
Praktijkonderwijs in de media 

Amerikaanse ambassadeur bezoekt Heerlen-Noord 

Heerlen-Noord kreeg dinsdag hoog bezoek. Shefali Rezdan Duggal, de nieuwe 
ambassadeur van Amerika, was er voor haar eerste werkbezoek.

Duggal werd vorige maand beëdigd door vicepresident Kamala Harris als nieuwe 
Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Ze wil de komende tijd kennismaken met ons 
land en startte daarvoor in Limburg.

In gesprek

Maandag bezocht ze al de Amerikaanse militaire begraafplaats in Margraten, waarna op 
dinsdag een werkbezoek aan Heerlen-Noord volgde. Ze werd tijdens het bezoek 
rondgeleid en bijgepraat door burgemeester Roel Wever en directeur van de alliantie 
Heerlen-Noord, Ron Meyer. De kersverse ambassadeur wilde tijdens haar bezoek 
nadrukkelijk in gesprek met burgers.


Bekijk hier het filmpje van L1 (met vanaf 1'03 Praktijkonderwijs Parkstad Limburg)


+ - + - + - +- + - +
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl
https://www.1limburg.nl/nieuws/1890138/amerikaanse-ambassadeur-bezoekt-heerlen-noord


“Soms ben ik zenuwachtiger dan de leerlingen!” 

Consitha Kweeling is praktijkdocent verzorging op Forta, dé praktijkschool van 
Kennemerland. Ook dit schooljaar bereidt ze haar leerlingen voor op SVA-examens. 

“Hier bij Forta werken we met verschillende SVA-programma’s: plantenteelt, 
dierenverzorging, werken in de winkel en werken in de keuken. Ik verzorg als 
praktijkdocent werken in de schoonmaak en werken in de zorg. Ook de afdeling Techniek 
gaat dit schooljaar SVA-examens aanbieden. Wat ik sterk vind aan SVA is dat er een 
gedetailleerde checklist is met aandachtspunten voor het examenprogramma. De 
leerlingen weten precies waar ze op beoordeeld worden. Dat is voor hen erg belangrijk.”


Lees verder 


+ - + - + - +- + - +


Politie speelt Hunted met leerlingen: 'Zijn er niet alleen om straf te 
geven'


https://scholingvoorarbeid.nl/soms-ben-ik-zenuwachtiger-dan-de-leerlingen/


In Hoensbroek speelt de politie het populaire televisiespel Hunted na met jeugd uit de 
buurt. Niet om ze op te jagen, maar juist om ze beter te leren kennen. Het idee kwam van 
de leerlingen van praktijkschool PPL zelf.


Kijk het verslag op nos.nl


+ - + - + - +- + - +


Opinie: ‘Waarom krijgen jongeren in praktijkonderwijs  
toch zoveel theorie voor hun kiezen?’ 

De dochter van Demelza Janmaat moet op de culinaire vakschool ook van alles weten 
over de industriële revolutie en wortel kunnen trekken met breuken. ‘Ik ben met stomheid 
geslagen over wat zij allemaal moet leren.’


Lees verder. 


+ - + - + - +- + - +


Ondernemers ontmoeten elkaar bij Máximacollege in Ridderkerk 

Ridderkerkse ondernemers waren vrijdag 25 november te gast bij het Máximacollege. 
Daar was de laatste ondernemersborrel van dit jaar.  
  
De ondernemers werden gastvrij ontvangen door leerlingen van de school. Twee 
docenten namen hun gasten mee in de wereld van het Máximacollege. Ze vertelden over 
de manier van lesgeven en de kleinschaligheid van het praktijkonderwijs op de school. 
Deze veilige en vertrouwde omgeving is van groot belang voor de ontwikkelingen en 
prestaties van de leerlingen.


Lees verder


+ - + - + - +- + - +


https://nos.nl/video/2453489-politie-speelt-hunted-met-kinderen-zijn-er-niet-alleen-om-straf-te-geven
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-waarom-krijgen-jongeren-in-praktijkonderwijs-toch-zoveel-theorie-voor-hun-kiezen~b19822fc/?referrer=https://www.google.com/
https://ridderkerksdagblad.nl/Berichten%20van%20de%20gemeente/ondernemers-ontmoeten-elkaar-bij-mximacollege-in-ridderkerk

