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Wie kan er deelnemen?
Beleidsadviseurs of leidinggevenden die: 
• Bezig zijn met flexibel onderwijs of hiermee 

aan de slag willen gaan; 
• Actief willen bijdragen tijdens de 

bijeenkomsten;
• Gemotiveerd zijn om ervaringen te delen.
We hanteren een minimum van 12 en een 
maximum van 20 deelnemers per groep om 
een goed leerrendement te garanderen. 

Wat levert deelname op voor u?
• Nieuwe inzichten omtrent flexibilisering;
• Praktijkvoorbeelden uit andere instellingen; 
• Uitbreiding van uw netwerk;
• Advies op ingebrachte leervragen.

Wat kost het?
Deelname aan de informatiebijeenkomst kost 
€ 75,-. Neemt u deel aan het volledige FlexLab
dan brengen we dit bedrag in mindering op de 
totaalprijs van € 1.275,00. De bijeenkomsten 
zijn vrijgesteld van BTW.

Meer informatie?
Neem contact op met Michael Bots of Wouter 
Jacobs of meld u direct aan voor de 
informatiebijeenkomst via deze link. 

Een community gericht op actie
CINOP faciliteert met het FlexLab een 
community waarin we leren van en met elkaar, 
experimenteren en elkaar inspireren tot actie. 
We nodigen inspirerende sprekers uit, delen 
kennis en ervaringen en vergelijken deze met 
andere sectoren. 

U zet een volgende stap in de ontwikkeling van 
flexibel onderwijs en uw eigen rol daarin. U 
kunt flexibilisering implementeren in uw eigen 
organisatie, zodat deze klaar is voor de 
toekomst. 

Wat houdt het FlexLab in? 
• Op 12 oktober 2018 organiseren we voor 

alle geïnteresseerden een inspirerende 
informatiebijeenkomst;

• Het FlexLab bestaat vervolgens uit vier 
bijeenkomsten van twee aaneengesloten 
dagdelen. De exacte data en dagdelen 
stellen we vast op 12 oktober.

• CINOP faciliteert de discussie en zorgt voor 
gastsprekers, inspiratie en het programma;

• Voorafgaand aan het FlexLab heeft u een 
persoonlijke (telefonische) intake van één 
uur met een CINOP adviseur, om uw vragen 
in kaart te brengen;

• We faciliteren een online omgeving waarin u 
tussen bijeenkomsten door contact kunt 
hebben met elkaar.  

• We werken toe naar een activiteit waarin we 
onze opbrengsten delen met de 
buitenwereld.

Iedere deelnemer
• Vertrekt vanuit een persoonlijke leervraag 

en benoemt met welk resultaat hij of zij dit 
traject wil afsluiten;

• Werkt aan strategie, beleid en plannen van 
de school, door het vertalen naar concrete 
activiteiten met heldere doelen;

• Groeit in de rol als onderwijskundig 
veranderaar, door werkwijze en handvatten 
te ontwikkelen en te delen met anderen.

Veel onderwijsorganisaties zijn bezig met het realiseren van een toekomstbestendige en 
meer flexibele vorm van onderwijs. Een complexe uitdaging die in de praktijk veel vragen 
oproept. Tijdens de CINOP Lentesessie in 2018 ‘Flexibel onderwijs als nieuwe 
maatschappelijke opdracht’ was er veel vraag naar een vervolg dat ondersteuning biedt 
bij de vragen in de praktijk. Als antwoord op deze vraag organiseert CINOP het FlexLab. 
Een community voor en door professionals die bezig zijn met flexibilisering. 

mailto:mbots@cinop.nl
mailto:wjacobs@cinop.nl
https://office.cinop.nl/cinop/informatiebijeenkomst-flexlab-12-oktober-2018/individual-registration
http://www.cinop.nl/90_4070_Informatiebijeenkomst_FlexLab.aspx

	Dianummer 1

