
Programma symposium 11 november 2015 
 
TIJD LOCATIE WAT 
13.00 uur grote hal Inloop met koffie / thee        Vreedzame boom: “wat roept vreedzaam bij jou op?” 

 
13.30 uur collegezaal Opening door dagvoorzitter Gerard Schotanus 

 
13.35 uur 
 

idem Inleiding door Leo Pauw 
Wat is een vreedzame school, doel, (gemeten) resultaten,  
Naar een vreedzame wijk. Landelijke ontwikkelingen. 
 

14.15 uur 
 

idem Gelegenheid tot vragen stellen 

14.25 uur idem Filmpjes, foto’s mini interviews met docenten, directie, ouders, leerlingen  
van de 7 Goudse vreedzame scholen 
 

15.00 uur grote hal Pauze – koffie & thee 
 

15.10 uur vergaderzaal Workshop Vreedzame wijk o.l.v. Leo Pauw 
 

  vergaderzaal Workshop vreedzame sportvereniging o.l.v. Bep Timmer m.m.v. Chaja Friedhoff 
 

  grote hal Inspiratiecafé, materiaal in te kijken / bekijken, in gezellige zithoekjes in gesprek kunnen 
gaan met vertegenwoordigers van de Goudse vreedzame scholen.  
Informatiestand van Onderwijs Advies 
 

16.00 uur collegezaal Terugkoppeling wat het afgelopen uur is gedaan 
Gelegenheid tot vragen stellen. Boodschap naar de toekomst  
Afsluiter met bal: wat heb ik vanmiddag opgestoken en wat wil ik er mee gaan doen? 
 

16.20 uur grote hal Borrel, napraten (inleveren evaluatieformulier) 
 

17.15 uur   Sluiting 
 
 
Aan dit symposium werken mee: 
 
Dr. Leo Pauw, initiatiefnemer en ontwikkelaar van De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk. Leo is in 2013 
gepromoveerd op de relatie tussen onderwijs en burgerschapsvorming, met o.a. evaluatieonderzoek naar De 
Vreedzame School. De afgelopen 16 jaar is hij projectleider geweest van De Vreedzame School & Wijk en adviseert nu 
in Amsterdam en Rotterdam bij de invoering van De Vreedzame Wijk. Hij coördineert de ontwikkeling van een versie 
van De Vreedzame School voor het VO en coördineert samen met de Universiteit Utrecht het onderzoeks- en 
ontwikkelproject Vreedzame Wijk 2.0, dat gericht is op het betrekken van ouders en bewoners bij De Vreedzame Wijk. 
Leo geeft naast een algemene inleiding een workshop over de vreedzame wijk.  
 
Bep Timmer, 14 jaar consultant bij de Nederlandse Sport Alliantie. Zij heeft bijgedragen aan het werkboek “De 
vreedzame sportvereniging – sport en opvoeden”. Bep is trainer voor de vreedzame methode bij sportverenigingen. 
Daarnaast o.m. in acceptatie LHBT’s in de sport bij met name Regenboog-gemeenten. Eerder was zij bij de KNVB 
bondscoach selecties meisjes en vrouwen. 
 
Chaya Friedhoff, vreedzaam opgeleid kaderlid bij de sinds december 2010 vreedzame atletiekvereniging AV Phoenix 
uit Utrecht. Chaya is coördinator en trainster bij de A1 pupillen-groep en is zelf jarenlang actief geweest in de atletiek. 
In 2012 is zij afgestudeerd aan de PABO en nu fulltime werkzaam in de invalpool voor het openbaar onderwijs in 
Utrecht. AV Phoenix heeft zich sinds 2008 actief ingezet voor breed maatschappelijk beleid. De vereniging biedt 
atletiek voor topsporters, jeugd, recreanten en studenten. Chaya ondersteunt de workshop van Bep vanuit haar 
praktijkervaring bij een vreedzame sportvereniging. 
 
Directies, docenten, ouders en leerlingen van de Goudse vreedzame scholen: Aloysiusschool, Auris 
Taalplein, De Bijenkorf, Prinses Julianaschool, Het Schateiland, De Triangel en de 
Wethouder Luidensschool. De scholen leveren materiaal zoals filmpjes, geven een mini-interview en gaan graag in 
gesprek met u in het inspiratiecafé. 
Pieter de Wit, senior onderwijsadviseur bij Onderwijs Advies Gouda. Pieter is gecertificeerd trainer voor de 
vreedzame school en verzorgt een informatiestand. 	  


