
Samen op weg naar Sterk beroepsonderwijs 
 
Op 26 september organiseren OCW, de VO-raad, de MBO Raad, Connect Groen en SPV 
de conferentie ‘Samen op weg naar Sterk beroepsonderwijs’. 
Samen met 150 deelnemers buigen we ons over de vraag hoe sterk beroepsonderwijs 
vormgegeven kan worden. 
Datum: maandag 26 september 2022  
Tijd: 12.00 tot 17.00 uur 
Schrijf u hier in en deel uw ervaringen en ideeën. 

Het programma van de conferentie 
12.00 - 13.00 uur: Inlooplunch   
   
13.00 - 13.50 uur: Plenair deel      
In plaats van een online webinar kunt u het webinar live meemaken. Aan de bekende 
webinar tafel spreken Henk Hagoort (VO-raad), Adnan Tekin (MBO Raad), Roel Endert 
(OCW) en Jan van Nierop (SPV) met elkaar én de deelnemers in de zaal over doorlopende 
leerlijnen, nut, noodzaak en toekomstplannen rond Sterk beroepsonderwijs onder leiding 
van Jacqueline Kerkhoffs. 
  
14.00 - 15.00 uur: Workshopronde 1 

• Mogelijkheden van de wet doorlopende leerroutes: toelichting door OCW.

• Aeres Almere: doorlopende leerroute van vmbo naar hbo.

• Landstede Zwolle: maatwerk voor leerlingen basisberoepsgericht - niveau 2 door 

Gerdien Martens.

• IJburg College Amsterdam: doorlopende leerroute naar niveau 4.

• Doorlopende leerlijn Z&W SOML bij Gilde opleidingen: hoe staat het er nu voor, 2 

jaar na het webinar?

• Koning Willem 1 College: doorlopende leerlijn HBR en veiligheid en vakmanschap. 

15.00 - 15.15 uur: Pauze


15.15 - 16.15 uur: Workshopronde 2

Workshops, zie ronde 1.


16.15 - 17.00 uur: Afsluitende borrel    


Week 36 
9 september 

2022 

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

https://inschrijvingconferenties.nl/Conferentie-SBO-26-09/?utm_campaign=Webinar&utm_term=SBOjunii&utm_source=SBO+nieuwsflits+6+september+2022&utm_medium=email
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


De conferentie vindt plaats bij De Eenhoorn in Amersfoort.

Deelname is gratis, maar als u zich heeft aangemeld en zonder afmelding wegblijft 
dan worden kosten in rekening gebracht. 

Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht


