
WERKSYMPOSIUM 
TOEKOMSTKUNDE
voor docenten en onderwijsmakers

meld je 
nu aan!

VR 17 JUNI 2022
10.30 - 16.30
STATIONSKWARTIER 
LEEUWARDEN

https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/inspiratiedag-en-werkconferentie-toe-17-06-2022
https://www.google.nl/maps/place/Stationskwartier+Leeuwarden/@53.1966783,5.7885441,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1sstationskwartier+leeuwarden!3m5!1s0x47c8fdf26e20875d:0x4d028f13d61ab336!8m2!3d53.1961782!4d5.7862092!15sChtzdGF0aW9uc2t3YXJ0aWVyIGxlZXV3YXJkZW6SAQ9idXNpbmVzc19jZW50ZXI
https://www.google.nl/maps/place/Stationskwartier+Leeuwarden/@53.1966783,5.7885441,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1sstationskwartier+leeuwarden!3m5!1s0x47c8fdf26e20875d:0x4d028f13d61ab336!8m2!3d53.1961782!4d5.7862092!15sChtzdGF0aW9uc2t3YXJ0aWVyIGxlZXV3YXJkZW6SAQ9idXNpbmVzc19jZW50ZXI
https://turnclub.org/
https://www.keunstwurk.nl/
https://sparkthemovement.nl/
https://arcadia.frl/
https://labtoekomhttps://www.ministerievandetoekomst.nl/igegeneraties.nl/
https://labtoekomstigegeneraties.nl/


Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club, Academie voor 
Onzekerheidsvaardigheid) en Anne Graswinckel 
(Keunstwurk en onderwijsprogramma Arcadia) 
organiseren een werksymposium Toekomstkunde 
voor docenten van zowel PO/VO/MBO/HBO en 
onderwijsmakers..

Een ochtend vol inspiratie, een artistieke
ervaring rond de lunch en ‘s middags een praktische
werksessie met ideeën en werkvormen die
het langetermijndenken kunnen aanwakkeren bij
jonge mensen. Op deze manier proberen we de
toekomst een plek geven in de leefwereld van het
kind.

Hoe ontwikkelen we het toekomstgevoel bij jonge 
mensen?

Met welke ideeën en projecten kunnen scholieren 
loskomen uit de beknelling van het prestatiemodel?

Hoe krijgt het belang van kinderen en toekomstige 
generaties een plek in de gemeentepolitiek?

Samen met docenten, educatiemakers, kunstenaars, 
beleidsmakers en futurologen onderzoeken wij de 
toekomstkunde.

Dagticket: € 65,-
Kortingsticket: € 32,50 (student, CJP, minima)
Het is ook mogelijk om delen te volgen.

PROGRAMMA
10.30 Inspiratieochtend met Verdiepings-sessies   
van o.a.: 
Claire Boonstra - Operation Education:   
Hoe bevrijden we jonge mensen uit de knellende 
verwachtingen van de maatschappij? 
Merlijn Twaalfhoven - The Turn Club: Hoe   
doorbreken we een spiraal van polarisatie? 
Anne Graswinckel - Arcadia: Een Verdwaalatlas als 

gids door een onzekere wereld.
Miranda Willems - coördinator Plekberaad   
voor de toekomst: Een plek voor toekomstige 
generaties in de gemeenteraad.
Jan van de Venis - waarnemend ombudspersoon 
toekomstige generaties: Hoe dekoloniseren we de 
toekomst?
Het Parlement der Dingen - hoe geven we   
het niet-menselijke een stem? met Laura   
Mentink

12.45 Lunch en tijdwandeling 
Lunch met muzikale en poëtische toekomstervaring, 
waarin je een geluidsreis maakt door de tijd in 
een samenspel tussen kunst, wetenschap en jouw 
eigen verbeelding. We hebben twee versies: een 
volwassen en een kinderversie. Je ervaart het 
project en onderzoekt de mogelijkheid om het 
toekomstdenken ook in je eigen omgeving toe te 
passen.

14.30 Werksessie voor docenten en 
onderwijsmakers. Keuze uit:
Heleentje Swart - Spark the Movement:
Wat is groene pedagogiek, en hoe maken we
toekomstgericht onderwijs?
Anne Graswinckel - Keunstwurk:
Hoe kan het vak Toekomstkunde een plek krijgen in
het volle schoolprogramma?
Wordt toekomstkunde een integraal onderdeel van
burgerschap? Wat heeft zo’n vak nodig en wat zijn de
doelen? Met de Verdwaalatlas in de hand maken we
grote thema’s klein.

16:00 Talkshow waarin we ideeën pitchen, 
kruisbestuivingen onderzoeken en samenwerkingen 
aangaan. 

16:30 Afsluiting met muziek en drankje

Kom naar het werksymposium op vrijdag 17 juni en onderzoek samen met 
docenten, educatiemakers, kunstenaars, beleidsmakers en futurologen de 
toekomstkunde. 

Wat hebben jonge mensen nodig om de 
uitdagingen van de toekomst tegemoet te treden?
Hoe kunnen zij hun stem beter laten horen? 
En wat kan de rol van het onderwijs daarin zijn? 

IK MELD ME AAN!
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