
 

 

Nieuwsbericht: Geslaagde themabijeenkomst Midden - West 

Datum: dinsdag 20 juni 2017 

Locatie: Comenius College 

 

Op dinsdag 20 juni vond de eerste gezamenlijke themamiddag plaats voor de regio’s midden en west. 

Plaats van handeling was het Comenius College in Capelle aan de IJssel, waar de deelnemende 

Vakcolleges gastvrij werden ontvangen in het moderne en aansprekende gebouw aan de Lijsterweg. 

 

 

 

 

 

 



 

Vakcollege, elke keer weer anders 

De middag werd geopend door Veronica Pors, directeur van het Comenius College. Daarna  was het 

de beurt aan de zeven aanwezige Vakcolleges. In korte pitches van 3 minuten vertelde de 

deelnemers wat hun Vakcollege typeerde, waar  ze trots op zijn en welke zorgen en uitdagingen er 

zijn. Mooi om te horen dat elk Vakcollege op zijn eigen manier grote betrokkenheid toont in het 

neerzetten van praktisch en modern onderwijs. De toehoorders noteerden tips en vragen voor het 

volgende onderdeel: de 1 op 1 gesprekjes. De deelnemers deelden in deze onderonsjes hun 

ervaringen, gaven elkaar tips en antwoorden op allerlei praktische en onderwijskundige vragen. 

Getuige alle aantekeningen en gedeelde emailadressen een zeer waardevol onderdeel voor 

iedereen! 

Workshops 

Rond 14.30 ging de groep uiteen voor de workshops. De docenten van het Comenius College namen 

de deelnemers mee in hun aanpak rondom het examineren in leerjaar 3. Wat werkt wel, wat niet? 

Wat zijn do’s en donts’? In een prettige setting werden allerlei overwegingen, overpeinzingen en 

praktische ervaringen gedeeld. 

In de andere workshop nam Johan Dekker van PCC het voortouw rondom borging in de regio. Samen 

met de deelnemers werd een mindmap gemaakt over het betrekken van de stakeholders in de regio. 

Hoe behoud of versterk je de relaties met ouders, (oud)leerlingen, aankomende leerlingen, 

bedrijven, leerkrachten van de basisscholen, onderwijspartners zoals het roc? Dankzij de uitwisseling 

van vele tips, trucs en ervaringen ging elke deelnemer met nieuwe ideeën weer naar buiten. 

 

 

 

Afsluiting 

Bij de afsluiting werd stil gestaan bij de meerwaarde van 

themabijeenkomsten in de regio. De conclusie was dat met 

een eenvoudige opzet zoals deze middag veel rendement kan 

worden gehaald door te leren van anderen.  

Alle aanwezigen zien graag meer van dit soort bijeenkomsten met nog meer deelnemers. Mogelijke 

onderwerpen voor een volgende keer zijn: Organisatie van de CSPE, Samenwerking met bedrijfsleven 

(hoe kom je tot win-win pacts of convenanten?) en Inspelen op ontwikkelingen rondom Wetenschap 

& Techniek in het basisonderwijs. 

Tot de volgende keer dus! 


