
In	  samenwerking	  met	  het	  VBS,	  APS,	  VOS-‐ABB	  en	  AOB-‐AVMO	  organiseert	  Erasmus	  School	  of	  Law	  op	  
19	  mei	  een	  symposium	  met	  als	  titel:	  	  
	  
'Het	  aanhoudend	  recht	  op	  pluriform	  onderwijs(recht)'	  
Datum	  en	  tijd:	  19	  mei	  2011,	  van	  10.30	  -‐	  16.45	  uur	  	  met	  na	  afloop	  een	  receptie	  
Locatie:	  Forumzaal	  M-‐gebouw,	  Woudestein,	  Erasmus	  Universiteit	  Rotterdam	  (routebeschrijving)	  
Doelgroep:	  iedereen	  die	  in	  de	  dagelijkse	  praktijk	  met	  onderwijsrecht	  in	  aanraking	  komt	  (zoals	  
onderwijsjuristen,	  beleidsmakers,	  bestuurders	  in	  het	  onderwijs,	  leden	  van	  medezeggenschapsraden,	  
adviseurs).	  
Deelname:	  €	  50,-‐	  .	  De	  oratie	  is	  openbaar,	  hier	  zijn	  geen	  kosten	  aan	  verbonden.	  
NOvA	  Opleidingspunten:	  U	  dient	  zelf	  uw	  opleidingspunten	  aan	  te	  vragen	  bij	  de	  NOvA.	  Wilt	  u	  hiervoor	  
een	  bewijs	  van	  deelname	  ontvangen	  geef	  dit	  dan	  door	  aan	  onze	  congresoranisatie,	  
uw	  bewijs	  ligt	  dan	  na	  afloop	  van	  het	  symposium	  klaar	  bij	  onze	  hosten.	  
Aanmelding:	  inschrijftermijn	  is	  helaas	  verstreken.	  
	  
Voor	  inhoudelijke	  vragen	  over	  dit	  symposium	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Pieter	  Huisman,	  of	  bel	  
naar	  070	  445	  87	  95.	  
Voor	  organisatorische	  vragen	  over	  dit	  symposium	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Monique	  Arrachart-‐
van	  Rootseler,	  of	  bel	  naar	  010	  408	  97	  60.	  	  
	  
Over	  het	  Symposium	  
Samen	  met	  Stichting	  Bijzondere	  Leerstoel	  onderwijsrecht	  op	  pluriforme	  grondslag	  (en	  ondersteund	  
door	  het	  Het	  AOB/AVMO-‐ABB)	  organiseert	  Erasmus	  School	  of	  Law	  op	  19	  mei	  2011	  een	  symposium	  
met	  de	  titel	  'Het	  aanhoudend	  recht	  op	  pluriform	  onderwijs(recht)'.	  	  
	  
Het	  symposium	  wordt	  gehouden	  ter	  gelegenheid	  van	  en	  voorafgaand	  aan	  de	  oratie	  van	  mr.dr.	  Pieter	  
Huisman	  als	  bijzonder	  hoogleraar	  Onderwijsrecht	  aan	  Erasmus	  School	  of	  Law.	  Centraal	  staat	  deze	  
dag	  het	  spanningsveld	  tussen	  kwaliteit,	  pluriformiteit	  en	  onderwijskwaliteit.	  	  
	  
Programma	  
10.30	  -‐	  11.00	  
	  
	  Ontvangst	  	  
	  	  
11.00	  -‐	  11.10	  	  
	  Opening	  dagvoorzitter:	  Prof.Mr.Dr.	  Dick	  Mentink	  (emeritus	  hoogleraar	  onderwijsrecht	  ESL)	  
	  
11.10	  -‐	  11.30	  
	  Key	  note:	  Vrijheid	  van	  onderwijs	  en	  onderwijskwaliteit	  in	  lokaal	  perspectief:	  Leonard	  Geluk	  
(voorzitter	  College	  van	  Bestuur	  ROC	  midden	  Nederland)	  
	  	  
11.30	  -‐	  11.50	  
	  Key	  note:	  pluriformiteit	  in	  rechtsvergelijkend	  perspectief:	  Prof.	  dr.	  Jan	  De	  Groof	  (hoogleraar	  College	  
of	  Europe,	  en	  2007-‐2009	  Charge	  de	  Mission	  to	  Unesco)	  
	  
11.50	  -‐	  12.20	  
	  Key	  note:	  Gelijke	  behandeling	  en	  Pluriformiteit:	  	  
mw.	  Mr.Laurien	  Koster	  (voorzitter	  Commissie	  Gelijke	  Behandeling)	  	  
	  	  
12.20	  -‐	  12.30	  	  
	  Vragenronde	  	  
	  	  



	  	  
	  	  	  
	  	  
12.30	  -‐	  13.30	  
	  Lunch	  
	  	  
13.30	  -‐	  14.00	  
	  Key	  note:	  Pluriformiteit	  en	  kwaliteit	  in	  het	  perspectief	  van	  vereenvoudiging	  en	  modernisering	  van	  
onderwijswetgeving:	  mr.	  Jan	  Veringa	  (directeur	  Wetgeving	  en	  Juridische	  Zaken	  van	  het	  ministerie	  van	  
OCW)	  
	  	  
14.00	  -‐	  14.30	  
	  Round	  table	  (stellingen	  van	  sprekers)	  waarna	  discussie/interactie	  met	  de	  zaal	  
	  	  
14.30	  -‐	  14.40	  
	  Closing	  statement	  namens	  de	  Stichting	  Bijzondere	  Leerstoel	  op	  Pluriforme	  grondslag:	  Mr.Simon	  
Steen	  (Algemeen	  directeur	  VBS)	  
	  
14.40	  -‐	  14.45	  
	  Afsluiting	  door	  dagvoorzitter	  	  
	  	  
14.45	  -‐	  16.00	  
	  Pauze	  	  
	  	  
16.00	  -‐	  16.45	  
	  Inaugurele	  rede	  Mr.	  Dr.	  Pieter	  Huisman	  (Forumzaal)	  
	  	  
16.45	  -‐	  18.00	  
	  Receptie	  
	  	  


