Donderdag 23 juni 2022

Balans door
Samenwerking
Paviljoen, Erasmus
Universiteit Rotterdam

Balans: kennis van de wetenschap in relatie tot de praktijk
Het verbeteren van het Rotterdamse onderwijs met aandacht voor de
kwaliteit van de professional in een diverse onderwijscontext

Programma
Dagvoorzitter: Jacqueline Schenk

14.30 uur

Inloop

15.00 uur

Opening
Doelstelling Kenniswerkplaats Rotterdams Talent. ●Tom Tudjman

15.10 uur

Impact over Thuiszitters
Thuiszitters zijn leerlingen onder de 18 jaar met een leerplicht, die
langer dan drie maanden thuis zitten. Deze leerlingen komen meestal
thuis te zitten, omdat ze extra ondersteuning nodig hebben maar dit niet
krijgen. Dit heeft invloed op de verdere ontwikkeling. Er is namens de
KWP Rotterdams Talent onderzoek gedaan naar thuiszitters, meer
informatie vindt u hier. ● Jet Schrijver en Jacqueline Schenk

15.35 uur

Kennisagenda Rotterdam Zuid
Wat hebben de leerlingen in Rotterdam-Zuid nodig om zich optimaal
te kunnen ontwikkelen en welke interventies zijn het meest effectief?
Dit is de vraag die 7 basisscholen in Rotterdam-Zuid zich stellen en
die voor de beantwoording hiervan een samenwerkingsverband zijn
aangegaan. In samenwerking met de KWP Rotterdams Talent gaan ze
mooie projecten neerzetten. ● Martine van der Pluijm en Schoolleider

16.00 uur

Rotterdam Goud
In Rotterdam valt er nog veel te winnen op het gebied van
kansengelijkheid. Het is een project waarbij zes ‘ongewone scholen’
uit achterstandswijken aan de slag gaan. Deze scholen kampen met
lerarentekorten en flinke prestatiekloven. Er wordt ingezet op de
leerkracht, het curriculum en gedragscultuur, meer informatie vindt u
hier. ● Brian Godor

16.25 uur

Afsluiting

16.30 uur

Netwerk Borrel

DATUM EN
LOCATIE
Donderdag 23 juni 2022
Erasmus Paviljoen
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

INSCHRIJVINGEN
Deelname is gratis, wel graag aanmelden via:
https://risbo.org/kwpfestival/. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of
u fysiek of online deelneemt.

SPREKERS EN VOORZITTER
DR. J.J.A.M. SCHENK
Associate professor, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences,
Erasmus Universiteit Rotterdam

DR. T. TUDJMAN
Onderzoeker, Risbo B.V. en secretaris, KWP Rotterdams Talent

CONTACT
schrijver@risbo.eur.nl

J. SCHRIJVER
Stagiaire, derdejaars pedagogische wetenschappen student

010-4082164
www.kenniswerkplaatsrotterdamstalent.nl

DR. M. VAN DER PLUIJM
Docent en onderzoeker, Hogeschool Rotterdam

DR. B. P. GODOR
Assistant professor, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences,
Erasmus Universiteit Rotterdam

DOELGROEPEN
Onderwijsinstellingen,
Onderzoeksbureaus,
gemeentelijke diensten,
beleids- en zorginstellingen;
organisaties verbonden aan de
KWP en andere
belangstellende zijn eveneens
van harte welkom.

TOEKOMST
Op 24 november 2022 vanaf 14.30 uur wordt een
brainstormsessie gehouden voor de nieuwe
jaarplanning van de KWP Rotterdams Talent in 2023.
U wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te
nemen en uw ideeën in te brengen.

