Stichting Veldvest vier t 10-jarig bestaan op woensdag 11 november 2009 met lustrumconferentie

Tu s s e n K o p v a n J u t e n
maatschappelijk ondernemer
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Stichting Veldvest bestaat tien jaar en
viert dat met een lustrumconferentie.
In deze bijeenkomst, georganiseerd
i.s.m. BMC, wil Veldvest inzoomen op
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bestuurder.
Hoogleraar Paul Frissen zal spreken
en in de middaguren vindt een debat
plaats over de plek van het onderwijs
in het maatschappelijk krachtenveld.
Frénk van der Linden zal optreden als
middagvoorzitter.
Alle collega-bestuurders uit onderwijs, zorg en andere sectoren zijn van
harte welkom.
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Neemt bestuurder
maatschappelijke
verantwoordelijkheid?
Aanleiding en doelstelling
Dit jaar bestaat de Stichting ‘Veldvest’ 10 jaar. Dit feit is aanleiding om een lustrumcongres te organiseren. Met dit congres wil Veldvest met name inzoomen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid
c.q. maatschappelijke opdracht van de bestuurder. De overheid zoekt naar en doet een sterk appèl op de
toetsbare legitimatie van het onderwijs terwijl aan de andere kant de maatschappij en belanghebbenden van onderwijs ook andere verwachtingen hebben. Het lijkt alsof hier een vacuüm ontstaat. Veldvest
wil een rijker appèl dan alleen opbrengsten. Wat is onze maatschappelijke opdracht en wat betekent dit
voor de verantwoordelijkheid van de bestuurders?
Doel congres
Het congres zou bestuurders uit verschillende sectoren (onderwijs, zorg, sociale woningbouw etc,) met
elkaar in debat moeten brengen rondom dit thema. Met als doel/opbrengst:
• Verwantschap in maatschappelijke verantwoordelijkheid
• Herkenning van deze verantwoordelijkheid
• Erkenning en perspectief
Organisatoren
Veldvest: Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 16 basisscholen, 1 speciale
school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs. De scholen bevinden zich in het gebied
Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of
algemeen-bijzondere grondslag. Binnen Veldvest zijn ruim 475 leerkrachten aan het werk. Zij hebben de
dagelijkse zorg voor onderwijs aan meer dan 4000 kinderen.
BMC: Burger en ambtenaar, cliënt en zorgverlener, leerling en docent. In hun relaties krijgt het publieke
belang een gezicht. Het is BMC’s missie bij te dragen aan de kwaliteit van de publieke sector.
Door spraakmakende en toonaangevende advisering. Door motiverend en richtinggevend management.
En door concrete en krachtdadige beleidsadvisering. Voor overheden, zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en andere organisaties met publieke taken geeft BMC het beste. In het belang
van de burger, de cliënt en de leerling.

Sprekers:

Datum en locatie
Woensdagmiddag 11 november 2009, 13.30 – 17.00u,
Regardz Mariënhof, Amersfoort.
Deelname & aanmelding
Deelname aan de conferentie is gratis.
Praktisch
Mocht u zich willen aanmelden voor deze conferentie,
dan kunt u dit doen door een mailtje te sturen naar
info@veldvest.nl. Vermeld in dit mailtje uw naam, de
instelling waar u werkt en het aantal personen waarmee
u wilt deelnemen.
Deadline voor aanmelding is vrijdag 23 oktober 2009.
Inhoudelijk
Mocht u inhoudelijke vragen hebben, naar aanleiding
van deze conferentie, dan kunt u contact opnemen met
Jos de Mönnink, lid college van bestuur, Veldvest, middels
mail (j.demonnink@veldvest.nl) of telefoon (06-124 51 985).
Programma
13.30 – 14.00 uur:

Ontvangst deelnemers

14.00 – 14.15 uur:

Inleiding

14.15 – 15.00 uur:

Keynote lezing prof. dr. Paul Frissen

15.00 – 15.30 uur:

Pauze

15.30 – 17.00 uur:
		

D ebat (m.m.v. Bas de Wit,
Universiteit Utrecht)

Prof. dr. Paul Frissen
Paul Frissen (1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse
School voor Openbaar Bestuur te ‘s-Gravenhage (NSOB), hoogleraar
Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Tevens is hij zelfstandig bestuurskundig adviseur te Breda. Daarnaast is hij voorzitter en lid van een aantal
Raden van Toezicht, Raden van Advies en Stichtingsbesturen.
Hij publiceerde alleen en met anderen een groot aantal boeken, artikelen,
hoofdstukken in boeken, papers, rapporten, columns en lezingen. Momenteel kennen zijn publicaties, onderzoeksprojecten, onderwijsactiviteiten en adviesopdrachten een aantal verbindende
thema’s: sturing, postmodernisering, esthetica, fragmentatie, variëteit, ongelijkheid en verschil.
Frénk van der Linden
Frénk van der Linden (1957) is een Nederlandse journalist die werkt(e) voor
onder meer de De Tijd, Nieuwe Revu, NPS-radio en het NRC Handelsblad. Hij
staat binnen zijn vakgebied bekend als specialist in het interviewen. Sinds
november 2007 maakt hij het interviewprogramma 30 Hoog voor de NCRV.
Ook presenteert Van der Linden meerdere keren per week het radioprogramma ‘Kunststof’ van de NPS. Hierin worden verscheidene mensen aan
de tand gevoeld.
Van der Linden heeft van 1980 tot nu honderden mensen uitgebreid geïnterviewd voor krant,
televisie en radio. Zijn kandidaten daarvoor kwamen uit onder meer de werelden van de politiek,
de sport, de podiumkunsten, film, literatuur en de media.
Van der Linden studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht (1977-1980).
Bas de Wit
Bas de Wit (1982) studeerde tussen 2001 en 2005 Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. In 2005 is hij cum laude
afgestudeerd op een scriptie over veranderend management in het primair
onderwijs en beroepsmatige kenmerken van schoolleiders. Bas vervolgde
zijn studie aan de researchmaster ‘Public Administration and Organisational
Sciences’ van de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam en
de Universiteit van Tilburg, die hij in juli 2007 afrondde (cum laude).
Sinds september 2007 werkt Bas als assistent in opleiding bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en
Organisatiewetenschap. Onder begeleiding van prof.dr. Mirko Noordegraaf en prof.dr. Peter Leisink
werkt hij aan een promotieonderzoek naar verhoudingen tussen schoolmanagers en docenten in het
voortgezet onderwijs. Meer specifiek gaat hij in op de vraag op welke manier veranderende verhoudingen tot schoolinterne en -externe partijen van invloed zijn op loyaliteiten van schoolmanagers, en
hoe deze loyaliteiten relaties tussen managers en docenten binnen scholen beïnvloeden.
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