
Wij nodigen u van harte uit voor de conferentie Verbindend 
Leren.

De afgelopen drie jaar zijn er in diverse regio’s belangrijke 
resultaten geboekt in de samenwerking tussen bedrijven en het 
onderwijs: ontwikkelingen die niet meer weg te denken zijn.

De scholen van OZHW nemen voluit deel aan dit ontwikkelings-
traject. Het LOC@ in Zwijndrecht is gerealiseerd en de FOCUS 
beroepsacademie in Barendrecht groeit gestadig. Ook het be-
roepsgerichte VMBO van het Gemini College Ridderkerk werkt 
steeds meer samen met bedrijven en instellingen.

Op de conferentie zoeken we naar versterking van de samen-
werking, waarbij de eerder behaalde successen van het project 
Verbindend Leren ons als voorbeeld dienen. Daarbij staan 
de volgende vragen centraal: Waar zit het succes precies in? 
Waarom is het in die regio succesvol ? Zou het ook in mijn regio 
kunnen slagen?

De conferentie Verbindend Leren mei krijgt de vorm van een 
‘diner-pensant’. 
Tussen de gangen door krijgt u een aantal inspirerende spre-
kers geserveerd en wordt gediscussieerd over de praktische 
mogelijkheden van samenwerking.
Dolf Jansen zal, als dagvoorzitter,  geheel op zijn eigen wijze 
de zaal losmaken en ervoor zorgen dat concrete afspraken 
gemaakt kunnen worden.

U kunt zich opgeven met de antwoordkaart of per mail.

Uitnodiging 

Slotconferentie Verbindend Leren
“Duurzaam leren, werken en verbinden”
31 mei 2010
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OZHW

Centraal Bureau OZHW 
Hakwei 2 
2992 ZB, Barendrecht
Postbus 206 
2990 AE, Barendrecht 

Directie secretariaat:
T: 0180 - 642 714
F: 0180 - 642 729
E: JGerla@ozhw.nl
W: www.ozhw.nl

Conferentie adres:
LOC@ zwijndrechtse waard
Laurensvliet 2R 
3331 HW, Zwijndrecht
T: 078 - 6256 100
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‘Verbindend Leren’ gaat uit van een sterke re-
latie en een duurzame samenwerking tussen 
het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. 
Alle partijen kunnen hieruit winst behalen:

- De leerling leert in ‘the real world’ , aansprekend en praktisch.
- De bedrijven en instellingen kunnen een belangrijke maatschappelijke 
  bijdrage leveren en hebben de gelegenheid hun ‘eigen toekomstige 
  werknemers’ te vormen.
- De school wordt een open organisatie die onderwijs levert dat aansluit
  bij de mogelijkheden van de leerling en bij de vraag van bedrijven en
  instellingen.
 

 Wie ontmoet u op de conferentie?

Mevrouw Marja van Bijs-
terveldt, staatssecretaris 
van onderwijs, zal het 
belang van “verbindend 
leren” voor het beroeps-
onderwijs onderstrepen in 
een videoboodschap.

De heer Tim Sibthorp, 
directeur van MerseySatro 
in Liverpool, vertelt hoe 
bedrijven, overheid en 
scholen in Liverpool de 
handen ineen hebben ge-
slagen en welke resultaten 
daarbij geboekt zijn.

De heer Max Hoefeijzers, 
voorzitter van het college 
van bestuur ROC Da Vinci 
College, maakt u deelge-
noot van zijn visie vanuit 
de ervaringen met het 
‘Leerpark Dordrecht’. 
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OZHW

Sleutelpersonen uit bedrijven en instellingen die de afgelopen jaren succesvol zijn geweest bij 
het vormgeven van duurzame relaties met het beroepsonderwijs delen hun ervaringen met u.

• De resultaten van een duurzaam netwerk van het Onderwijs, de Ondernemers en de Overheid
  Stichting Kwadrant – bedrijfsleven (Weert), hr. Ruud Könemann, www.hetkwadrant.nl 

• Geen enkele leerling buiten de boot
   School voor Maatwerk (Groningen), mw.  Pieterke Donkerbroek, www.noorderpoort.nl

• De contextrijke leeromgeving
   Allee Wonen (Roosendaal), mw. Fieke Blankenstijn, www.alleewonen.nl

• Een campus waar ondernemers en talenten elkaar ontmoeten.
   Het Hooghuis Oss-Stadion (Oss), hr. Titus Burgers, www.talentenwerkoss.nl
 

 

Wilt u a.u.b. uiterlijk 25 mei reageren ?

Aanmelden kan via de mail aan het directie secretariaat: JGerla@ozhw.nl of via 
deze antwoordkaart

Ik maak gebruik van de uitnodiging voor de conferentie “Verbindend leren” 
van 31 mei 2010 in het LOC@ in Zwijndrecht.

Naam: ……………………………………………………………………………………………………

Organisatie:……………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………    PC Gemeente:……………………………………

Tel: …………………………………………    Mail: …………………………………………………

Eventuele dieet wensen ………………………………………………………………………….
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De conferentie “duurzaam leren, werken en verbinden” in het kort:
 

Datum:   maandag 31 mei 2010 van 16.00 uur tot ca. 21.00 uur

Locatie:   LOC@ Zwijndrechtse Waard
              Laurensvliet 2R
              3331 HW  Zwijndrecht

Vorm:      Rondetafelontmoeting in de vorm van een ‘diner-pensant’

Voor:   Vertegenwoordigers van lokale bedrijven en instellingen in 
              de Zwijndrechtse Waard, Ridderkerk en Barendrecht en 
              vertegenwoordigers van onderwijs en overheid 

Door:      hr. Jan van Esch en hr. Louis de Haan, alg directeur/bestuurder OZHW  
              hr. Victor van Zeeland, directielid OZHW 
   hr. Frans van Weert, secretaris MATCH ROOM
   mw. Betty Smits-van Sonsbeek, landelijk projectleider Verbindend Leren Vos/Abb 
               

Contact:   mw. Jolanda Gerla E: JGerla@ozhw.nl T: 0180-642714, directiesecretariaat OZHW

De conferentie is de 
afsluiting van een suc-
cesvol driejarig landelijk 
traject, georganiseerd 
door Vos/Abb en wordt 
gesubsidieerd door het 
Ministerie van OC&W. 

De Onderwijsgroep 
Zuid-Hollandse Waarden 
(OZHW) is gastheer en 
medeorganisator van de 
conferentie. 

www.verbindendleren.nl

postzegel 

niet 

nodig

Centraal Bureau OZHW

t.a.v. Directiesecretariaat

Antwoordnummer 2070

2990 WC Barendrecht

LET OP!

Het gebi
ed ron

d het 

LOC@ wordt o
pnieuw

 

ingeric
ht. H

et LOC@ 

heeft e
en par

keerga
rage e

n 

er kan
 op he

t Wagenve
ld 

gepark
eerd w

orden 
!

 

uitnodiging versie 5.indd   4 14-04-10   15:16


