
 

HRM & HET ONDERWIJS 
Is al 12 jaar het jaarcongres  

vóór & dóór HR, bestuur/directie 
en schoolleiders werkzaam in het 

onderwijs, van IKC tot PO-VO-MBO-
HBO-WO. In één dag op de hoogte 
van de actuele veranderingen van  
de arbeidsmarkt, HR-beleid en de 
toekomst van HRM in Onderwijs.

12e editie • Dinsdag 23 november • Spant! Bussum

De huidige crisis en transformatie van het onderwijs brengt vele onzekerheden met zich mee 
en vragen om een wendbare, aantrekkelijke arbeidsorganisatie.  
Juist nu in crisistijd zien we verbinding en kansen rond de inzet van digitali sering, de 
flexibele inzet van personeel, de ontschotting tussen afdelingen en scholen en het ontstaan 
van nieuwe (regionale) samenwerkingsvormen. Hoe blijven we in beweging waarbij we kwali-
teit van het onderwijs borgen? Hoe krijg je meer zicht en grip op de complexe arbeidsmarkt 
en organisatievraagstukken voor nu en in  
de toekomst?
Juist deze 12e editie van HRM & het Onderwijs willen we samen richting geven  
en koers bepalen. Laten we hierover in gesprek gaan op 23 november!

Transformatie van HR in het onderwijs:  
in gesprek over goede onderwijs praktijken 
Dialoogfacilitator Ingrid Paalman-Dijkinga, Lector Goede 
Onderwijsprak tijken Hogeschool Viaa en Onderwijskundig Innovator.
In maart 2020 promo veerde Paalman op het thema ‘Leiderschap voor 
leren’ in Engeland. 

Keynote DNA van ontwikkeling in  
het onderwijs 
Marc Oonk, Directeur Mensium, Spreker en Inspirator en  
Auteur van het boek DNA van ontwikkeling.

Hoe kunnen we anders organiseren door (regionale)  
samenwerking?
In dialoog over digitalisering, teamdifferentiatie en onderwijskwaliteit:

Mini Schouten, Directeur-Bestuurder Personeels-
cluster Oost NL (PON)
Paul Baan, Oprichter, Klassewerkplek
Irene Koning, Voorzitter college van bestuur, 
Stichting Fedra

Hoe blijven we continu verbeteren in het onderwijs?
In gesprek over gedrag, cultuur, leiderschap: Hermen Schotanus Blok, Voorzitter 

Stichting Meester Rembrandt, Oprichter 
VMBO-docent. Rikie van Blijswijk, Stichting NIVOZ, 
Eigenaar De Leerschool in relatie met Essential 
Schools. Rien Spies, Lid College van Bestuur,  
Master in Leadership in Education, Agora.

INITIATIEF EN ORGANISATIE

HOOFDSPONSOR

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VIA WWW.HRMENHETONDERWIJS.NL

MINI MASTERCLASS 

Leren voor morgen.  
In dialoog over de uitdagingen 

voor het onderwijs.

Myriam Lieskamp, Eigenaar Onderwijs 
Advies, freelance docent aan 
schoolleidersopleidingen en

master MLI en Auteur.

 Transformatie van HR in het  
onderwijs. Hoe ziet úw deel van  
de puzzel eruit?

#hrondnl
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VEILIG EN VERANTWOORD 
ONTMOETEN 

 
Samen met de locatie is gewerkt aan  

een protocol om u in november op een 
veilige en verantwoordelijke manier te 

kunnen ontvangen op het congres.  
Kijk op onze website voor meer  

informatie. 

LET OP: VOL = VOL!

 
De deelnameprijs bedraagt

€ 345,- per persoon. De tweede
en derde persoon van dezelfde

organisatie mag met 50% korting
deelnemen. Elke 4e persoon

neemt gratis deel!
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