth theater (Columbus)

Cube
Cube design museum is het eerste museum van Nederland 
volledig gewijd aan design. Cube toont design met inhoud; design 
dat impact heeft op de wereld. Een bezoek aan Cube geeft inzicht 
in het proces van design, inspireert en stimuleert actief mee te 
denken over de vormgeving van de wereld. Cube presenteert 
niet alleen exposities van toonaangevend internationaal en 
Euregionaal design, maar fungeert ook als multidisciplinair 
laboratorium, waar bezoekers samen met studenten en 
ontwerpers werken aan innovatief product design.
Nu in Cube: Nature – collaborations in design

Columbus
Beleef	een	bijzondere	film	experience	die	een	unieke	kijk	op	de	
aarde biedt. Columbus neemt je mee op reis naar onontdekte 
oorden en geeft je een blik vanuit de ruimte op de aarde in zijn 
geheel. Bekijk haar in al haar schoonheid en kwetsbaarheid en 
zie hoe de aarde meer en meer gevormd wordt door de mensen 
die er leven. Een blik die het leven van astronauten veranderd 
heeft en die ook jouw leven zal veranderen.
Vanaf 14u15 doorlopend in het Earth theater (Columbus)



 

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
De trein stopt letterlijk voor de deur van de drie musea in Kerkrade 
waarin het Onderwijsfestival plaatsvindt. Dat geldt ook voor bus 
lijn 20. Ook vanaf het centrale busstation in Kerkrade ben je zo 
bij de musea.
Openbaar vervoer op 7 oktober: een dikke aanrader dus!

Met de fiets
Je	 fiets	 kun	 je	 goed	 parkeren	 in	 de	 fietsenstalling	 naast	 het	
treinstation.

Parkeren
Bij het treinstation is een beperkt aantal gratis parkeerplaatsen, 
maar in goed overleg met de gemeente Kerkrade zijn inmiddels 
afspraken gemaakt over nog meer parkeerplaatsen in de directe 
omgeving. Daarover verschijnt binnenkort een nieuwsbrief. Houd 
ook de informatie op de site van het onderwijsfestival in de gaten: 
www.parkstadlab.nl. 

Nog een tip voor de sportieve bezoekers:
Parkeer gratis de auto bij de grote parkeerplaats in de buurt van 
kasteel Erenstein en gun jezelf en je stappenteller het plezier van 
een korte wandeling binnendoor (voor de tunnel rechtsaf door 
het bos) naar de musea.

Alle informatie en het laatste nieuws over het 
Onderwijsfestival 2019 vind je op 

www.parkstadlab.nl 



 

Stel vanaf 13 september 2019 je eigen 
menu samen op

www.parkstadlab.nl

Proef mee


