Onze samenleving ondergaat grote veranderingen die het werk
van de pedagoog direct en indirect beïnvloeden. Nieuwe wet- en
regelgeving in de jeugdzorg en het onderwijs lijken de invulling
van het pedagogisch beroep meer en meer te bepalen. Daarnaast
vraagt de staat meer verantwoordelijkheid van de burgers zelf,
ook bij de opvoeding van hun kinderen. Goede of slechte
ontwikkelingen? Feit is dat de pedagoog zich tot deze
ontwikkelingen dient te verhouden. Wat is de staat van de
pedagogiek in deze? Is de pedagogiek meer en meer van de staat
of kan de pedagoog de staat juist beïnvloeden door de bijdrage
aan de opvoeding van de burgers van nu en de toekomst. Tijdens
dit congres met de titel:

Datum en locatie
Het congres ‘De Staat van de Pedagogiek’ vindt plaats op maandag
5 oktober en dinsdag 6 oktober 2015 in conferentiecentrum
Woudschoten te Zeist.
Kosten
De kosten voor het bijwonen van het gehele congres bedragen
€ 535,- p.p. (incl. overnachting). Het is ook mogelijk om in te
schrijven voor één van beide dagen (5 oktober of 6 oktober).
De deelnamekosten voor maandag 5 oktober bedragen € 290,- p.p.
en voor dinsdag 6 oktober € 240,- p.p. (excl. overnachting).
Aanmelden

De Staat van de Pedagogiek:
analytisch, opbrengstgericht en visionair
is daarom de centrale vraag: Hoe verhoudt de pedagogiek zich tot
de huidige samenleving?
Op de eerste dag benaderen we deze vraag vooral beschouwend
en visionair. Micha de Winter zal in zijn inleidende lezing het
veranderend perspectief van de pedagogiek bespreken waar Cok
Bakker zich in zijn inleiding zal richten op interprofessioneel
werken en eigenaarschap professionaliteit.
De tweede dag heeft een meer analytisch karakter en is
opbrengstgericht. Een van de centrale vragen zal zijn: waar wordt
pedagogiek in de praktijk vormgegeven en door wie?
Deze dag zal worden ingeleid door Hans Boutellier met een lezing
getiteld ‘Opvoeden in een improvisatiemaatschappij’. In deze
lezing analyseert hij het turbulente en dynamische tijdperk waarin
we leven, waarbij de vraag ‘waartoe voeden we op?’ op een
nieuwe wijze gesteld kan worden.
Op beide dagen bent u na de lezingen in de gelegenheid om
diverse workshops en presentaties te bezoeken waarin
bovengenoemde en aanverwante thema’s op verschillende
manieren en vanuit verschillende perspectieven worden belicht.

U kunt zich voor dit congres aanmelden via de website: www.vbsp.nl
Op deze site is ook meer informatie te vinden over de deelname aan
het congresdiner en de overnachtingsmogelijkheden. Een snelle
aanmelding is gewenst in verband met een beperkt aantal plaatsen.
Bijdragen
Dankzij de vele bijdragen die kenniswerkers in de pedagogiek
hebben ingediend, heeft de VBSP heeft kans gezien een
indrukwekkend en divers programma samen te stellen. Tijdens
presentaties, workshops, lezingen, debat en discussie kunt u uw
kennis actualiseren en uw opvattingen scherpen.
Organisatie
De commissie die het congres organiseert, bestaat uit: de
congresvoorzitter, Dr. Toby Witte, en het VBSP-bestuur: drs. Jan
Bekker (HR, penningmeester), drs. Hans Deckere (HU, projectleider
congres), drs. Paul de Heer (HAN), drs. Willemieke de Jong (Driestar
educatief), drs. Marcel Meer (HU, voorzitter), dr. Lisette van der Poel
(Inholland), drs. Ingrid Schonewille (HvA, secretaris), Hester Viëtor
Msc (Windesheim)

