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De samenleving laat zich steeds meer kennen als divers en multicultureel.
Scholen moeten zich tot die nieuwe werkelijkheid verhouden. Voor
schoolleiders betekent dit dat zij strategische keuzes maken over de diversiteit
en inclusiviteit van hun school. In de praktijk blijkt zo'n metamorfose niet
gemakkelijk tot stand te komen.
De inbedding van diversiteit en inclusie, met name in het curriculum, de visie,
populatie en cultuur van de school, vraagt gerichte aanpak op alle niveaus van
de organisatie. Wat zijn de uitdagingen in de onderwijspraktijk en de sleutels
voor succes? Hoe kunt u diversiteit, inclusiviteit en wereldburgerschap
veranderkundig en onderwijskundig aanpakken? Hoe kan schoolleiding
eigenaarschap en draagvlak creëren bij de gehele onderwijsorganisatie? Nog
belangrijker, hoe kunt u werkvloer en organisatie in beweging krijgen? Deze
leergang geeft antwoorden op deze vragen en combineert inzichten uit
wetenschap en onderwijspraktijk.
Samen met andere schoolleiders verkent u hoe om te gaan met dilemma's en
worstelingen in de praktijk. In deze leergang krijgt u handvatten om een route
uit te stippelen voor meer diversiteit en inclusie op uw school of
scholengemeenschap. Als uw school weinig divers is in leerlingenpopulatie en
het personeelsbestand, hoe zet u diversiteit dan op de kaart? Hoe zorgt u dat
diversiteit en inclusiviteit vanzelfsprekend wordt binnen de scholengroep? In
deze leergang maakt u een plan van aanpak over hoe diversiteit, inclusie en
wereldburgerschap in te bedden in het curriculum en de school.

Met topdocenten zoals
Prof. dr. Maurice Crul, prof. dr. Joana Duarte,
dr. Gürkan Çelik en Ferd Stouten gaat u de
confrontatie aan met cruciale en actuele
ontwikkelingen rondom diversiteit, inclusie en
wereldburgerschap in het onderwijs.
Voor meer informatie: https://cosmicus.nl
Per mail:
secretariaat@cosmicus.nl
Per telefoon: 085-0070435

Datum
21 april & 13 mei 2022
Terugkomdag 4 november 2022
Locatie
Kosten

Amsterdam
€ 1.350,-

Inschrijving & informatie
Voor inschrijving en vragen kunt u
contact opnemen met
Franske Huisman.

