UITNODIGING &
PROGRAMMA

Congres Voor Primair Onderwijs
woensdag 12 oktober 2016 - Utrecht

De Arbocatalogus Primair Onderwijs wordt de komende tijd
uitgebreid met tips en trucs om werkdruk te voorkomen en
aan te pakken. Op het congres ‘Werkdruk: zo kom je eraan.
Hoe kom je eraf?’ kunt u meedenken en -werken aan de
invulling van dit belangrijke onderwerp in de Arbocatalogus.
Ook krijgt u tijdens het congres waardevolle informatie over
andere Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)-thema’s:
agressie, geweld tegen personeel en pesten.
Hoe wordt uw school in alle opzichten sociaal veilig?
U verneemt het tijdens het congres.

Waar & wanneer?
Woensdag 12 oktober 2016
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Voor wie?
Het congres is interessant voor directeuren,
leerkrachten, preventiemedewerkers en leden
van medezeggenschapsraden uit het primair
onderwijs.

Door wie?
Het congres wordt georganiseerd door:
Redactieraad van de Arbocatalogus voor het
Primair onderwijs, gevormd door de PO-Raad,
AOb, CNV onderwijs, AVS, Federatie van
Onderwijsvakorganisaties en het
Vervangingsfonds.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 95,per persoon (incl btw)

Aanmelden
Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.
Daar kunt u ook uw workshops kiezen.
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.
Na inschrijving ontvangt u een factuur van congresbureau Zo Geregeld.
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van de betaling.

Meer weten?
Voor inhoudelijke
informatie
Arbocatalogus PO /
Vervangingsfonds
Yvonne van den Bosch
E: yvonne.vanden.bosch@vfpf.nl
T: 045 579 39 38

Voor praktische
informatie
Congresbureau
Zo Geregeld
Rosemiek Planthof
E: info@zo-geregeld.nl
T: 06 218 83 208

PROGRAMMA
09.30-10.00
10.00-12.30

Ontvangst en koffie
Plenair programma

12.30-13.15
13.15-14.15
14.30-15.30
15.45-16.45
16.45		

Lunch
1e Workshopronde
2e Workshopronde 		
3e Workshopronde
Slot en borrel

• Opening: dagvoorzitter Jan Harmen
Kwantes (voorzitter Redactieraad
Arbocatalogus PO)
	• E
 en prikkelende, spannende,
mystery speaker...
	• PSA: feiten, fabels & (inter)actie:
Roos Schelvis (onderzoeker bij TNO)
en Jos Bus (Arboriginals)

Workshopprogramma: zie hieronder

Workshops
U kunt 3 van onderstaande 6 workshops volgen.
Op het inschrijfformulier geeft u 4 voorkeuren aan.
We proberen iedereen zoveel mogelijk in te delen in de workshops
van de eerste keus.
U kunt uw keuze aangeven op het inschrijfformulier.

1. Wat is GEZONDE werkdruk?

Marjo Visser en Ellen Schaap, adviseurs Arbeid en Vitaliteit Vervangingsfonds

Tijdens deze workshop ontdekt u op interactieve wijze hoe u het heft in eigen hand
kunt nemen om met nog meer energie vorm te geven aan u werk. U krijgt inzicht in
de factoren die een rol spelen in uw beleving van werkdruk en werkplezier.

2. Sociale veiligheid voor docenten
Klaas Hiemstra, directeur/bestuurder Stichting School en Veiligheid

Docenten spelen een centrale rol in het aanbrengen van een veilig schoolklimaat
waarin leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Maar wie zorgt er voor een veilig
klimaat voor de docenten? In deze workshop zullen we ingaan op de relatie tussen
de Arbowet en de wet sociale veiligheid op school en zullen we ontdekken hoe deze
in de praktijk hand in hand kunnen gaan.

3.	Hoe agressie en geweld
voorkomen en reguleren?

Giti Ban, beleidsmedewerker/adviseur Stichting School en Veiligheid

Agressie en geweld bedreigt regelrecht de veiligheid op school, niet alleen voor het
personeel zelf, maar voor iedereen die bij de school betrokken is.
In deze workshop zullen we nagaan hoe de school zoveel mogelijk incidenten kan
voorkomen en als ze toch optreden hoe er adequaat te reageren is. Hoe is een setting
te creëren waarin het personeel zich niet geïsoleerd maar juist gesteund voelt?

4.	Pesten: sociale veiligheid en
medemenselijkheid reguleren

Lourens de Bakker, directeur M5 groep en Peggy Dornan, consulent M5 groep

Structureel pesten ondermijnt de sociale veiligheid op school. Hoe is structureel pesten
te stoppen? Hoe kun je meer regie nemen over sociale veiligheid voor medemenselijk
heid? In deze workshop delen we oplossingen, ideeën en tips rond deze ‘pestvragen’.

5.	De CAO PO en werkdruk:
feiten en fabels

Anton Bodegraven, Sectorbestuurder PO van de AOb

De CAO PO heeft door invoering van onder andere de 40-urige werkweek een eerste
aanzet willen geven tot werkdrukverlichting. Waarom lukt het de ene school wel om
werkdruk te verminderen en een andere school niet? Waarom ervaren sommige
werknemers toegenomen werkdruk en anderen niet?
In deze workshop gaan we in op de bedoeling van CAO partijen en de feiten en fabels
rondom de 40-urige werkweek, het basismodel en het overlegmodel.

6. Vraag het de Inspectie!

	Jeanette Wolleswinkel en Angelique Coenraad-Geurtjens,
Inspecteurs PO van de Onderwijsinspectie
Altijd spannend als een inspecteur de school binnenkomt. Waar kijkt hij of zij naar? Is een
inspectiebezoek alleen een verplichting of heb je er ook wat aan? De inspectie wil graag
dat leraren weten wat ze mogen verwachten van een inspecteur. En zeker ook: wat niet.
Wat zou jij willen weten van een inspecteur? En wat zou je willen vertellen? Dit is je kans.
In een informeel en openhartig gesprek met twee inspecteurs kun je alles bespreken wat
je bezighoudt rond het onderwijstoezicht in relatie tot PSA.

