
Maandag 23 augustus

TIJD

14.30 – 15.00 uur

ACTIVITEIT

Binnenkomst

15.00 – 15.15 uur Opening door wethouder onderwijs po/vo  
Nadya Aboyaakoub

15.15 – 16.00 uur
Rob Martens, hoogleraar onderwijswetenschappen  

aan de Open Universiteit en auteur van het boek  
‘We moeten spelen’, over de waarde van een Playful Mind

16.15 – 17.15 uur Workshops ronde I, met keuze uit:

1  
Spel en het 
jonge kind: 

een hele 
kunst!* 

kdv,  
onderbouw po

2 
Ludo

didactiek: 
het spel van 
aandacht en 

motivatie 

po, vo, mbo

3 
Creative 

LAB

 
kdv,  

po, vo, mbo

4 
Spelen met 
jouw peda

gogische 
opdracht

po, vo, mbo

17.30 – 18.30 uur Vegetarisch buffet van Dara

18.40 – 19.40 uur Workshops ronde II, met keuze uit:

5 
Zintuiglijk  

en zelf- 
ontdekkend 
spel van het 
jonge kind*

kdv,  
onderbouw po

6 
Ludo

didactiek: 
het spel van 
aandacht en 

motivatie 

po, vo, mbo

7 
Creative 

LAB

 
kdv,  

po, vo, mbo

8 
Spelen met 
jouw peda

gogische 
opdracht

po, vo, mbo

19.45 uur Afsluiting en borrel

* Deze workshops sluiten inhoudelijk op elkaar aan, 
maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden. 

Benieuwd?
Klik op de 

workshops!

Op woensdag 1 februari 2023 organiseert NEOS  
de Conferentie Cultuuronderwijs waarin het thema  
Playful Mind centraal staat. 

Conferentie Cultuuronderwijs 

Playful Mind

In een tijd waarin we omgeven zijn door 
games, lijken we de spelende, constru e rende 
mens, de homo ludens toch ergens te zijn 
kwijt geraakt. Wat betekent spel voor ons 
kunstenaarschap? Kan analoog of digitaal 
spel een inspiratie bron zijn in onze kunstles? 
Een bron voor onderzoek en ontwerp? En 
welke waarde dichten we spel en spelen toe? 
Kunst en spel zijn nauw met elkaar verweven. 

Tijdens de Conferentie Cultuuronderwijs 
onderzoeken we de mogelijkheden die spel 
biedt voor ons werk als professional in het 
kunst- en cultuur en sociaal-maatschappelijk 
domein. 

Praktische informatie
Datum woensdag 1 februari 2023
Tijd 14.30 - 20.00 uur
Locatie Prodentfabriek,  
Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort.  
Kom op de fiets of zet anders je auto  
in parkeergarage Eemplein.
Inschrijven mogelijk tot en met 22 januari 
2023 via de aanmeldknop. 
Inschrijvingen voor workshops worden 
op volgorde van binnenkomst behandeld.

Pr
odentfabriek

PROGRAMMA PLAYFUL MIND
WOENSDAG 1 FEBRUARI 2023

https://dara.nl/
http://neoscultuuronderwijs.nl
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