
 
 Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht Erasmus School of Law

Juridisering en wetswijzigingen

   •   Juridisering van het onderwijs - voorbeelden uit de praktijk

   •   Wat doet u als ouders dreigen naar de rechter te stappen of als uw school wordt aangeklaagd?

   •   Recente en voorgenomen wijzigingen in de Wet primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs

Koffie- en theepauze

Veranderd inspectietoezicht

Herman Berendsen, onderwijsadvocaat en partner Het Onderwijskantoor onderdeel van Sijben & Partners

Johan Stevens, directeur-bestuurder Andreas College Katwijk 

   •   Waar ligt het onderscheid tussen de controlerende en stimulerende taak van de inspectie en  

       waarom is dit onderscheid van belang?

   •   Aan welke regels is de inspectie gehouden tijdens haar onderzoek?

   •   Het onderzoek van de inspectie bij het Andreas College – een voorbeeld uit de praktijk

Passend onderwijs

Stephan Schellens, coördinator commissies passend onderwijs Onderwijsgeschillen

   •   Wat is actuele wet- en regelgeving omtrent passend onderwijs?

   •   Welke geschillen rondom overplaatsing en verwijdering spelen momenteel?

   •   Waaraan moeten een toelaatbaarheidsverklaring en verwijdering van een leerling voldoen?

Verzorgde lunch
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Alleen de hoofdzaken
Onderwijswetgeving in de praktijk

 
 Aansprakelijkheid

Marg Janssen, advocaat en partner Van Doorne

  •   Wanneer is uw school aansprakelijk voor ongevallen tijdens schooltijd?

  •   Welke maatregelen moet u nemen tegen (cyber)pesten?

  •   Kwaliteit van onderwijs - hoe ver gaat de rechter in de toetsing van het door de school 

      vormgegeven onderwijs?

Koffie- en theepauze

Samenwerking

Daniëlle Westerhoff, advocaat en fiscalist Van Doorne

Jochem Streefkerk, onderwijsjurist en onderzoeker Van Doorne

  •   Wat zijn de juridische (on)mogelijkheden voor samenwerking met een andere school,

      kinderopvang of een maatschappelijke organisatie?

  •   Wat zijn de btw-gevolgen van deze samenwerkingsvormen en wat zijn mogelijke oplossingen?

Afsluiting door de dagvoorzitter, gevolgd door een borrel waar u kunt napraten met collega’s
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