Programma meet-up ‘Talent & Loopbaan’
Wat is jouw verhaal?
Donderdag 16 november 2017, van 15.30 tot 20.00 uur
CHV Noordkade in Veghel
Programma onderwijssessie
Onder voorzitterschap van Ad van Kemenade (Udens College)
15.30 uur
16.00 uur

16.15 uur

16.50 uur

17.00 uur
17.15 uur
18.15 uur

19.30 uur

Ontvangst en inschrijving (Afzakkerij)
Opening en welkom (Magazijn)
Terwijl Ab Groen (Helicon Opleidingen, voorzitter Talent & Loopbaan) de werkgevers aan gene zijde
verwelkomt, trapt Gerbert Wubs van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging de onderwijssessie
af.
Loopbaanontwikkeling
Loopbaanexpert Marionette Vogels (Loopbaan Groep, KPC Groep) interviewt Peer van Summeren
(ROC de Leijgraaf) en Alrik Boonstra (Jumbo) over hun loopbaan, keuzes daarin en de invloed daarvan
op hun huidige werk. Met hen zoomt Marionette in op de loopbaanontwikkeling van jonge mensen:
hoe krijgt die vorm? Ze laat Peer en Alrik de degens kruisen en de handen ineen slaan, waarbij ze ons
laat proeven aan haar loopbaanexpertise. Ondertussen nemen we als toeschouwers zelf stelling in en
laten we zien waarheen we op weg zijn.
Rol van de regio
Als voorzitter van de regionale stuurgroep Talent & Loopbaan schetst Ab Groen de regionale ambities
om onderwijs en bedrijfsleven dichtbij elkaar te brengen. Met een digitale leergemeenschap,
initiatievenfonds en gezamenlijke projecten: elkaar inspireren en samen innoveren.
Break (gang Magazijn/Apotheek)
Samen met de deelnemers aan de werkgeverssessie kun je genieten van een korte break.
Inspiratiesessies Onderwijs (diverse zalen)
Je hebt de keuze uit negen sessies (zie voor het overzicht de volgende pagina)
Walking dinner op het Inspiratieplein (Afzakkerij)
Onder genot van een stampotbuffet leg je op het Inspiratieplein contact met werkgevers, docenten,
loopbaanexperts en allerlei anderen: ontmoeten, verbinden, informeren, inspireren. Het
Inspiratieplein is ingericht met circa 15 ‘stands’, om met elkaar de dialoog aan te gaan.
Toetje door Ivo Mijland
Spreker, trainer en schijver Ivo Mijland verhaalt ons over ontmoetingen tussen docent en
ondernemer, anders-gekke kinderen en regelnichterij. Hij geeft ons enkele boodschappen mee: een
beetje scherp, met een humoristische bite. Een afsluiter die ongetwijfeld een nasmaak bij u achter
laat. Bitter of zoet...

Inspiratiesessies Onderwijs
Vertel me… wie ben je? Verhalen als basis voor loopbaanontwikkeling van
leerlingen/ studenten
Je onderzoekt in deze sessie op welke manier jouw eigen (loopbaan)verhaal een
inspiratiebron kan zijn voor de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding van
leerlingen/studenten.

Claudine Hogenboom

Claudine is storyteller, filosoof en expert loopbaanbegeleiding.
Zij heeft haar eigen bureau: Plek voor Verhalen.
www.plekvoorverhalen.nl
bureau@plekvoorverhalen.nl
De Essche Stroom - LOB in klas 3: van expert tot projectmanager

Mechelien Peters Rit
Patrick Bogaarts
Hanneke Peperkamp
Muriël de Mönnink

In deze sessie zie je hoe Gymnasium Beekvliet samen werkt met Royal Haskoning
DHV en Waterschap de Dommel om de leerlingen van klas 3 inzicht te geven in de
diverse werkgebieden van deze instanties. In de sessie bedenk je mogelijke
invullingen van LOB-activiteiten op jouw school in samenwerking met het
bedrijfsleven. Met andere deelnemers wissel je ideeën uit en laat je je inspireren.
Mechelien is decaan en Patrick, Hanneke en Muriël zijn docenten bij Gymnasium
Beekvliet. Zij zijn betrokken bij de organisatie van LOB-projectweek voor klas 3.
www.gymnasiumbeekvliet.nl
m.petersrit@gymnasiumbeekvliet.nl

Foto: Hanna Mosterdijk

Lobbelen: geef speels betekenis aan je (werk)ervaringen
Marionette Vogels
In deze sessie ga je spelenderwijs in gesprek over wat je boeit in werk, waar je
kwaliteiten liggen, wat je wilt ontdekken/onderzoeken, welke stap je daarvoor kunt
zetten en wie je daarbij kan helpen. Door zelf te ervaren hoe lobbelen werkt, kun je
het spel ook gebruiken met leerlingen.
Marionette is adviseur, trainer en coach op het gebied van loopbaanontwikkeling.
Zij werkt bij de Loonbaangroep en KPC Groep.
www.kpcgroep.nl en www.loopbaangroep.nl
m.vogels@kpcgroep.nl
Profielwerkstuk voor vmbo in het mbo: is loopbaangerichte oriëntatie voldoende?
Of moet er ook sprake zijn van programmatische afstemming?

Edith Vissers
Jan Jansen
Hedzer van der Kooi

In deze sessie maak je kennis met de wijze waarop leerlingen vmbo op een
loopbaangerichte manier aan de slag gaan in het mbo. Vmbo-leerlingen voeren het
profielwerkstuk uit binnen verschillende afdelingen van het mbo, het Koning
Willem I College.
Edith is adviseur/beleidsmedewerker bij het Koning Willem 1 College. Hedzer is daar
docent en mentor. Jan is projectleider van Toptechniek in Bedrijf.
www.kw1c.nl
e.vissers@kw1c.nl

z.o.z.

Kies Slim: hoe help je jongeren om met hart en hoofd een kansrijke
beroepskeuze te maken?

Mérie Michels
Lotte Vonk

In deze praktische en interactieve workshop leer je om te gaan met een
combinatie van een drietal producten. We bespreken met elkaar de meest
kansrijke beroepen in de regio en leggen de relatie met talent & loopbaan.
Uitgangspunt: gevalideerde beroepen- en arbeidsmarktinformatie!

Mérie is regionaal adviseur onderwijs-arbeidsmarkt bij de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Lotte is adviseur Praktijkleren Techniek en
Gebouwde Omgeving.
www.s-bb.nl
m.michels@s-bb.nl
Raamwerk Loopbaanoriëntatie en –begeleiding: wat kun je daarmee?
Irma Romme
Euroguidance heeft in samenwerking met partners een raamwerk ontwikkeld voor
loopbaanprofessionals. In deze sessie ga je onderzoeken wat het raamwerk kan
betekenen binnen de eigen school. Je verkent of de beschreven taken en
deskundigheid binnen jouw school aanwezig is.
Irma is adviseur/trainer bij CINOP Advies.
www.cinop.nl
iromme@cinop.nl
Mindset van leerlingen: hoe kun je die ombuigen?
Saskia Zondag
Hoe leerlingen aankijken tegen intelligentie en leren, is van grote invloed op de
groei die ze doormaken. Een vaste mindset belemmert de ontwikkeling. Een
groeimindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor
het ontplooien van talenten. Tijdens de sessie verkennen we wat de mindsettheorie van Carol Dweck betekent voor loopbaankeuzes en krijg je praktische
handvatten voor de (loopbaan)begeleiding van leerlingen.
Saskia is decaan, loopbaanbegeleider en talentbegeleider bij het Udens College.
www.udenscollege.nl
s.zondag@udenscollege.nl
De loopbaanmat: hoe kun je daarmee aan de slag?
Daniëlle van der Wiele
CINOP Advies heeft in samenwerking met de CINOP Academie een loopbaanmat
ontwikkeld voor loopbaanprofessionals. In deze sessie ga je met de loopbaanmat
aan de slag. Je onderzoekt wat de mat kan betekenen bij de begeleiding van
leerlingen/studenten.
Daniëlle is adviseur/trainer bij CINOP Advies.
www.cinop.nl
dwiele@cinop.nl
Corporate Rebels: reflectie op het werkgeversprogramma

De werkgevers hebben hun eigen plenaire sessie, waarbij je kunt aansluiten.
De Corporate Rebels geven hun eigen kijk op duurzame inzetbaarheid,
talentontwikkeling en strategische personeelsplanning.

Joost, Pim en Freek-Jan vormen samen de Corporate Rebels.
www.corporate-rebels.com

Joost Minnaar
Pim de Morree
Freek-Jan Ronner

