
Lezing: De wereld van morgen
Richard van Hooijdonk (trendwatcher en futurist)

De nieuwe generaties komen terecht in de meest geavanceerde 
wereld ooit, waar alles steeds meer gedigitaliseerd is. Het is dan 
ook belangrijk dat scholen hen goed voorbereiden op de toekomst. 
We gaan het onderwijs radicaal veranderen. In de wereld van 
morgen hebben we nieuwe skills nodig. Daarbij gaat het niet 
alleen over technologie, maar juist ook de zachte skills. Digitale 
leerroutes leveren onderwijs op maat en kunstmatige intelligentie 
ondersteunt docent en leerling. De school van morgen is een 
laboratorium. Offline en online. Een combinatie van samen leren 
en experimenteren. Laat je verrassen en doe mee.

Als futurist, keynotespreker en trendwatcher is Richard van 
Hooijdonk een autoriteit op het gebied van opkomst van nieuwe 
technologieën. Hij heeft meerdere chip-implantaten, omdat hij de 
toekomst ook zelf wil beleven. Met zijn internationale research-
team onderzoekt hij trends op het gebied van robotica, drones, 
zelfrijdende systemen, 3D & 4D printing, sensoren, blockchain, 
quantum computing, neurotech, biotech, platforms, augmented  
en virtual reality. Samen met kunstmatige intelligentie zorgen  
deze technologieën voor baanbrekende mogelijkheden, maar  
ook voor uitdagingen en bedreigingen voor mensen, bedrijven  
en overheden. Het is zijn passie om een frisse nieuwe mindset te 
injecteren die mensen en organisaties helpt de wereld van morgen 
te begrijpen, omarmen en ontdekken. Met een krachtige mindset 
bepalen wij zelf gezondheid en succes, maar ook geluk en een 
bloeiende economie.



Workshop: 
Overtuigen en beïnvloeden met jouw 
communicatie en presentatie
Debby Mureau en Daan van der Zee (Twentifity)

Veel sprekers zijn zich onvoldoende bewust van hun non-verbale 
uitstraling. Mimiek, gebaren, lichaamshouding, uiterlijke features 
en de toon waarop je spreekt: al deze aspecten zijn van invloed  
op de geloofwaardigheid. Deze is optimaal als de communicatie 
congruent is met wat verwacht wordt binnen de rol van de spreker. 
Kennis en bewustwording staat centraal; de middag is vooral 
praktisch qua opzet en aanpak. 
Aan de orde komen onder andere:
•  hoe je overkomt tijdens beeldbellen of het geven van  

presentaties, wat de ingrediënten zijn van een ijzersterke speech
•  hoe het mogelijk is ontspannen en krachtig te participeren in 

besprekingen
• hoe je als spreker leiderschap kunt uitstralen
• hoe je anderen overtuigt in jouw manier van spreken
• of jouw stem professioneel en duidelijk klinkt
• welke non-verbale communicatie hierbij ondersteunt.
Na deze workshop zijn jou vaardigheden aangeleerd die je helpen 
jouw persoonlijke doelstellingen te behalen. Je zult daadwerkelijk 
verandering waarnemen in jouw communicatiestijl en resultaten, 
niet alleen in je werk maar ook in je persoonlijke omgeving.

Debby Mureau is al meer dan twintig jaar (paramedisch) stem- en 
presentatiecoach. Ze is sinds 1995 werkzaam bij radio, televisie 
en in de zakelijke wereld. Ze werkt met verschillende personen in 
verschillende werkkringen aan het optimaliseren van hun impact, 
waarbij non-verbale communicatie haar specialisatie is. Debby 
schreef twee boeken: ‘Je stem als krachtbron’ (april 2016) en 
‘Vijftig tinten hees’ (oktober 2019). 

Daan van der Zee is als regisseur en audiovisueel technicus 
werkzaam. Zijn expertise draagt bij aan het neerzetten van een 
technisch en inhoudelijk goede performance. Daan coacht de  
deelnemers op bewustwording van alle audiovisuele aspecten  
die men zich bewust moet worden om een goede presentatie  
neer te zetten. De synergie tussen Daan en Debby is merkbaar 
hecht. Samen weten zij de sfeer te ontspannen en te verhogen.

 

Workshop:  
Onderwijsinnovatie: ruimte om te groeien
Annette van Valkengoed  
(voormalig schoolleider IKC Laterna Magica)

De missie van Annette is om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
mensen die waarde toevoegen aan deze wereld. Gelukkige 
mensen die zichzelf doelen blijven stellen. Zorgen dat leerkrachten 
krachtige pedagogische en contextrijke leeromgevingen kunnen 
realiseren voor álle leerlingen. Leeromgevingen realiseren die er 
niet uitzien als een school. Maar waar je de invulling van het 
Griekse woord ‘schole’ ziet. Een vrijplaats, een vrije ruimte,  
waar je het leven leert leven; democratisch, duurzaam, sociaal. 
Waar leerlingen kennis en vaardigheden opdoen. Een plek waar  
de nieuwsgierigheid van leerlingen wordt geprikkeld, hun 
verbeeldingskracht wordt aangesproken en zij betrokken raken  
op de wereld. Waar diepere waarden voelbaar en zichtbaar zijn  
in theater, dans, muziek, zang, kunst. In deze inspirerende 
masterclass, met het karakter van een dialoog, neemt Annette  
je mee in haar visie op leren, het verbinden van praktijk,  
wetenschap en opleiden.

 

Annette van Valkengoed is  
de oprichter en voormalig 
schoolleider van integraal 
kindcentrum (IKC) Laterna 
Magica van 07.30-18.30 uur 
(900 kinderen en 100 
medewerkers). Zij gaf leiding 
aan de ontwikkeling van het 
concept Natuurlijk Leren.  
Een school zonder klassen, 
zonder vaste methoden,  
maar met een leerling-volg- 
jezelf-systeem. Een leer- en 
leefgemeenschap opgebouwd 
vanuit waarden waarin medewerkers in verschillende kleine teams 
naast uitvoerders ook ontwerpers en onderzoekers zijn. Intern 
opleiden in een uitdagende leeromgeving is een belangrijke pijler 
onder het concept. Zij gaat uit van het continu in ontwikkeling zijn. 
Het leren van en met elkaar staat daarbij centraal.  
Annette is leergierig, optimistisch, creatief, ondernemend en een 
bruggenbouwer. Heden ten dage is Annette rector van het Vathorst 
College, vmbo-t, havo en vwo te Amersfoort.  

De organisatie van deze inspiratiesessies is in handen van 
Stichting Convent PO. De sessies worden gratis aangeboden aan 
directies van de scholen die behoren tot de bestuurders van het 
Convent. Doel is elkaar te ontmoeten, te leren en te inspireren. 

De middagen starten om 15.00 uur, de eindtijd is afhankelijk  
van de vorm van de bijeenkomst en de spreker/workshopleider. 
Alle sessies vinden wisselend plaats op een school van een 
aangesloten bestuur. Voor de inwendige mens wordt ook 
gezorgd: er zijn broodjes en er is soep of een snack. 

Aanmelden graag zo spoedig mogelijk via het digitale 
aanmeldformulier dat je via de mail hebt ontvangen of 
op de website kunt vinden, www.conventpo.nl. 

Voor vragen of meer informatie:  
info@conventpo.nl of 06-23 24 13 67.


