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Programma ochtend
Dagvoorzitter: Govert-Henk Mijnders

9:00u Inloop (met koffie en thee)

9.30u Welkom door dagvoorzitter Govert-Henk Mijnders 

9.40u Opening met meditatie en gebed door ds. J. Joppe

10.00u ROV: waar staan we (voor)? 
 kort vraaggesprek met Govert-Henk Mijnders en Gerdien Lassche

10.10u   Ochtendlezing ‘van wie is het kind?’ door dr. B.J. (Bart-Jan) Spruyt
  De vrijheid van onderwijs staat nog altijd onder druk. Dat vraagt van ons dat we 

scherp aan de wind zeilen én dat we onze zaken op orde hebben. Sinds het begin 
van de schoolstrijd staat steeds in de geschiedenis de vraag centraal: van wie is het 
kind? Zijn onze kinderen van de staat, en bepaalt een toevallige meerderheid in 
de Tweede Kamer wat hen op school wordt bijgebracht, of zijn onze kinderen van 
hun ouders, die bij de doop beloofden hen in ‘de voorzeide leer’ te zullen (doen) 
opvoeden?  

  Bart-Jan Spruyt is historicus en publicist, en docent aan het seminarium van de 
Hersteld Hervormde Kerk. Hij promoveerde in Leiden, en was werkzaam in de 
journalistiek en het onderwijs. Hij publiceerde over het conservatisme en over de 
kerkgeschiedenis, met o.a. biografieën over ds. J. T. Doornenbal en ds. J. W. Felix.

10.45u Pauze

11.00u Workshopronde 
 (maak uw keuze bij aanmelding, zie toelichting op de volgende pagina’s)

12.10u Plenaire afronding ochtendprogramma 
 door Rein van Vugt namens bestuur ROV

12.15u Lunchpauze tot 13:15 uur

GOVERT-HENK MIJNDERS GERDIEN LASSCHEDS. J. JOPPE BART-JAN SPRUYT



Programma middag

13.15u Muzikaal intermezzo

13.30u Bijdrage door Lobke Vlaming in samenwerking met Gerdien Lassche

  “Goed onderwijs gaat over meer dan taal en rekenen. School is een gemeenschap en 
kinderen komen het best tot hun recht als ouders als volwaardige partners betrokken 
zijn bij het onderwijs”.

  Lobke Vlaming is directeur van Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle 
ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Samen met Gerdien Lassche gaat 
zij in gesprek. 

13.40u Middaglezing ‘samen de toekomst in’ door drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segers

  De overheid is er ook om ouders te ondersteunen in hun rol als opvoeder en 
belanghebbende bij het onderwijs aan hun kind. ChristenUnie vindt onderwerpen 
als ouderbetrokkenheid, leerlingenvervoer en ook de vrijheid van onderwijs 
belangrijk. ’Samen de toekomst in’ betekent voor de CU ook daadwerkelijk: Samen!

  Gert-Jan Segers is getrouwd en heeft drie dochters. Hij is lijsttrekker voor de 
ChristenUnie en fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

14.00u Paneldiscussie en vragenronde
 Gerdien Lassche – Lobke Vlaming – Gert-Jan Segers – Bart-Jan Spruyt 
 o.l.v. Govert-Henk Mijnders

14.30u Afronding en sluiting door Jan Schreuders namens bestuur ROV

Locatie: Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda
Tel. 0182-540333. Route: www.driestar-educatief.nl/contact/routebeschrijving-gouda

REIN VAN VUGT GERT-JAN SEGERS LOBKE VLAMING JAN SCHREUDERS 



Workshops

1. De kracht van samen!
Onze kinderen vliegen uit! En help, voor je het weet, zitten ze met 
klasgenoten chips en cola (hoop je) te drinken in het park een dorp 
verder op. 
Je hoort je zoon vertellen over school en dan vooral over de leuke 
meiden uit zijn klas. Daarnaast zie je zijn cijfers zakken. 

Hoe vormen we als man en vrouw een opvoedingsteam? Welke kracht breng jij in als 
vader en jij als moeder? Wat doen we als dat, om welke reden dan ook, ingewikkeld is? 
Hoe schakelen we externe teamgenoten (de meester of een docente) in om als breder 
team sturing te geven aan onze prachtige kinderen?

Karel Post, oprichter van Outback Explorers en Adventure Therapeut, is getrouwd en vader 
van 4 kinderen. Mensen in hun kracht zetten geeft hem veel voldoening, waarbij hulp is 
gericht op herstellen van relaties. “We leven in een gebroken wereld en ik ben dankbaar 
dat ik daarin mensen mag helpen helen”.

2. Slechte ouders bestaan niet!
Het opvoedproces wordt meestal besproken vanuit het belang van het 
kind: wat heeft het kind nodig om goed te kunnen opgroeien? In deze 
workshop is het perspectief en belang van ouders het uitgangspunt. 
Wat is de essentie van ouderschap ( niet opvoederschap!) en wat 
hebben ouders zelf nodig om het ouderschap vorm te geven? Wat 

vraagt het ouderschap – in alle eerlijkheid - van ons als mensen en wat zijn daarin 
vragen en behoeften van ons als opvoeder? 

De workshop wordt verzorgd door Maria Vermeulen, moeder van vijf kinderen in de 
leeftijd van 10 tot 22. Sinds dertig jaar is zij werkzaam binnen het brede domein van 
jeugdzorg. Eigen moederervaringen en werkervaring hebben ertoe geleid dat zij er steeds 
meer van overtuigd is geraakt dat opvoeden de meest moeilijke roeping van het leven is. 



Workshops

3. Voorkomen is beter dan genezen… Over samenwerking 
tussen jongeren, hun ouders en onderwijs
Met elkaar gaan we in gesprek over hoe de samenwerking tussen onder 
andere de jongere zelf, ouders en school tijdens de schoolloopbaan 
optimaal vorm gegeven kan worden. Wat is de rol hierin van elke 
betrokkene, gebaseerd op eigen ervaringen van de aanwezigen? 

Johan Flier komt oorspronkelijk uit het basisonderwijs en is directeur-bestuurder van 
het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband passend onderwijs (RefSVO). Hij is 
getrouwd en heeft 5 kinderen en twee pleegkinderen.

4. Hou-vast!
Waarom moeten we elkaar vast houden? Hoe houden we elkaar vast? 
Wat is ons gezamenlijk Houvast? Er staat veel onder druk. Het gezin 
wordt door ons als hoeksteen beschouwd en gezin, kerk en school 
vormen samen een krachtige driehoek. Maar, wat betekent dit dan voor 
ons en wat staat ons met elkaar te doen met oog op de toekomst? 

Arno Bronkhorst MME is bestuurder van KOC Diensten en sinds ruim een jaar van de 
VBSO. Hij is getrouwd en vader van 5 kinderen in de leeftijd van 15 – 25 jaar.

5. Iedereen veilig, ook online!
Internet is niet altijd veilig. De missie van Kliksafe is daarom dat iedereen 
veilig online moet kunnen zijn. Dat wil zeggen, dat iedereen – thuis en 
op school - onbelemmerd gebruik kan maken van internet, zonder te 
worden geconfronteerd met porno, geweld, grof taalgebruik of illegale 
sites. 

Met Bert-Jan Peters, directeur van Kliksafe, staan wij in deze interactieve workshop stil wat 
veilig internetgebruik betekent. Waar kunnen wij als ouders op letten, welke hulpmiddelen 
zijn beschikbaar en wat is veilig gebruik van mobiel en vast internet?


