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Programma conferentie “Internationaal onderwijs: de regio aan zet” 14 maart 2018 
 
Plenaire sessie 
09.30-10.00 uur aankomst deelnemers; koffie/thee 
10.00-10.15 uur  welkomstwoord door voorzitter SIO en opening door dagvoorzitter mevrouw drs. 

E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts, bestuursvoorzitter Schoolleidersregister PO, lid Raad 
van Advies Stichting NOB, lid Raad van Toezicht De Haagse Scholen 

10.15-10.40 uur “Nederland in de wereld, het belang van internationaal onderwijs”, door mevrouw mr. 
A. (Alida) Oppers, directeur-generaal primair en  voortgezet onderwijs ministerie van 
OCW, waarna vragen/opmerkingen uit de zaal 

10.40-11.25 uur “Van regioplan tot citydeal: samenwerking tussen stakeholders en tussen 
bestuurslagen” door drs. J. (Jos) Wienen, burgemeester van Haarlem, waarna  
vragen/opmerkingen uit de zaal 

11.25-11.45 uur interview door dagvoorzitter met Yvon Remers, Metropool Regio Amsterdam 
11.45-12.30 uur  “Over regionaal DNA, Governance en Internationaal Onderwijs” door  
  de heer dr. J.P. (Jan Peter) van den Toren, managing partner Birch Consultants,   
  waarna vragen/opmerkingen uit de zaal 
12.30-13.30 uur  lopende lunch 
13.30-14.30 uur  eerste workshopronde 
14.30-14.45 uur  korte thee-/koffiepauze 
14.45-15.45 uur  tweede workshopronde 
15.45-17.00 uur netwerkborrel tijdens welke de dagvoorzitter omstreeks 16.00 uur een kort afsluitend 
     woord spreekt 
 
Workshops 
1. Bekostigingsmodel ruimtelijke voorzieningen 

de heer mr. drs. A.C.B. (Anton) van Dam, oud-directeur Stedelijk Onderwijs en Vastgoed  
gemeente Den Haag.  

2. Onderzoek ontwikkeling prognosesystematiek 
    de heer drs. G. (Gerwin) van der Meulen, partner Decisio economisch onderzoek en advies   
    en de heer D. (Daan) van Gent, senior adviseur Decisio economisch onderzoek en advies   
3. Habits of mind: solving complex problems  
    Mrs. Th. (Theresa) Forbes, Director Shaping Learning UK. 
4. Het opstarten van een internationale school 
    de heer drs. J. (Jaap) Mos, algemeen directeur LanguageOne, met medewerking van de heer  
    mr. J.J.M. (Jos) van Elderen, senior adviseur B&T organisatieadvies, aandachtsgebied  
    internationaal onderwijs. 
5. Wereldburgerschap 
     mevrouw S. (Susanne) Feiertag, senior beleidsmedewerker Nuffic en mevrouw  
     I. (Ine) de Mulder, onderwijsadviseur Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. 
6.  Samenwerking met lokale basisscholen. 

mevrouw D. (Daphne) Dansen en mevrouw P. (Patricia) Lans, docenten International School 
Eindhoven. 

7.  Deltaplan MRA 
     mevrouw Y. (Yvon) Remers, Metropoolregio Amsterdam. 
8  Van investeringsplan naar gedragen businessplan. Hoe stakeholders kunnen bijdragen aan 
    de versterking van het internationaal onderwijs in hun regio 
    de heer E. (Eric) Zwaart, sector banker, afdeling Public Banking, ABN-AMRO. 


