
OOGSTbijeenkomst 
Utrechtse IKC-ontwikkeling

UITNODIG ING
Datum:  vrijdag 30 november
Tijd:  13.00 - 16.00 uur
Plaats:  Stadskantoor Utrecht,  

 zaal V32 (6e verdieping) 

Voor wie en aanmelden
Deze bijeenkomst is voor alle geïnteresseerden in IKC-ontwikkeling in de 
gemeente Utrecht. U kunt zich voor deze oogstbijeenkomst tot uiterlijk  
26 november aanmelden. Stuur een mail naar: c.spitsbaard@utrecht.nl.  
Graag met vermelding van uw naam en organisatie. 

Programma

  Inloop

  Welkom door Margôt Koekkoek, stedelijk coördinator Utrechtse 
IKC-ontwikkeling. 

  Wat is het doel van onderwijs? Keynote door Claire Boonstra,  
expert onderwijsvernieuwing en het leren van morgen. 

  Claire stelt fundamentele vragen over het waarom en waartoe  
van onderwijs. Daarmee wil ze scholen en de partners om de 
school inspireren en uitnodigen om op zoek te gaan naar hun  
visie op het leren en ontwikkelen in de toekomst. 

  Beweging in Utrecht. Een inkijkje in de stedelijke aanpak.  
Margôt Koekkoek en Aafke Osse, begeleiders stedelijk  
leernetwerk.

 
  IKC-Markt: In gesprek met diverse IKC-initiatieven over hun  

ambities en concretisering naar de praktijk.
 
  Hoe verder? Reactie op de IKC-ontwikkelingen door de  

stedelijke Stuurgroep IKC. 
 
  De ambitie. Reactie door Anke Klein, Wethouder Onderwijs  

gemeente Utrecht. 

   Het laatste woord. Reactie van een aantal kinderen van  
Utrechtse IKC-initiatieven.

   Einde met aansluitend een drankje.

Extra: Tijdens de oogstbijeenkomst is een aantal kinderreporters aanwezig.  
Zij gaan op zoek naar het antwoord op de vraag ‘Wat gaat mijn kleine broertje  
van de IKC-ontwikkeling merken?’ Van deze zoektocht wordt een kort filmpje  
gemaakt dat beeld geeft van de bijeenkomst en van de IKC-ontwikkeling in Utrecht.
NB. Mocht u niet in beeld willen komen, dan kunt u dit bij binnenkomst aangeven.

Graag nodigen wij u uit voor de Oogstbijeenkomst van de Utrechtse Integraal  

Kind Centrum (IKC) ontwikkeling. Negen IKC-initiatieven uit Utrecht presenteren  

zich op de IKC-markt. Voorafgaand aan deze markt is er een inspirerend verhaal van  

keynote speaker Claire Boonstra. De stedelijke stuurgroep IKC-ontwikkeling en de Wethouder  

Onderwijs geven hun reactie op de ontwikkelingen en presenteren hun ambitie voor de toekomst.  

Het laatste woord is aan de kinderen zelf.
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