Uitnodiging publieke presentatie onderzoeken en visiedocument

Project ‘Identiteit als sterk merk’
5 februari 2016 | 14.00 uur - 16.30 uur

De Passie | Zwarte woud 211, Utrecht

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de publieke presentatie van de onderzoeken naar de identiteit op
LVGS- en Passie-scholen en van het visiedocument ‘Identiteit als sterk merk’.
In het project ‘Identiteit als sterk merk’ werken gereformeerde, evangelische en christelijke scholen samen. Dit
zijn allemaal ‘scholen met de Bijbel’, met een karakteristiek profiel en een gezamenlijke missie: de versterking
van christelijk onderwijs. Hiervan willen zij een ‘sterk merk’ maken. Daartoe is nieuwe gezamenlijke bezinning
gestart op de vormgeving en doorwerking van identiteit binnen deze scholen. Er is een visiedocument gemaakt
en een ‘identiteitskader’ dat als nieuw ankerpunt en denkmodel moet fungeren voor een nieuwe beweging van
scholen. Het identiteitskader is tot stand gekomen op basis van onderzoek – uitgevoerd door de TU leerstoel
van Roel Kuiper - onder medewerkers naar de identiteitsbeleving op de werkvloer, analyse van alle identiteitsdocumenten die de scholen hanteren, gesprekken met bestuurders en projectmedewerkers en toetsing bij een
klankbordgroep met experts.
Programma:
14.00 uur 	Ontvangst
14.15 uur 	Opening door Jan Westert, voorzitter LVGS
14.30 uur
Presentatie onderzoeksresultaten door Tirza van Laar-Jochemsen
14.45 uur
Presentatie visiedocument met identiteitskader door Roel Kuiper
15.15 uur	Reacties door deskundigen
		Reacties en vragen uit de zaal
16.00 uur	Einde, met aansluitend ontmoeting met een borrel

Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten bij de presentatie van het visiedocument en de bijbehorende
onderzoeksresultaten. We verzoeken u om u voor 1 februari hiervoor aan te melden via: projectbureau.ciasm@
gmail.com
Met vriendelijke groet,
Jan Westert, voorzitter LVGS en tevens voorzitter stuurgroep
Gerard Toonen, bestuurder De Passie en tevens lid stuurgroep
Roel Kuiper, hoogleraar Christelijke Identiteit TU Kampen en tevens projectleider
Klaas Koelewijn, projectleider
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