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DOCENTENDAG H&M EN BIB 
 

Samen vooruit 
  

donderdag 21 maart 2019 
ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo 

 

Programma 

 

09.30 – 10:00 uur Inloop met koffie/thee 

10:00 – 11:00 uur Welkom plenaire opening, Jan-Willem v/d Groep en  André Doree 

11.00 – 11.15 uur Pauze en tijd om te netwerken 

11.15 – 12.45 uur Eerste ronde workshops 

12.45 – 13.30 uur Lunch en tijd om te netwerken 

13.30 – 14.30 uur Creatief Programma: Samen Vooruit. Realisatie kunstwerk Duurzaamheid 

14.30 – 16:00 uur Tweede ronde workshops 

16.00 – 16.30 uur Afsluiting, vangst van de dag, onthulling kunstwerk met drankje en hapje 

 

 

In de workshoprondes kunt u een keuze maken uit: 

 

9 workshops met de hoofdthema’s 

 Onderwijs  

 Praktijk /innovatie/toekomst 

 

Rondetafelgesprekken met: 

 Heijmans 

 Wessels Bouw 

 

 

Een overzicht met korte toelichting bij de workshops treft u hierna. 
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Workshops Onderwijs 

 

 

De vijf rollen van de leraar, bouwen en schaven aan een effectieve les 

Maarten van Dijk, Martie Slooter academie 

 

Tijdens deze workshop werken we op een interactieve manier aan de 5 rollen van de leraar: gastheer, 

presentator, pedagoog, didacticus en afsluiter. Op grond van ervaringen uit de praktijk weten we wat 

effectief lesgeven is en daar gaan we met elkaar mee aan de slag. Door concrete oefeningen krijg je 

een goed beeld wat je doet tijdens de les en hoe dat overkomt. Zo oefen je bijvoorbeeld met het 

spanningsveld tussen de relatie en leiderschap en hoe dat motiverend is voor leerlingen.  

Aan het eind van de workshop heb je een flink aantal handvatten die je de volgende dag direct kan 

toepassen en die ongetwijfeld leiden tot meer werkplezier in jouw lesgeven. 

 

 

Omgaan met verschillende culturen 

Laurents van Stenus en Kees de Jong, Savantis 

 

Hoe ga je om met andere culturen? Een belangrijke vraag die relevant is voor iedereen, ongeacht wie 

je bent, waar je woont, wat voor werk je doet en aan wie je les geeft. In deze workshop wordt u 

ondergedompeld in verschillende culturele gebruiken. U wordt zich bewust van de verschillen die 

bestaan tussen mensen en culturen. Ook leert u om te gaan met deze verschillen. Na deze workshop 

bent u niet alleen in staat om zelf culturele verschillen te overbruggen, u krijgt ook de nodige bagage 

mee om met uw studenten aan de slag te gaan met het keuzedeel Internationaal. 

 

 

Grip op de ontwikkeling van vaardigheden 

Gertjan Kooij, Pijnenburg Techniek Scouting 

 

Wilt u ook meer grip krijgen op de ontwikkeling van uw studenten door formatieve waardering van 

softskills? In deze workshop staat vakinhoud centraal en neem ik u mee in het (formatief) waarderen 

van de doorlopende vaardigheden vmbo – mbo richting toekomstbestendig vakmanschap en een 

wendbare vakprofessional van morgen. Op weg naar minder faalkosten, veiliger werken en een betere 

instroom voor het vakmanschap van vandaag en morgen. 

 

 

Een andere kijk op de doorlopende leerlijn 

Konra Buls, ROC Mondriaan en Pascal Mariany , Rijn IJssel College 

 

Nieuwe ideeën om instroom te bevorderen en te behouden en doorstroom middels LOB. 

Ontschotten en opnieuw verbinden. Samenwerken en aansluiting vinden zoals het ministerie heeft 

voorgesteld. Door ons als mogelijke uitvoering verteld. 
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Workshops Innovatie/toekomst/praktijk 

 

 

De wondere wereld van Tiny Houses 

ROC van Twente/ Graafschap College 

 

Klein is fijn maar ook duurzaam. Stap in de wereld van het project Tiny Houses. Verschillende ROC’s 

hebben dit concept omarmd. Graafschap College en ROC van Twente tonen u de uitvoering en 

nemen u mee in het onderwijsproces erom heen. 

 

 

Aan de slag met studenten in fieldlabs in de 27 aardgasvrije wijken! De lerende wijkaanpak 

doet u mee? 

André Dorée (Technische Universiteit Twente), Eric Kouters (Woningbouwcorporatie 

Welbions), Eddy Gruppen (ROC van Twente), Ria van Oosterhout (Living-Lab Palenstein), Jan 

van Laake (mboRiijnland), Frank Slingerland, (gemeente Zoetermeer) 

 

Landelijk zijn 27 wijken in gemeenten geselecteerd, die mee doen aan de realisatie van aardgasvrije 

wijken. Daarnaast is een intentieverklaring opgesteld waarin bedrijfsleven en de kennisinstellingen 

afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop men in deze wijken gezamenlijk aan de slag gaat.  

Fieldlabs staan centraal in deze lerende wijkaanpak. Technologie vernieuwing is cruciaal voor het 

bereiken van de klimaatdoelen. In fieldlabs wordt direct in de praktijk geïnnoveerd. De fieldlabs zijn 

een experimenteerruimte met een doel. Dit maakt dat technologieontwikkeling direct ingepast wordt in 

de processen en in de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. Samenwerking tussen mbo-hbo 

en wo is cruciaal om opleidingen te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de sector, hierdoor 

ontstaat voor de studenten en werkenden een uitdagende leeromgeving. De bedrijfstak wordt 

tegelijkertijd op alle niveaus voorzien van instroom met kennis en vaardigheden die aansluiten bij zich 

ontwikkelende praktijk.  

 

In deze workshop concretiseren we het begrip fieldlab, zoals bedoeld in de intentieverklaring. 

Daarnaast gaan we met u aan de slag aan de hand van het reeds gestarte Living-lab Palenstein in 

Zoetermeer en het op te starten Fieldlab Nijverheid in Hengelo (twee van de 27 proefwijken) om te 

kijken waar kansen, uitdagingen en mogelijkheden liggen voor de mbo-scholen en hun studenten. Een 

eerste verkenning om handen en voeten te geven aan de lerende wijkgerichte aanpak en een bijdrage 

te leveren aan de realisatie van de Klimaatdoelstellingen. 
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Gewoon gezond wonen, dat mogen wij onze studenten niet onthouden?  

Bert Slotboom, Stichting Consortium beroepsonderwijs en Onno-Hans Nooteboom, directeur 

Fieldlab GGW 

 

In deze workshop neemt Onno Hans Noteboom je mee met het principe dat bij het bouwen wordt 

uitgegaan van de bewoner. Er wordt ingespeeld op de uitdagingen in de Bouw en Infra, waar 

innovatieve oplossingen op basis van de lerende organisatie, worden gerealiseerd. 

De innovatie richten zich op producten, adviseren, ontwikkelen, financieren, bouwen en opleiden. Dit 

heeft invloed op de toekomstige rollen in de Bouw en Infra. Onno-Hans neemt je mee op deze 

ontdekkingsreis, waar je inspiratie opdoet, een businesscase uit de praktijk bekijkt en waar je zelf aan 

de slag gaat. 

 

 

Circulaire economie, een energieneutraal interieur 

Ron Krijnen, Finitouch en Gaby Ockeloen, ECM 

 

Finitouch is zich bewust van het belang van het klimaat, milieu en de grondstoffen die daarmee 

gepaard gaan. Zonder grondstoffen kunnen wij namelijk geen unieke en innovatieve interieurs 

ontwikkelen met oog voor de generatie van morgen. U ervaart circulaire economie in deze workshop. 

 

 

Leidinggeven in de praktijk 

Tjalling Mulder, HMC 

 

Bij de ontwikkeling van het curriculum voor P3K2 Leiden van een meubelbedrijf / afdeling is het idee 

ontstaan om docenten ook met de inhoud van, de op leidinggeven gerichte onderdelen, van deze 

kerntaak te confronteren. Hiervoor is een workshop ontwikkeld waarin willekeurig samengestelde 

teams een praktische opdracht uitvoeren en hier nadien op terugblikken. Verrassende opbrengsten en 

leuk om te doen! 
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Rondetafelgesprekken 
 
 
Verduurzaming zorgt voor grote kansen 

Jamaica den Heijer, innovatiemanager Heijmans) 

 

Jarenlang werd duurzaamheid gezien als een kostenpost en waren nieuwe materialen schaars. Door 

enerzijds de technologische ontwikkelingen en anderzijds de steeds grotere maatschappelijke 

behoefte om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving ontstaat ook binnen de bouw een enorme 

transitie op duurzaamheid. Door thema’s als energie, circulariteit, natuur inclusief en klimaat adaptief 

bouwen ontstaat er niet alleen druk om bij te dragen, ook en misschien wel juist ontstaan er kansen 

om je als marktpartij te onderscheiden. Waar het voorheen ging over de laagste kosten, zijn steeds 

meer overheden bereidt om proeftuinen aan te leggen en ontwikkelkosten te verdelen. Wat is hiervan 

het gevolg voor de manier van bouwen en de materialen die we gebruiken? Tijdens het tafelgesprek 

gaan we dieper in op deze vragen. 

 

 

Technische ontwikkelingen en de medewerker van de toekomst 

Paul Bekhuis en Jan Hopman, Volker Wessels bouw 

 

Duurzaamheid en circulariteit kom je overal tegen van bouw tot aan hout en meubel. Volker Wessels 

neemt u mee in de laatste ontwikkelingen in de breedste zin van het woord. Deze technische 

ontwikkelingen hebben ook zeker invloed op wat er van de medewerker van de toekomst wordt 

verwacht. Volker Wessels bouw gaat in op de behoefte van het bedrijfsleven richting het onderwijs. 

 


