
Natuurlijk
Leren

SYMPOSIUM

Onze missie
We benutten de
nieuwsgierigheid van
‘kleine’ en ‘grote’ mensen  
als bron voor leren
en ontwikkelen, zodat we 
samen de toekomst kunnen 
blijven uitvinden.

WAAR? 
Laterna Magica, Amsterdam

WANNEER? 
Woensdag 22 februari 2023  
van 12.30 - 17.30 uur

VOOR WIE? 
Voor alle onderwijsprofessionals die  
net als wij innoverend (willen) zijn in  
het onderwijs. 

Leidinggevenden, leraren, pedagogen, 
onderzoekers, studenten en andere 
belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd zich aan te melden.*  

DOEL 
Netwerken, inspireren en geïnspireerd 
worden

“Samen omarmen we de prachtige 
risico’s van onderwijs”

AANMELDEN 
Bij Jung Mi Kim via  
projecten@laternamagica.nl

KOSTEN 
€ 75,- p.p inclusief lunch en borrel
€ 25,- voor studenten

Met presentaties en workshops van o.a.:
Prof. Dr. Rob Martens (Open Universiteit)
Bart van Rosmalen en Peter Rombouts (Musework)
Ben van der Hilst (Het Leren Organiseren)
en medewerkers van Laterna Magica

*  Om de kans op vertaling naar de eigen praktijk  
te vergroten, adviseren wij deelnemers niet alleen 
maar samen met minimaal één collega te komen 
(bijvoorbeeld leidinggevende en uitvoerende).



Nieuws
gierigheid
als bron
LATERNA MAGICA BESTAAT 15 JAAR EN DAT GAAN WE VIEREN!

Al 15 jaar lang vinden wij dagelijks 
met elkaar het onderwijs van morgen 
uit. Wij nodigen leraren, studenten,  
pedagogen, leidinggevenden en 
onderzoekers die – net als wij – 
innoverend (willen) zijn binnen het 
onderwijs, van harte uit om dit met  
ons te vieren.

Woensdag 22 februari 2023 organiseren 
wij een symposium waarbij je andere 
professionals kunt ontmoeten die, net 
als jij, op micro- en/of macro niveau 
innoverend (willen) zijn in het onderwijs. 

Je volgt lezingen en workshops over 
onze uitvoeringspraktijk met kinderen 
en onze leergemeenschap van 
professionals. 

Je wordt aangesproken als uitvoerder, 
ontwerper en onderzoeker. Je krijgt 
voorbeelden uit onze praktijk te zien en 
gaat aan het werk zodat je geïnspireerd 
raakt en handvatten krijgt om ‘jouw 
gewenste verandering verder te 
brengen.’  

Wat wil jij veranderen  
in de toekomst van leren?

Team laterna Magica
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