
PROGRAMMA TWEEDAAGSE UITERLIJKE VERZORGING 
SAMENWERKEN AAN HET UV-ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST 

 

 

 

 

Tot ziens op 12 & 13 november in Rotterdam! 

 

Maandag 12 november 2018 
Locatie:  

Maasgebouw,  
Van Zandvlietplein 1,  
3077 AA Rotterdam 

09.30-10.00 uur  Ontvangst in het Maasgebouw.  

10.00-11.00 uur Spreker Edwin Kaats over  
effectief samen- 
werken. Wat werkt en  
wat niet? 

11.00 uur World Café: het wendbare en 
veerkrachtige uv-onderwijs van 
de toekomst kent een aantal 
kenmerken. U werkt ze in onder-
linge dialoog verder uit (voor lei-
dinggevenden binnen scholen, 
beleidsmedewerkers van bran-
cheorganisaties en leidinggeven-
den van grote(re) bedrijven) 

11.00 uur Het Lagerhuisdebat: aan de hand 
van prikkelende stellingen be-
denkt u samen de meest steek-
houdende argumenten vóór of 
tegen. Dit verruimt uw horizon! 
(voor docenten, instructeurs en 
ondernemers) 

12.15-13.00 uur Lunch 

13.00-17.00 uur Innovatietour: in groepjes gaat u 
op bezoek bij innovatieve onder-
nemers binnen en buiten de ui-
terlijke verzorging. Inspiratie ligt 
voor de hand! 

17.00-18.00 uur Inchecken op het SS Rotterdam 
(of een ander hotel van uw keuze 
als u overnacht in Rotterdam) en 
tevens borrel op het SS Rotter-
dam. Netwerken is gewoon leuk! 

18.00-20.00 uur Diner in het Maasgebouw. 

20.00-24.00 uur Avondprogramma (met dj) in 
het Maasgebouw.  

Dinsdag 13 november 2018 
Locatie:  

Locatie Albeda Sportlaan, 
Sportlaan 90, 

3078 WR Rotterdam 

09.30-10.00 uur  Ontvangst in de locatie Albeda 
Sportlaan.  

10.00-15.00 uur: Het ochtend- en middagpro-
gramma zijn gelijk. Het pro-
gramma wordt in twee groepen 
gevolgd, die elkaar afwisselen 
voor en na de lunchpauze. 

10.00-12.15 uur Leren van en met elkaar op de 
marktplaats en aan netwerkta-
fels: scholen krijgen op de markt-
plaats de gelegenheid om hun in-
novaties en good practice met u 
te delen. Aan netwerktafels gaat 
u met elkaar in gesprek over ac-
tuele thema’s op uw vakgebied.   

10.00-15.00 uur: Er zijn vakworkshops om te leren 
en te doen. Wat zijn de nieuwe 
technieken en hoe ontwikkelt 
het beroep zich verder? De vak-
workshops worden aangeboden 
door experts uit de branches.  

 Managers en onderwijskundigen 
kunnen met Rini Romme van de 
MBO Raad in gesprek over het 
vinden van ruimte in de regels. 

12.15-13.00 uur: Lunch. 

15.00-15.15 uur: Afsluiting van de tweedaagse. 
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