
Profiteren van professionaliseren 
 conferentie 

27 - 11 - 2012 

‘s-Hertogenbosch 

Koepelproject 

    “Wie en wat zit daar achter?” 



     PROGRAMMA 
10.00  uur  Inloop  
10.30      Opening door Yvonne Moerman, voorzitter stuurgroep 
10.45      Keynote ‘Leren in extended teams: informeel leren aan ontwerp en 
                  kwaliteit van beroepsonderwijs’ 
      Prof. dr. Loek Nieuwenhuis 
11.15         Intermezzo 
                  Keynote ‘Zachte krenten tussen harde noten’ 
                      Drs. José  M.B. van den Berg 
                  Intermezzo 
11.50      Keynote  ‘Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte’  
  Prof. dr. Joseph W. M. Kessels 
12.20      Panelgesprek  thema  ‘Borging’  
  CvB-leden en keynote sprekers o.l.v. Yvonne Moerman 
13.00      Lunch  
13.45      Workshopronde 1 
14.30      Workshopronde 2 plus 2 ronde tafels 
15.15      Pauze  
15.30      Workshopronde 3 plus  2 ronde tafels 
16.15      Borrel  
17.15      Sluiting  

De beste waarborg voor onderwijskwaliteit is lerarenprofessionaliteit! Daar zijn deskundigen het  wel over eens. 
Maar hoe pak je dat aan in de praktijk zodat het echt zoden aan de dijk zet en duurzaam blijft? Ondersteund    
met een subsidie van HPBO hebben ARCUS College, Amarantis onderwijsgroep, Friesland College, Koning Willem I 
College en ROC Midden Nederland enkele jaren geëxperimenteerd met de professionalisering van leraren.    
Binnen het koepelproject Doorbraak in Professionalisering werd er constructief samengewerkt. MBO2010 maakte 
de facilitering van die samenwerking in koepelverband mede mogelijk. 
 
Elke partner paste vanuit een praktijktheorie een eigen benadering toe en liet dit flankeren door lokaal 
wetenschappelijk onderzoek.  Met elkaars bevindingen werd die eigen aanpak verrijkt. De partnerresultaten 
passen natuurlijk bij de lokale context maar zijn door IVA wetenschappelijk gewogen op collectieve    
bruikbaarheid in de MBO-sector.  
 
Trots willen we onze resultaten met u delen. Ontdek wie er allemaal profijt heeft van professionalisering!  
U wordt van harte uitgenodigd mee te profiteren op onze conferentie! 
 
                    Yvonne Moerman,  
    voorzitter stuurgroep  Koepelproject Doorbraak in Professionalisering 

      De doelgroep voor de conferentie  
     bestaat uit CvB-leden van beroeps- 

   opleidingen, HRM-verantwoordelijken,  
  (landelijke) beleidsmakers, onder-  

 zoekers, MBO service instellingen en 
betrokkenen bij de deelprojecten. 

          Gezien het selecte gezelschap en de vele   
         voorintekeningen verzoeken wij u om uw  

        deelname spoedig veilig te stellen door  
       aanmelding via internet  http://goo.gl/vwJJ7 

 
     Ter dekking van kosten  van catering, locatie  

   en  infrastructuur vragen we u een kleine   
  bijdrage € 65,-  (€ 45,- voor projectpartners). 

Factuur  na aanmelding. 

Profiteren van professionaliseren 

Contact?  Jan Jacobs: jacobstjm@gmail.com 
 

http://goo.gl/vwJJ7

