
14.30 Susan Flocken, European Director van ETUCE
 Hoe privatisering het onderwijs bedreigt

15.00 Meester Hidde, de rappende leraar
 
15.30 Merel van Vroonhoven
 De stap 
  Merel van Vroonhoven, leraar in groep 6 van het speciaal onderwijs, deed 

in opdracht van de onderwijsministers onderzoek naar het lerarentekort. 
Ze constateert dat concurrentie het onderwijs kapot maakt. In haar boek 
‘De Stap’ trekt ze de parallel met de marktwerking in het bedrijfsleven. 
Een pleidooi voor een fundamentele aanpak van het lerarentekort, 
waarbij het kind en de leraar weer centraal komen te staan. 

 Tuur Elzinga, voorzitter FNV
 Flashback naar de schooltijd van Tuur Elzinga,

16.30 25 jaar AOb en finale

9.45 Inloop 
10.00 Bogerman Bigband

10.30 Welkom door docent Joris Kurk 
 Opening door AOb-voorzitter Tamar van Gelder 
 
10.35  Jelmer Evers en Thijs Roovers 
  Krachtig verenigen: samen opkomen voor het onderwijs, je beroep  

en goed werk. 
Jelmer Evers en Thijs Roovers van de AOb over hoe we ons het beste 
kunnen verenigen om ons onderwijs te verbeteren en ons beroep 
sterker te maken. Ze gaan in op successen in Nederland en in het 
buitenland en hoe wij als AOb samen met alle leden in alle sectoren dit 
‘krachtigverenigen’ gaan vormgeven. Want als we het zelf niet doen, wie 
dan wel?

Aansluitend kun je in een interactieve sessie doorpraten met de 
werkgroep Krachtig Verenigen van de AOb. In deze sessie gaan we in 
gesprek over wat er nodig is, voor jullie (toekomstige) AOb-leden, om die 
actieve rol te pakken: in je school, in onze rayons maar zeker ook in het 
landelijke onderwijsbeleid. We hebben grote ambities en willen die samen 
met jullie waar gaan maken!

11.15 Bogerman Bigband

11.30 Abbie Chalgoum en Ester Gould 
 Kansengelijkheid  
  Leraar en acteur Abbie Chalgoum en regisseur Ester Gould (van de 

docuserie ‘Klassen’) geven hun visie op kansengelijkheid. Over ervaringen, 
misverstanden en oplossingen.

 Murat Isik
 Flashback naar de schooltijd van schrijver Murat Isik 

12.30 Pauze lunch met Bogerman Bigband

13.30 Gijbert Leertouwer, Annelien de Dijn en Remco Tuinier
 Van wie is het onderwijs eigenlijk?
 

PODIUMPROGRAMMA
Het podiumprogramma loopt de hele dag door. Het tijdschema is:

Tussen de lezingen op het podium door zijn er acts, interviews en kun je onze razende reporters 
ontmoeten. Dit hele programma kun je ook online volgen.
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