
 

 

 

GROENPACT 

Om te zorgen dat we als Groen koploper 

blijven moeten we verder investeren in 

de talentontwikkeling van de mensen 

die werken aan die oplossingen voor 

morgen. Groen onderwijs speelt hierbij 

een cruciale rol. De urgentie is hoog, de 

uitdagingen groot. Bedrijfsleven, onder-

wijs en overheid slaan daarom met 

GroenPact de handen ineen voor sterk, 

toekomstgericht en herkenbaar groen 

onderwijs.  

CONTACT 

www.groenkennisnet.nl 
Mail: info@cross-overs.nl 
Cross overs: Gonneke Leereveld , Muis 
Schreuder en Amber Vermeer 

 
OVP 

Met ondersteuning van OVP 

Cross-over verdiepende docentendagen  

Op een proactieve manier nog meer kennis vergaren van het thema cross-

over, dat kan tijdens de verdiepende docentendagen! Op de docentendag 

‘Innovatie van het onderwijs’, waar 22 juni ruim 70 docenten op af kwa-

men, konden de deelnemers kennismaken met het thema Cross-overs. In 

de hierop volgende verdiepende docentendag, krijg je de kans met colle-

ga’s verder te werken aan cross-overs in het onderwijs.  

Wat is cross-over werken? 

Innovaties in de (groene) sector vinden plaats op snijvlakken met andere 

sectoren. Dit vergt samenwerkingen met en tussen verschillende vakgebie-

den en praktijken. Het leren werken in een cross-over setting en het om-

gaan met maatschappelijke en complexe vraagstukken waar een cross-

over vraagstuk vaak aan ten grondslag ligt, vergt een nieuwe manier van 

leren, denken en ontwikkelen. Niet alleen voor de student, maar ook voor 

de docent en andere partners. Op deze docentendag krijg jij de tools in 

handen om onderwijs vorm te geven samen met niet-groene (onderwijs)-

partners: klaar voor cross-over werken en leren! 

Verdiepende docentendag ‘Cross-overs’ 

GROEN  KENNISNETWERK  



GROENPACT 

Hoe voeden we de wereldbevolking in 

2050? Hoe houden we steden leefbaar? 

Welke aanpak vraagt de klimaatveran-

dering? De Nederlandse groene sector is 

cruciaal voor nieuwe oplossingen en 

loopt daar internationaal in voorop. De 

sector is één van de belangrijkste moto-

ren voor de Nederlandse economie, 

werkgelegenheid en het innovatiekli-

maat.   

Om te zorgen dat we koploper blijven 

moeten we verder investeren in de 

talentontwikkeling van de mensen die 

werken aan die oplossingen voor mor-

gen. Groen onderwijs speelt hierbij een 

cruciale rol. Meer mensen zijn nodig, 

met een herkenbaar groen profiel en 

opgeleid in het hart van de innovatie. 

De urgentie is hoog, de uitdagingen 

groot. Bedrijfsleven, onderwijs en over-

heid slaan daarom met GroenPact de 

handen ineen voor sterk, toekomstge-

richt en herkenbaar groen onderwijs.  

Deze dag is bedoeld voor jou. Voor de docent die zijn leerlingen in het 

vmbo wil voorbereiden op een plek in de maatschappij met al haar 

veranderingen, voor de lector die studenten in complexe opdrachten 

in de regio laat werken en voor de docent die werkt aan doorontwik-

keling van het curriculum op basis van de laatste trends in de arbeids-

markt. Of je voor het eerst een kijkje in de keuken neemt van de inno-

vaties die in onderwijs spelen of al jarenlang ervaring hebt: samen 

werken we aan deze innovaties is de uitdaging van vandaag en mor-

gen. Het programma bevat veel maatwerk waardoor iedereen met zijn 

eigen ervaring deel kan nemen, toegevoegde waarde kan leren en 

nieuwe inzichten op kan halen. Werk je mee?   

Meedoen? 
 
Wil je samen met collega’s van andere instellingen werken aan onder-
wijsinnovatie en cross-overs? Meld je dan aan via de volgende link:  

https://crossovers.wufoo.com/forms/m1urzyzw1yaz39j/  
 

Meld je aan voor 28 september zodat je zeker bent van een plek. Je 

ontvangt tijdig meer informatie na je aanmeldingen. De dag is koste-

loos voor jou als docent.  Informeer je ook je collega’s over deze dag?  

‘Wat vraagt cross-over werken en leren van jou als docent en van de onderwijs-
instelling. Op de docentendag cross-overs gaan we samen op verkenning!’ 

Traject in plaats van losse dag 

Voor docenten van de groene kolom: maatwerk 

De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen van de verdiepende 

docentendagen. Zo sluiten er een aantal cross-over experts en onder-

steuners van de actielijn aan om samen (nieuwe) kennis over cross-over 

werken en leren te delen. Ook zijn leden van de adviesraad (bestuurders 

onderwijs en bedrijfsleven) aanwezig om samen met jullie het debat 

over cross-overs aan te gaan.  

Er zal op een proactieve manier gewerkt worden met de nieuwe tools, 

zodat je deze zelf toe kan passen.  

Ben je benieuwd naar de vorige docentendag ‘Innovatie van het onder-
wijs’ en wil je je voorbereiden? Bekijk dan de aftermovie!  https://
www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Innovatie-van-het-onderwijs-
kick-off-voor-professionaliseringstraject-docenten-groen-onderwijs.htm 
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Programma 
 
Datum:  Vrijdag 12 oktober en donderdag 1 november 

Tijd:  09.30 inloop. Eindtijd 15.00 en aansluitend borrel  

Waar:  12-10-18: Houten (Stationserf 97). 1-11-18: Dordrecht (Chico Mendesring 825) 

Wie:  Docenten van vmbo, mbo, hbo en wo die het verschil willen maken door in zich- 

                             zelf te willen investeren en bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs 
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Tijdstip Onderdeel 

09.00-09.30 Binnenkomst: 
• Koffie, thee en iets lekkers 
• Cross-over inspiratie 

09.30-09.45 Start programma 
• Welkom 
• Bedoeling van de dag en verwachtingenmanagement 

09.45-10.15 Keynote: Innovaties in onderwijs en noodzaak veranderen en cross-over werken 
(12-10: Scilla van Cuijlenborg. 1-11: Marc van der Meer) 

10.15-10.30 Keynote: Cross-over werken: wat is het en wat vraagt het van het onderwijs  
Gonneke Leereveld 

10.30-11.00 Visievorming: visie op cross-over werken 
Begeleiding van de twee sprekers 

11.00-11.15 Pauze 

11.15-12.00 Workshop 1: Cross your mind 
• Opdracht om tot een oplossing te komen voor een opgave die cross-over werken 

vereist. Regionaal thema.  
• Gonneke Leereveld en Muis Schreuder 

12.00-12.45 Lunch 

12.45-13.30 Workshop 2: Rubric.  

• Hoe cross-over competent ben jij? Samen aan de slag met de cross-over Rubric en 
je eigen ontwikkeltraject 

• Muis Schreuder 
13.45-14.15 Workshop 3:  Cross-over onderwijs 

• Wat heb je nodig van de onderwijsinstelling om tot cross-over werken te komen?  
• Formuleren van stellingen voor debat met adviesraad 
• Muis Schreuder en debatbegeleiders (12-10 Woody Maijers, 1-11 Danielle de Boer) 

14.15-14.30 Pauze 

14.30-15.00 Debat met adviesraad onder begeleiding experts denktank 
Debatbegeleiders 12-10 Woody Maijers en 1-11 Danielle de Boer 

15.00-15.30 Afronding van de dag met borrel 
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