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Uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst op 12 oktober 

 

Geachte mevrouw, geachte heer,  

 

De regiegroep van RPO Rijnmond nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst 
op woensdagmiddag 12 oktober, waarop u kunt kennismaken met ons en 

andere schoolleiders, schoolopleiders en schoolbestuurders die betrokken zijn 
bij ons initiatief. Naast onderling kennismaken willen we u ook informeren en 

inspireren.  

Omdat RPO Rijnmond drie clusters omvat – VPR, ROOZZ en NWN – vinden we 
het zinvol om elk jaar een middag te organiseren waarop u ook mensen van de 

andere clusters kunt ontmoeten. We zijn ervan overtuigd dat ontmoeting en 
uitwisseling cruciaal is voor het realiseren van onze doelen. De bijeenkomst is 

bedoeld als het begin van een jaarlijkse traditie.  

We hopen u die middag een aantrekkelijk programma aan te bieden, onder 
leiding van dagvoorzitter Liesbeth Bloeme, coördinator van RPO Rijnmond.  

We starten met een keynote speaker tijdens het plenaire deel. Daarna worden 
er workshops gehouden, verzorgd door de partners uit Rijnmond.  

De locatie van de bijeenkomst is het Walburg College, Norderstedtplein 6, 3332 
Zwijndrecht.  

De workshops worden in twee rondes gegeven. Wanneer u zich aanmeldt, 
vragen we u uw voorkeur aan te geven, met een eerste en tweede voorkeur per 
workshopronde.  

Deelname is gratis.  

Graag horen we of u komt, en zo ja, met hoeveel personen. U kunt zich hier 

opgeven.  

Meer informatie over ons vindt u op www.rpo-rijnmond.nl  

 

Met vriendelijke groet, namens de regiegroep,  

 

Liesbeth Bloeme 

Coördinator RPO Rijnmond 

Aan geadresseerde 



    

Programma 

14.30 uur Inloop tot 15.00 uur met koffie en thee 

15.00 uur Welkom door Liesbeth Bloeme, coördinator RPO Rijnmond 

15.10 uur ‘Samen opleiden voor de toekomst’ door Mariëlle Theunissen,  
                   lector Hogeschool Rotterdam 

In haar keynote neemt Mariëlle Theunissen ons mee in haar gedachtengang en vragen over 
samen opleiden = samen ontwikkelen = samen leren = samen professionaliseren voor de 
toekomst, en verkent ze daarbij hoe we van elkaar en van beschikbare theorie kunnen profiteren.  

15.30 uur Eerste ronde workshops 

16.15 uur Pauze 

16.30 uur Tweede ronde workshops 

17.15 uur Plenaire afsluiting door Ton Roelofs, voorzitter RPO Rijnmond 

  Aansluitend een drankje en hapje 

De workshops:  

1. Schets van RPO Rijnmond  

Visie, structuur, welke scholen, instituten en faciliteiten, wat zijn de plannen?  

Door Joop Grimm en Sjoerd Hoekstra, clustercoördinatoren 

2. Samen Opleiden met de Hogeschool Rotterdam 

Alles over de harmonisatie en Samen Opleiden.  

Door Edwin Versluis, onderwijsmanager Innovatie & Verbinding van de Hogeschool 

Rotterdam, en Gert Eijkenaar, clustercoördinator 

3. Samen Opleiden met het ICLON en SEC 

Door Nelleke Belo van het ICLON (Leiden) en Martin Jacobs van het SEC (Delft), en 

Hans Speksnijder, clustercoördinator  

4. Werkplekcurriculum  

Scholen en de lerarenopleiding ontwikkelen en verzorgen samen werkplekcurriculum. Er 

worden voorbeelden geschetst over vakdidactiek en adolescentiepsychologie.  

Door Mariëlle Theunissen, lector Hogeschool Rotterdam  

5. Werkplekbegeleiding in RPO Rijnmond  

We hebben vele coaches, werkplekbegeleiders en leiden voortdurend nieuwe op. Wat 

leren zij en welke expertise hebben ze in huis?  

Door Gaby Zwarts, regiomanager Hogeschool Rotterdam  

N.B. Deze workshop is speciaal bedoeld voor schoolleiders 

6. Samen professionaliseren  

Hoe gaat leren van elkaar, in een netwerk? De Werkplaats fungeert als voorbeeld. 

Waarom ‘Samen Professionaliseren’ in RPO Rijnmond?  

Door Ton Roelofs, voorzitter regiegroep RPO Rijnmond en directeur Onderwijs PENTA 

college CSG  


