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programmaboekje meet up

14 juli 2022 16.00 – 19.00
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Welkom
Wat leuk dat je er bij bent! 

In dit programmaboekje nemen we je mee naar de MEET UP 
van de leerlabs van Curio op donderdag 14 juli van 16.00-
19.00. 

Met de meet up willen we je laten zien wat leerlabs doet. We 
willen je inspireren maar we willen vooral van jou leren. Want 
zo doen we dat bij leerlabs: leren, experimenteren en misluk-
ken doen we samen. Dat is veel leuker!

En we doen dat om 
het onderwijs voor 
onze leerlingen en 
studenten nóg be-
ter te maken. 

Mooi hè? 

Fijn dat je er bent, 
geniet van deze      
middag!
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Programma
16.00   Welkom!

16.15  Opening van de markt

16.50   Wondermoment 1 

17.20   Wissel 

17.30  Wondermoment 2
 
18.00  Walking diner/markt

19.00   Einde



4

- Blended herontwerp 
- Studentlab 
- Toekomstproef onderwijs 
- Taalkansengelijkheid 
- Leerling- studentwelzijn 
- Realisatielab
 
Het realisatielab is een lab waar deelnemers uit de leerlabs 
die afgerond zijn verder het product dat zij maken vanuit het 
lab kunnen ontwikkelen. De leerlabs die afgerond zijn: kri-
tisch denken, formatief handelen en sociale veiligheid. 
Ook zij geven workshops en zijn op de markt te vinden! 

Wat is een leerlab?
Stel je hebt een vraagstuk. 
Over het onderwijs bijvoor-
beeld, of over de maatschap-
pij. Dan kun je daar in een 
leerlab van Curio mee aan 
de slag. 

Dat doe je niet alleen. Een 
leerlab bestaat uit interne en 
externe docenten, experts, 
onderzoekers en leerlingen/
studenten. Gemiddeld ko-

Welke leerlabs zijn er?

men zij eens in de twee tot 
zes weken een dag(deel) bij-
een. Één tot twee jaar lang. 

De deelnemers wisselen 
kennis uit, inspireren elkaar 
en zetten samen experimen-
ten op. Met als doel dat iede-
re deelnemer op zijn of haar 
eigen werkplek een vernieu-
wing, verbetering of veran-
dering realiseert. 
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Geniet van deze 
middag. Denk 
mee. Inspireer. 
Geniet van het 
lekkers van de 
Smaakwagen! 

Proost!
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Leerlableiders
Mijke van As
Leerlableider blended herontwerp, docent Curio zorg en 
welzijn, onderwijskundig ontwerper

Decie Bierings
Leerlableider leerling- en student welzijn, trajectadviseur 
Curio student en onderwijs

Jacqueline Buijsrogge
Leerlableider taalkansen gelijkheid, docent zorg en 
welzijn

Marlieke Fens
Leerlableider taalkansen gelijkheid, docent Curio de 
rotonde

Bregje van Goethem
Leerlabteamlid (sociale veiligheid), docent Curio de 
rotonde

Sjoerd Diepstraten
Leerlableider leerling- en student welzijn, docent zorg en 
welzijn
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Lotte van Kempen
Projectleider leerlabs, docent Curio de rotonde en Ho-
geschool Rotterdam

Esther Kraaijeveld
Leerlableider studentlab, docent Curio zorg en welzijn, 
teamvoorzitter  

Fleur Matthee
Leerlableider toekomstproef onderwijs, docent Curio 
steenspil

Salva de Nooijer
Leerlableider toekomstproef onderwijs, docent Curio 
techniek en technologie en Fontys

Neeltje Sep
Leerlabteamlid (kritisch denken), docent HRM, 
Associate degrees Academie

Ella van der weij 
Leerlabteamleider studentlab, docent/projectleider 
OKE klas en docent Curio economie en ondernemen
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Wat is een 
wondermoment?

Je hebt tijdens de inschrijving een wondermo-
ment via de website gekozen waarbij jij aanwezig 
wil zijn. 

Een wondermoment wordt georganiseerd door 
een leerlab. In 30 minuten nemen zij jou mee. 

Een wondermoment inspireert, zet je aan het 
denken en wil jouw feedback of ideeën. 

Kortom: een wondermoment verwondert.
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VERWONDER JE!
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Ronde 1

LOKAAL: A209

Sandra de Koning,  Karin van den Berg, Jacqueline Buijsrogge en
Ivo van Opbergen
Leerlab taalkansengelijkheid

11n d3 h1nd v1n 33n opdr1cht k1n j3 3rv1r3n ho3 t11l 33n b3l3mm3r2ng k1n z2jn 2n 
h3t ond3rw2js.W3 g3v3n to3l2cht2ng op onz3 2d333n 3n w2ll3n gr11g jouw f55db1ck.

Wat denk je bij deze titel en omschrijving? Word je
nieuwsgierig? Kom dan naar het wondermoment van leerlab Taalkansengelijkheid.

Yǔyán yǔ yìshù de jīhuì

Connie Konings, Mijke van As en Robertine Anssems
Leerlab blended herontwerp

Goed onderwijs. Dat is waar Curio naar streeft. Om dit te bereiken zetten we in op 
blended leren. De toolkit ontwerpreis blended leren neemt je mee in alle stappen van 
het ontwerpen van blended onderwijs. Van visie tot toetsing, van klaslokaal tot tool en 
van motivatie tot werkvormen.    

Nieuwsgierig? Sluit aan bij dit wondermoment en maak kennis met de elementen van 
de toolkit die zorgen voor een vliegende start bij het ontwerpen van jouw les, module of 
curriculum.

BLEND JE ONDERWIJS met de Curio 
toolkit ontwerpreis blended leren

LOKAAL: Loods 1, L002
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CURIO-US
Danae Bodewes 
Leerlab leerling- en studentwelzijn

Nieuwsgierigheid is de motor van het leren, een bron van inspiratie en energie. Het 
is overal, en toch kennen maar weinigen dit aangeboren mechanisme dat ongemerkt 
onze keuzes stuurt en onze levens vormgeeft.  Volg deze workshop wanneer je per-
soonlijk leiderschap en welzijn wilt ontwikkelen omdat je: 

- nieuwsgierig bent naar je eigen nieuwsgierigheid
- met meer plezier wilt leren en werken 
- moeite hebt met uit je comfortzone te stappen of juist 
 op zoek bent naar extra uitdaging

LOKAAL: A105

LET’S TALK ABOUT SEKS
Roos Broere en Anneloes Martens-Delahaije
Leerlab leerling- en studentwelzijn

Hoe staat het met jouw kennis over seks? Besteed jij op school aandacht aan seksuele 
vorming?  Seks is een ‘hot item’. De ontdekkingstocht van jongeren is ontzettend leuk 
en spannend. Maar er bestaan ook risico's op het gebied van seksualiteit. Denk aan 
seksuele grensoverschrijding, onbedoelde zwangerschap, pijn bij het vrijen en soa’s. 
Ook bestaat er een dubbele moraal: meiden moeten sexy zijn, maar ook weer niet te 
makkelijk. Jongens kunnen het gevoel hebben dat ze moeten voldoen aan een stereo-
type beeld van een stoere jongen die veel meiden “fixt”.  Tijdens dit wondermoment 
vertellen we onder andere over de programma’s “Make a move” en “Girls Talk” om je te 
inspireren om bij jou op school dit onderwerp op de kaart te zetten. 

Durf jij met ons in gesprek over seks? Meld je dan nu aan!

LOKAAL: A203
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Xiana Smits en Demi van Overveld
Leerlab studentlab

Workshop gemaakt door studenten voor studenten! Elke student wil graag leren om de 
beste versie van zichzelf te worden, zowel op de werkvloer als privé. Wij miste deze 
verdieping in ons onderwijs en daarom nemen wij het heft in eigen handen. 

Schrijf je in en kom met je gat van de bank!

KOM MET JE GAT VAN DE 
BANK AF!

LOKAAL: Kassen K07

Innoverend onderzoeken: iets 
met zoete koek, auto’s en 
kopieermachines
Lotte van Kempen
Leerlabs projectteam

Lotte vertelt haar eigen onderwijsverhaal. Over hoe onderzoek en innovatie een 
vanzelfsprekende plek hebben binnen school, als je het maar faciliteert, ziet én warm 
houdt. En dus iets met zoete koek, kopieermachines en een auto. 

Schrijf je in en kom luisteren naar Lotte!

LOKAAL: Kassen K01
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Myrthe Simons en Salva de Nooijer
Leerlab toekomstproefonderwijs

Gamification is een middel om mensen te motiveren. Daar hoeft geen computer aan 
te pas te komen. In deze informatieve en praktische workshop ga je zelf aan de slag. 
Met wat creatieve aanpassingen of toevoegingen kan iedereen leren in de praktijk 
spelenderwijs leuker maken.

Ook nieuwsgierig hoe je met Gamification in jouw onderwijspraktijk aan de slag 
kunt? Scan de QR-code voor meer informatie!

GAMIFICATION IN DE DAGELIJKSE 
(ONDERWIJS)PRAKTIJK

LOKAAL: A305
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Martijn Koonings 
Leerlab sociale veiligheid en kritisch denken

Niet iedereen in onze samenleving is zich hier bewust van maar onze offline samenleving 
heeft zich homogeen vermengd met onze online samenleving. Zoals water in een spons of 
suiker in water. 

Voor leerlingen is dit een vanzelfsprekendheid. Dat heeft ook effect op de sociale veiligheid 
op scholen. Online gebeurt veel wat aan de buitenkant niet altijd zichtbaar is. Denk aan on-
line ervaringen als pesten of appgroepen met vervelende berichten. Maar ook bijvoorbeeld 
sexting, exposing en online bedrog zijn thema’s die hierbij spelen. 

Tijdens dit wondermoment nemen wij jullie mee in de online belevingswereld van onze leer-
lingen. Waar hebben zij mee te dealen? En hoe kunnen wij als onderwijsprofessional ze 
hierbij helpen ook het online deel van onze samenleving positief te benutten.

The Future is Now
Xander van Manen
Leerlab toekomstproefonderwijs

In deze inspiratiesessie neemt Xander je mee in wat je vandaag al kunt doen om de 
toekomst vorm te geven. Het tempo van veranderingen neemt alleen maar toe. Je 
hoeft niet meer te wachten op de technologie van de toekomst, dus kijk met ons mee 
wat jouw eerste stap kan zijn. Als je vandaag doet wat je gisteren deed, dan gaat het 
morgen mis.

Nieuwsgierig? Scan de QR-code en meld je aan of kom naar het lokaal.

Kritisch denken online én 
offline

LOKAAL: A104

LOKAAL: A310
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Wissel
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Ga je mee?
Om 17:25 uur 
start ronde 2!



17

Charlotte Martens, Vincent Frentrop, Nicole van Broekhoven en Saadet Ilhan Can
Leerlab taalkansengelijkheid

11n d3 h1nd v1n 33n opdr1cht k1n j3 3rv1r3n ho3 t11l 33n b3l3mm3r2ng k1n z2jn 2n 
h3t ond3rw2js.W3 g3v3n to3l2cht2ng op onz3 2d333n 3n w2ll3n gr11g jouw f55db1ck.

Wat denk je bij deze titel en omschrijving? Word je
nieuwsgierig? Kom dan naar het wondermoment van leerlab Taalkansengelijkheid.

Yǔyán yǔ yìshù de jīhuì

LOKAAL: A210

Connie Konings, Mijke van As en Robertine Anssems
Leerlab blended herontwerp

Goed onderwijs. Dat is waar Curio naar streeft. Om dit te bereiken zetten we in op 
blended leren. De toolkit ontwerpreis blended leren neemt je mee in alle stappen van 
het ontwerpen van blended onderwijs. Van visie tot toetsing, van klaslokaal tot tool en 
van motivatie tot werkvormen.    

Nieuwsgierig? Sluit aan bij dit wondermoment en maak kennis met de elementen van 
de toolkit die zorgen voor een vliegende start bij het ontwerpen van jouw les, module of 
curriculum.

BLEND JE ONDERWIJS met de Curio 
toolkit ontwerpreis blended leren

LOKAAL: Loods 1 lokaal L002

Ronde 2:
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Myrthe Simons, Joris van der Heijden en Tim Hoefeijzers
Leerlab toekomstproefonderwijs

In deze workshop ervaar je hoe er in de nabije toekomst instructie aan leerlingen en 
studenten gegeven kan gaan worden in Virtual Reality. Met VR kun je op een veilige 
manier beleven hoe iets zou zijn in de praktijk. In deze sessie zet je zelf de VR-headset 
op om de meerwaarde te ervaren van deze manier leren. Daarnaast kijken we naar 
welke mogelijkheden er (al) zijn.

De instructielessen van 
de toekomst in VR

LOKAAL: Loods 2 lokaal rechts achterin

Carolien Geertstom, Femke van Dijck en Arina ’t Jong
Leerlab formatief handelen

Zweten, weten en vergeten. Dit is natuurlijk niet wat we willen binnen Curio. Bij Curio 
willen we dat het onderwijs betekenisvol is voor onze studenten en leerlingen. Een 
effectief middel is formatief handelen. Hoe neem ik mijn collega’s mee in de wereld van 
formatief handelen?  Door een training natuurlijk! Leerlab formatief handelen ontwikkelt 
een training voor en door docenten. Kom je voorproeven?

Formatief handelen, cijfers 
geven doen we niet meer!

LOKAAL: A101
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LOKAAL: Loods 2 lokaal rechts achterin

Leo Mouws, Els van Osch en Neeltje Sep 
Leerlab kritisch denken

Kritisch denken: belangrijk, actueel én we willen er iets mee in de les. HOE dan? 
Kritisch denken presenteert met trots de training ‘kritisch denken’. Gemaakt door het 
leerlab. Geloof jij in UFO’s? Kom je hersens kraken en VERWONDER je in de wereld 
van kritisch denken. 

LOKAAL: A102

Kritisch denken: een training als ant-
woord op wappies, klimaatdebatten 
en verschillen in de klas
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André Petter, Lucy Reijnen, Roos Broere en Sjoerd Diepstraten

Wil je met anderen van gedachten wisselen over wat er nu echt speelt in de klas? 
Praat dan mee. We willen weten wat er in jouw klas gebeurt. Wat merk je op dit mo-
ment op? Wat gaat er goed? Waar loop je tegen aan? Wie weet (h)erken je wat er 
bij jou gebeurt door verhalen van anderen. Het is altijd leuk om over je vak te praten 
maar jouw ervaringen neemt het leerlab mee om positieve interventies te ontwikke-
len voor een prettiger klimaat in de klas en het welzijn van leerlingen, studenten 

Sammy van Gool, Mariken van Hofwegen en Alex Ippel
Leerlab studentlab

Het is net zo belangrijk om te weten hoe je succesvol wordt in je studie, als waarom. 
Met de stap voor stap game krijgen studenten zowel op school als in de praktijk regie 
over hun eigen leerroute: persoonlijk leiderschap.  Maak spelender wijs kennis met de 
zeven eigenschappen van Sean Covey (2020) en ervaar zelf hoe studenten de eerste 
stap naar persoonlijk leiderschap maken. In dit wondermoment deelt het Studentlab 
ervaringen uit de praktijk en op school.

WELZIJN IN DE KLAS

Nieuwsgierig naar de 7 stappen 
voor effectieve studenten?

LOKAAL:A208

LOKAAL: A204
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Wat kan positieve psychologie 
en PBS ons brengen?

LOKAAL:A103

Marlon Goos en Nicolle Laven

Inspiratiesessie over positieve psychologie en PBS (positive behavior support). Hoe 
kunnen we  positieve werkvormen inzetten om op een laagdrempelige manier het 
welzijn van studenten en docenten te bevorderen? Naast verdieping en voorbeelden, 
gaan we graag met jullie in gesprek over wat er nu al ingezet wordt. Praat jij met ons 
mee?

(W)onderwereld moment
Bregje van Goethem
Leerlab sociale veiligheid & realisatielab

Ondermijning, het lijkt wel een modewoord. Je hoeft de TV maar aan te zetten of de 
krant openslaan en je komt het woord tegen. Als we het hebben over ondermijning in 
het onderwijs moeten we eigenlijk praten over criminele uitbuiting. Maar wat is crimine-
le uitbuiting? Wat zien wij hiervan in het onderwijs? En waarom is het belangrijk dat we 
in het onderwijs hier aandacht aan besteden? In dit (w)onder moment neem ik je kort 
mee in de onderkant van het onderwijs. Hoe de onderwereld zich vast haakt aan onze 
leerlingen en studenten.

LOKAAL:A307
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Wil je ook meedoen aan 
een leerlab of ben je 

benieuwd naar de resul-
taten van Leerlabs? 

Laat het weten via: 
Leerlabs@curio.nl

 of check de website: 
www.curio.nl/leerlabs
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Colofon

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door studenten van Curio 
economie en ondernemen.
De Curio studenten hebben als opdracht dit programmaboekje 
ontworpen en het boekje van Sterre van der Gaag is gekozen als 
eindontwerp

Tof dat je er was!
Tot ziens bij:                        
www.curio.nl/leerlabs
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