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Precies op een van de dagen dat het primair onderwijs door middel van een staking wederom 
aandacht vraagt voor de problematiek in het onderwijs, spreekt Mascha Enthoven – lector ‘De 
Pedagogische Opdracht’ van Hogeschool Inholland - haar lectorale rede uit. Hierin deelt zij haar visie 
hoe herformulering van de (pedagogische) opdracht van het onderwijs, buitengebied voor 
experimenteren en onderzoek, vergroten van onderzoekend vermogen en collectief optreden deels 
kunnen bijdragen aan een oplossing voor deze problematiek. Je bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn op donderdag 30 januari van 14.00 tot 17.00 uur bij Hogeschool Inholland in 
Haarlem. 

 
 
Pleiten voor een collectief  
Mascha vindt in mede-initiatiefnemer van PO in Actie en het Lerarencollectief, Thijs Roovers, een 
medestander in het pleiten voor een collectief en het creëren van een buitengebied. Waar Mascha 
dat benadert vanuit onderzoek, concretiseert Thijs het in het Lerarencollectief. Tijdens deze middag 
vertelt hij over hoe zijn activiteiten aansluiten op haar visie. 
  

Workshops  
Na de rede zijn er een aantal workshops georganiseerd waarin je de vertaling naar het onderzoek en 
de beroepspraktijk kunt ervaren. Zo kun je deelnemen aan een van de ervaringsreconstructies 
(intervisiemodel) of leren hoe je het perspectief van een kind kunt onderzoeken met behulp van een 
spel of omgevingskaarten. Of ga met elkaar in gesprek over persoonsvorming of de waarde van een 
professionele dialoog in het team. Uitgebreide informatie over de verschillende workshops vind je 
onderaan de pagina op de website.  
  

Voor leerkrachten 
Deze middag is zeker ook bedoeld voor leerkrachten. We stellen het dan ook zeer op prijs als je deze 
uitnodiging doorstuurt naar collega’s of relaties in het onderwijsveld. Collega’s of relaties die 
normaal gesproken voor de klas staan, maar op 30 en 31 januari het werk neerleggen en zich willen 
laten enthousiasmeren en inspireren door een frisse kijk op hun vak.     
  

Aanmelden  
Graag zijn we voorbereid op je komst, dus je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Vooraf 
aanmelden voor de workshops is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Aan de ervaringsreconstructies 
kan een maximaal aantal mensen deelnemen. Als hier je voorkeur naar uit gaat, is vooraf aanmelden 
wel handig.  
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