
Programma Omschrijving Duur

Binnenkomst Welkom in het Anatomiegebouw! 13:00 - 13:25

Showcases

We zijn al een tijd op weg, en willen graag vieren waar we nu staan!
Proef mee hoe Creatief Vermogen er in de praktijk uit ziet. 
De leerling staat centraal in deze spetterende showcase. 

Gedurende de middag zijn er twee Showcase rondes.

13:30 - 14:00

“Ontleden”
De anatomische 

kaart

Nelly van der Geest (Kernteam CVU /HKU) en Nicole Verdier (directeur 
Boomgaard) gaan in op de route die CVU volgt en welke stappen afgelo-
pen twee jaar gezet zijn om te groeien naar een procesgerichte didactiek. 

Creatief Vermogen laten landen in het hart van het onderwijs. 

14:00 - 14:25

“Aanscherpen”
Keuze programma

Het keuzeprogramma biedt drie mogelijkheden om je te verdiepen. 
Maak een keuze die bij jou past. 

Keuze 1: 
Een creatief proces op het scherpst van de snede: een creathon!
voor creatieve denkers met verbeeldingskracht. 

Keuze 2: De diamantslijper, gereedschap om het kind zijn eigen creatief 
vermogen te laten slijpen. Leer werken met de Diamantslijper - voor cre-
atieve doeners met oog voor het doorgronden van creatieve processen.

Keuze 3: Het maakproces van creatief onderwijs. Een laboratorium met 
ontwerp tools voor je eigen creatieve lespraktijk - voor creatieve doe-
ners die zichzelf aansturen.

14:30 - 15:50

(80 min)

Pauze Een korte pauze met een drankje. 15:50 - 16:00

Showcases
De leerling staat centraal in deze spetterende showcase. 

Gedurende de middag zijn er twee Showcase rondes.

16:00 - 16:30

“Verbinden”
Samen ervaren

Samen vullen we het anatomiegebouw met de klanken van Creatief 
Vermogen.

16:30 - 16:50

“Proost”
Theatrale borrel

Kijk tijdens de borrel goed om je heen. Ontmoet nieuwe samenwer-
kingspartners en zie dat creatief vermogen overal om je heen is.

Laat je bij vertrek verwennen met leuke nieuwtjes om mee naar huis te 
nemen.  

16.50 - eind

Later binnenkomen is geen probleem.
Het Anatomiegebouw - Bekkerstraat 141 Utrecht www.creatiefvermogenutrecht.nl.

23 november 2018
13:00 - 17:00

Conferentie 
Creatief Vermogen Utrecht

Vieren, zien en zelf ervaren 
in het historische Anatomiegebouw. 

‘Zet je 
mes in het 

creatief 
proces’


