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Directieleden, coördinatoren, docenten ISK’s  
en andere betrokkenen van het 
nieuwkomersonderwijs VO  
 

 
 

 
STUDIEDAG LOWAN-vo 
MAANDAG 14 september 2020 

 
 

 

Beste collega's, 

Op maandag 14 september 2020 organiseert LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle 
betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs VO (ISK’s).  
(Vanwege het Corona-virus is deze studiedag verplaatst van 6 april naar 14 september.) 

We starten om 10.00 uur met een plenair gedeelte en aansluitend de eerste 
workshopronde. Na de lunch volgen er nog 2 workshoprondes. 

De studiedag wordt georganiseerd in de Reehorst te Ede. 
We vragen een bijdrage van € 100,- p.p. excl. btw. De lunch, garderobe en parkeren zijn 
inbegrepen. Parkeergelegenheid is er voldoende, de locatie ligt ook dicht bij het station. 

 
Workshops 
Bijgevoegd tref je een aanbod aan van ruim 40 workshops waarbij we hopen dat we 
tegemoet komen aan ieders interesse/werkgebied. Bij grote belangstelling kunnen 
workshops wat minder interactief zijn. Graag begrip hiervoor, we willen zoveel mogelijk 
mensen de gelegenheid bieden hun kennis te vergroten tegen een betaalbare prijs. De 
belangstelling bij inschrijving bepaalt welke workshops door kunnen gaan, kies daarom 5 
workshops in volgorde van interesse.  
 
Directiebijeenkomst 
In de eerste ronde zal er ook een directiebijeenkomst zijn. Het programma daarvoor komt in 
maart 2020, zodat we zo actueel mogelijk kunnen zijn met de agenda hiervoor. We denken 
nu o.a. aan: 
Nieuwe wet Inburgering, ISK en doorstroom, Bekostiging nieuwkomers, LOWAN-projecten 
(route 1-leerlingen), Inspectie.  
Deze bijeenkomst staat bij de online-aanmelding alleen bij keuze 1 (nummer 1) in het 
overzicht van workshops vermeld. 
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Wil je deelnemen aan deze dag, dan verzoeken wij je vriendelijk online het 
inschrijfformulier in te vullen. Doe  dit voor 1 maart, de volgorde van ontvangst is mede 
bepalend voor plaatsing. We verwachten een grote toestroom dus wees er op tijd bij! Lees 
de informatie op de 1e pagina van het workshopaanbod! Informeer van tevoren ook naar 
welk mailadres de factuur gestuurd kan worden. 
Je ontvangt meteen een bevestigingsmail als de inschrijving gelukt is. Krijg je deze niet, dan 
is je inschrijving niet in goede orde ontvangen! Kijk wel in de spam of ongewenste mail 
(onze automatisch gegenereerde mail kan daarin terechtkomen…). 
De eerste 500 deelnemers worden voor het plenaire gedeelte in de zaal geplaatst waar alles 
live te volgen is, de latere inschrijvingen komen in een zaal met video-verbinding. 
 
De inschrijving is gesloten. Alle deelnemers die zich hadden ingeschreven blijven staan 
voor 14 sept. Iedereen heeft daar een mail over gehad. Niet ontvangen? Neem dan snel 
contact op! 
Kon je niet 6 april, maar zou je graag 14 sept. willen komen? 
Mail dan naar h.boerboom@lowan.nl, met 5 workshopkeuzes in volgorde van je wensen.  
Workshops 4, 28 en 43 gaan niet door vanwege te weinig belangstelling. 
We kijken dan individueel of een inschrijving nog mogelijk is. 

 

Begin september ontvang je een mail die toegang geeft tot de studiedag. Vergeet niet deze 
mail dan mee te nemen (digitaal of op papier)!  
De workshopindeling staat vermeld op de badge die je bij binnenkomst gaat krijgen.  
Een inschrijving kun je niet annuleren, over exceptionele uitzonderingen kun je 
communiceren met ondergetekende. 

 

  

mailto:h.boerboom@lowan.nl
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9.15 - 9.50 uur       ONTVANGST en uitreiking badge 
 
10.00 - 11.10 uur  PLENAIR 
 

 

Welkom en tour door de nieuwe website van 
LOWAN. 

 
Natasja Bijl (journalist) lanceert in januari 
2020 haar debuutroman ADEM, over het lot 
van Eritrese vluchtelingen. In haar verhaal 
gaat ze veel verder dan het vluchtverhaal 
alleen. Ze illustreert waarom juist deze groep 
nieuwkomers het in hun nieuwe thuisland zo 
moeilijk hebben, onder andere op school, en 
met welke problemen zij kampen. Niet alleen 
de auteur zal spreken, maar ook de Eritrese 
Awet Adem, de jongeman op wie dit boek 
geïnspireerd is. Het boek is op de studiedag  
verkrijgbaar.  
Bijl: “Door op het leven  van 1 persoon in te 
zoomen en hem een stem te geven, vertel ik 
het verhaal van velen.” 
 

 

 

 

 

Common Frames gelooft in de kracht van media maken. 
Via verbeeldingskracht en door samen te werken kunnen 
jongeren zelf media creëren en ontdekken ze dat ze hun 
eigen werkelijkheid vorm kunnen geven. Als je in staat 
bent om een verhaal te vertellen via bijvoorbeeld film, dan 
zie je misschien ook manieren om richting te geven aan je 
eigen leven. Dat is misschien ambitieus om te willen 
binnen één project, maar dat film maken een positieve 
impact heeft op de ontwikkeling van ISK-jongeren durft 
Common Frames inmiddels wel te beweren. Hemmo 
Bruinenberg (directeur) laat een film zien die door 
jongeren werd gemaakt en vertelt kort over het project 
Ithaka Filmt en het Ithaka Film Festival, waarmee ruim 
750 ISK-jongeren van 12 verschillende ISK’s worden 
bereikt. 
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DIRECTIEBIJEENKOMST EN WORKSHOPS 
 
11.30 - 12.30 uur   1e  WORKSHOPRONDE en DIRECTIEBIJEENKOMST 

LUNCH 

13.30 - 14.30 uur   2e  WORKSHOPRONDE 
14.40 - 15.40 uur   3e  WORKSHOPRONDE 
Zie hiervoor het aanbod van de workshops met de beschrijvingen. 

 
INFORMATIEMARKT 

 
9.15 - 16.30 uur    INFORMATIE- EN MATERIALENMARKT 
Organisaties en uitgeverijen presenteren zich op de informatiemarkt. 
 

MEER INFORMATIE 
 
Heb je vragen over de studiedag, neem dan contact op met ondergetekende. 
We begroeten je graag op maandag 14 september. 

 

Vriendelijke groeten, namens LOWAN-vo,  

Hariëtte Boerboom 

 

 

  
 


