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Uitnodiging

Programma
19.00 uur: Welkomstwoord en toelichting 
op programma door dagvoorzitter Rijk 
Vlaanderen (rector UniC VO - school in 
Utrecht).

19.10 uur: Presentatie Informeel onderwijs. 
Een Dordtse verkenning door 
Zeki Arslan en Jo Scheeren (CAOP) en 
Susan van Oostrom - van der Meijden (OCD).

19.30 uur: Overhandiging van de publicatie 
aan Onderwijswethouder Bert van de Burgt 
en de Tweede Kamerleden Paul van Meenen 
(D’66), Tanja Jadnanasing (PvdA) en  
Tsjitske Siderius (SP). 

Aansluitend een discussie over de rol en 
betekenis van Informeel onderwijs.

Tijd voor een gesprek met de zaal.

20.15 uur: Paneldiscussie over nut en 
noodzaak van een Dordts Bondgenootschap 
Informeel Onderwijs.
Panelleden: Leny Tholhuisen – Mariaschool, 
Ilse van Donkelaar – Stichting Voorlezen, 
Gerard Vetter – De Buurtwacht, 
Radj Ramcharan – ASHA, Nilüfer Sönmezer –  
ROC Da Vinci, Ankie Kesseler – Bibliotheek 
AanZet.

21.00 uur: Afsluiting en drankje.

Voor meer informatie over het onderzoek 
en het programma neemt u contact op 
met: Maaike van de Wiel, beleidsadviseur 
onderwijs, gemeente Dordrecht, 
AM.vande.Wiel@dordrecht.nl, (078) 770 4187

Aanmelden is gewenst en kan bij: 
Nelleke Euser, managementassistente, 
gemeente Dordrecht, 
NG.Euser@dordrecht.nl, (078) 770 4767

Op de bijeenkomst ontvangt u de publicatie.

Graag tot 13 april!

Hartelijke groet,

Bert van de Burgt
Onderwijswethouder van Dordrecht

Wat is informeel onderwijs? Waarom is 
hier vraag naar? Welke kinderen maken 
hier gebruik van? Welke betekenis heeft 
het voor het formele onderwijs?

Deze vragen komen aan de orde in 
de verkenning die het CAOP en het 
Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) 
in opdracht van de gemeente Dordrecht 
deden naar de aard, omvang en betekenis 
van informeel onderwijs.

De gemeente Dordrecht heeft als Nationale 
Onderwijsstad 2015/2016 het initiatief 
genomen om het informeel onderwijs 
landelijk op de kaart te zetten. De Nationale 
Onderwijsweek kreeg als thema ‘Meer dan 
school’ en Dordrecht heeft ook opdracht 
gegeven voor dit onderzoek. Dit is de eerste 
keer dat er in Nederland een verkenning 
naar deze vorm van onderwijs is gedaan.  

Waar:  Onderwijsmuseum in Dordrecht
Wanneer:  woensdag 13 april 
Hoe laat:  19.00 - 21.30 uur  


