Hoe deel te nemen?
Praktische informatie
• Je bent een geïnteresseerde,
gemotiveerde en enthousiaste docent
in het voortgezet onderwijs (vmbo
t/m gymnasium) in de regio Den Haag.
• Een deelnemende school levert bij
voorkeur twee deelnemers. Zo kun
je met je collega doorpraten over
de lezingen en ontmoetingen en
opgedane inzichten en ideeën.
• Je volgt het hele programma; deel
name aan één of enkele onderdelen
is niet mogelijk.
• Er zijn twee groepen van maximaal
25 deelnemers die hetzelfde
programma volgen op verschillende
data. Data en tijden zijn te vinden op
www.derodeloper.nu/dehaagselucifer
• De kosten per deelnemer bedragen
€ 500,- door de school te voldoen.

‘Inspirerend om na te
denken over waarom
ik doe wat ik doe
met mijn werk.’

Inschrijven
Aangestoken?
Geef aan je schoolleider door
dat je belangstelling hebt voor
De Haagse Lucifer. Hij of zij kan jou
vóór 31 augustus 2017 aanmelden
via het inschrijfformulier op:
www.derodeloper.nu/dehaagselucifer.

Heb je vragen?

‘Het is leuk om te horen
hoe er binnen andere
scholen wordt gewerkt.’

Stuur een e-mail naar:
info@derodeloper.nu

De Haagse Lucifer is een initiatief van
Marianne van Horssen, ckv-docent
Segbroek College – Den Haag
Charlotte van Thiel-Tuininga,
rector Veurs Lyceum - Leidschendam
Martien Korsten, rector Segbroek College –
Den Haag
Martin van der Harst, (voormalige)
programmaleider De Rode Loper – Den Haag

Het programma is onderdeel van De Rode Loper
en wordt mede mogelijk gemaakt door een
subsidie van de gemeente Den Haag.

Voor persoonlijke
en professionele
ontwikkeling

De sprekers
Via het Haagse Lucifer-netwerk
hebben we voor deze editie een
mooie lijst sprekers gevraagd.
Een greep uit de namen en
onderwerpen.

André Heuvelman

Ingrid Commandeur

Solotrompettist bij het Rotterdams
Philharmonisch Orkest en spreker

Course Director van de Master Art Education
aan het Piet Zwart Instituut en kunstcriticus

Met zijn prachtige muziek en aanstekelijke
kwetsbaarheid vertelt André zijn verhaal
en daagt hij iedereen in de zaal uit om op
een eigen podium te gaan staan.

Ingrid zal de rol van kunst in het

Baukje Prins

Zef Hemel

Auteur en lector Burgerschap

Bijzonder hoogleraar grootstedelijke

en Diversiteit aan De Haagse Hogeschool

vraagstukken op de Wibautleerstoel (UvA)

Veel inwoners van Nederland hebben

Veel Europeanen denken dat het leven

tegenwoordig een migratie-achtergrond.

in megagrote steden niet aangenaam is.

Baukje stelt onder andere de vraag wat

Zef zal laten zien hoe de megastad juist

deze demografische omslag betekent

een toonbeeld van vernuft is, te vergelijken

voor ons nadenken over integratie.

met een wereldwonder.

‘De interactie met,
in eerste instantie,
onbekende collega’s
is verfrissend en
waardevol.’

Antropoceen bespreken, het tijdperk
dat gekenmerkt wordt door de enorme
impact die de mens op de aarde heeft.

i
Bezoek www.derodeloper.nu/
dehaagselucifer voor actuele
informatie en het volledige programma.

Het programma
De Haagse Lucifer is een inspirerend en uitdagend programma voor
docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo t/m gymnasium) in de
regio Den Haag. Het programma gaat uit van het principe dat je als
docent meer bent dan iemand die kennis en vaardigheden overdraagt.
Je bent ook inspirator, motivator en rolmodel. Kortom, iemand die
bepalend kan zijn voor de verdere ontwikkeling van leerlingen.
De Haagse Lucifer is er voor docenten
die zich van deze rollen bewust (willen)
zijn en hun horizon willen verbreden.

Vijf uitdagende lezingen
Herken je jezelf hierin? Dan nodigen we
je uit om in een reeks van vijf uitdagende
lezingen en ontmoetingen van gedachten
te wisselen met toonaangevende en
inspirerende mensen uit de wereld van
politiek, bedrijfsleven, kunst, wetenschap
en onderwijs. De ontmoetingen vinden
plaats op bijzondere Haagse locaties.
Als deelnemer doe je niet alleen mee
als ontvanger en gesprekspartner,
maar reflecteer je ook actief en creatief
met je collega-docenten op de thema’s
van de lezingen.

‘Door met elkaar in
gesprek te gaan worden
eigen visies verder
gevormd en versterkt.’

De Haagse Lucifer:
• geeft je de kans om je horizon te
verbreden en zo je eigen (professionele) leven en de leerervaring
van je leerlingen te verrijken
• biedt gelegenheid om te reflecteren
op je eigen professionele en
persoonlijke ontwikkeling
• introduceert je in een netwerk van
geïnteresseerde en enthousiaste
collega-docenten

Tot nu toe hebben al 45 docenten in het
voortgezet onderwijs met succes deelge
nomen aan het Haagse Lucifer-programma.

Verbreed je
horizon. Laat
je inspireren.
Reflecteer op
je ontwikkeling.
Ontmoet collega-
docenten.

www.derodeloper.nu/dehaagselucifer

