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Samen werken aan een betere aansluiting 

Werkconferentie 10 maart 2020 

Programma 
13.30 - 14.00  Inloop met koffie en thee 

14.00 - 14.30 Plenaire sessie: 

- welkom namens samenwerkingsverband vo-ho 

- gastspreker Dick van der Wateren: Waarom verwonderen in het onderwijs? 

Deelsessies LOB Vaardigheden Nederlands/ 

communicatie 
 

Onderzoeks- 

vaardigheden 

Onderzoeks- 

vaardigheden 

Economie Wiskunde Doorstroom-

cijfers 

Ronde 1 

14.45 - 15.30   

1. Hoe staat het 

met LOB op mijn 

school? De LOB-

scan biedt 

inzicht    

 

 

 

3. Vaardigheden 

voor de 

toekomst 
 

4. Inclusief en 

taalontwikkelend 

lesgeven (TOL): 

hoe krijg je TOL de 

school in?   
 

6. Begeleiding 

profielwerkstuk 

havo en 

onderzoek hbo 

onder een 

vergrootglas 
 

8. Tips en tricks 

voor PWS-

begeleiding in het 

vwo 

 

 

 

 

9. Vaardigheden 

economisch 

domein: Wat 

biedt het vo aan? 

Wat is er nodig 

op het hbo? 

 

 

 

 

10. Digitaal 

wiskunde-

onderwijs:  

the do’s and 

don’ts 

 

 

 

 

11. Doorstroom-

cijfers: samen op 

zoek naar 

studiesucces Ronde 2 

15.40 - 16.25   

2. Mentortraining 

‘Studeren in het 

ho’ 

 
 

5. Kleine 

schrijfopdrachten 

met groot effect 

bij alle vakken 

7. Profielwerkstuk 

havo en 

onderzoek hbo 

beoordeeld 

8. Tips en tricks 

voor PWS-

begeleiding in het 

vwo 

 

16.40   Netwerkborrel en ondertekening convenant vo-ho  
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Beschrijving deelsessies 

1. Hoe staat het met LOB op mijn school? De LOB-scan biedt inzicht    
In deze workshop ontdek je de kracht van de LOB-scan. Deze scan is een 
hulpmiddel dat inzicht geeft en houvast biedt om het gesprek aan te gaan 
over hoe LOB momenteel ingevuld wordt op jouw school. Met de 
uitkomsten van de scan bespreek je alle aspecten van LOB en het kan de 
start zijn van het verbeterproces dat jij en je team, afdeling of school in 
willen gaan.  
Begeleider: Karin Lameijer (Regiocontactpersoon Expertisepunt LOB 
Rijnmond/Zuid-Holland- Zuid 
Voor wie: docenten, decanen, mentoren, studieloopbaanbegeleiders en 
directie   
Duur: 45 minuten 

 

2. Mentortraining ‘Studeren in het ho’ 
 In de werkgroep LOB is een eerste versie van de mentortraining 
´Studeren in het ho´ ontwikkeld. Hierin is aandacht voor zowel het hbo als 
het wo. Het doel van deze cursus is om de kennis van het ho bij de 
mentoren op te frissen, zodat zij de leerlingen beter kunnen 
ondersteunen in het proces van de studiekeuze. Wij ontvangen in de 
workshop graag feedback op de inhoud en de vorm. Daarnaast willen wij 
graag het gesprek voeren over hoe wij deze cursus binnen de school 
borgen en hoe wij het effect meten.  
Begeleiders: Rowan Huijgen (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Renske 
Krijger-den Hartog (Hogeschool Rotterdam) 
Voor wie: docenten, decanen, mentoren, studieloopbaanbegeleiders en 
directie   
Duur: 45 minuten 

 
 
 
 
 
 
 

3. Vaardigheden voor de toekomst 
Vaardigheden worden steeds belangrijker in het onderwijs. Het doel is om 
een doorlopende leerlijn vaardigheden vo-ho te ontwikkelen. Om dat 
voor elkaar te krijgen gaan we in deze workshop aan de slag met een 
eerste aanzet van de vaardigheidslijn die de basis moet vormen voor een 
inspiratiebundel voor het vo. We starten de workshop met een 
toelichting over academische vaardigheden op basis van recent 
onderzoek en twee inspiratiesessies aan de hand van good practices van 
vo-scholen. Vervolgens gaan we aan de slag om de thema’s te bepalen 
voor de inspiratiebundel. 
Begeleiders: Adrie Oosterom (Hogeschool Inholland), Herma Verbeij 
(CVO), Rowan Huijgen (Erasmus Universiteit Rotterdam), best practices 
scholen 
Voor wie: docenten, mentoren, decanen, teamleiders en directie 
Duur: 90 minuten 

 

4. Inclusief en taalontwikkelend lesgeven (TOL): hoe krijg je TOL de 
school in?   
De ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen en studenten 
bepaalt in hoge mate de kans op hun studiesucces. Een leerling of student 
die taalvaardiger is, leest bijvoorbeeld sneller, leert sneller, kan zich beter 
uitdrukken en maakt toetsen daardoor beter. Daarom zou iedere docent 
een taalbewuste docent moeten zijn. Vorig jaar is een aantal enthousiaste 
vo-docenten gestart met een stappenplan om meer aandacht aan taal in 
alle vakken te geven. In deze workshop delen zij hun vorderingen en 
inspireren zij vo- en ho-collega’s om met taalontwikkelend lesgeven aan 
de slag te gaan. 
Begeleiders: Kim van Haperen (VAVO Rijnmond College), Marjo Smeman 
(Emmauscollege), Patrick van ’t Hof (CSG Willem van Oranje) 
Voor wie: álle docenten uit vo en ho, dus nadrukkelijk ook docenten van 
andere vakken dan Nederlands/communicatie 
Duur: 45 minuten 
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5. Kleine schrijfopdrachten met groot effect bij alle vakken  
Met korte schrijfopdrachten, direct gekoppeld aan de vakinhoud, kun je 
effectief werken aan beter inzicht in de leerstof én aan een betere schrijf- 
en uitdrukkingsvaardigheid van leerlingen en studenten. In deze 
workshop maak je kennis met de ‘Hochmanmethode’, waarbij ‘leren 
schrijven’ en ‘schrijvend leren’ worden gecombineerd. Deze methode is 
toepasbaar binnen alle vakken en op alle niveaus. We focussen op enkele 
simpele maar krachtige formats voor zinsbouwopdrachten, waarmee 
onder meer betere beantwoording van toetsvragen bereikt kan worden, 
zie: www.thewritingrevolution.com. 
Begeleider: Mirjam de Bruijne (Lerarenopleiding & Kenniscentrum 
Talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam) 
Voor wie: docenten vo en ho van alle vakken 
Duur: 45 minuten 

 

6. Begeleiding profielwerkstuk havo en onderzoek hbo onder een 
vergrootglas  
De docentenhandleiding profielwerkstuk (PWS) is een feit en een 
aanwinst voor ieder die zich in het vo en hbo bezighoudt met begeleiding 
van onderzoek. De handleiding bevat suggesties en heel veel templates 
hoe jij als docent je leerlingen/studenten op weg kunt helpen bij de 
verschillende onderzoeksfasen. Tijdens deze workshop maak je kennis 
met het nieuwste product van het samenwerkingsverband vo-ho, je 
zoomt in op het onderzoek van je eigen school/opleiding en leert van de 
ervaringen van anderen. 
Begeleiders: Frans Bezemer (Wartburg College), Quirine Bronstring 
(Thorbecke V.O.), Wim Jagtenberg (Hogeschool Inholland), Greetje 
Kranenburg (Insula College), Anique de Kreij (PENTA college CSG Jacob 
van Liesveldt) en Ellis Wertenbroek (Hogeschool Rotterdam) 
Voor wie: havo: PWS-coördinator, PWS-begeleider, vakdocent; hbo: 
docent projectonderwijs, onderzoeksmodule, Nederlands/communicatie 
Duur: 45 minuten 

 

7. Profielwerkstuk havo en onderzoek hbo beoordeeld 
Beoordeling van het profielwerkstuk (PWS) wordt als moeilijk ervaren en 

zou in lijn moeten zijn met beoordeling van onderzoek in de propedeuse 

van het hbo (en andersom). Er zijn concept rubrics ontwikkeld die we 

graag aan je voorleggen en waarmee we tijdens deze workshop ook 

daadwerkelijk onderzoek gaan beoordelen. 

Begeleiders: Frans Bezemer (Wartburg College), Quirine Bronstring 
(Thorbecke V.O.), Wim Jagtenberg (Hogeschool Inholland), Greetje 
Kranenburg (Insula College), Anique de Kreij (PENTA college CSG Jacob 
van Liesveldt) en Ellis Wertenbroek (Hogeschool Rotterdam) 
Voor wie: PWS-coördinator, PWS-begeleider, vakdocent vo, docent 
onderzoeksmodules en/of Nederlands/communicatie hbo 
Duur: 45 minuten 

 

8. Tips en tricks voor PWS-begeleiding in het vwo 
In deze workshop bespreken we de veelvoorkomende uitdagingen in de 

PWS-begeleiding van vwo’ers. Hoe prikkel je de nieuwsgierigheid van de 

leerlingen? Hoe stel je een onderzoeksvraag op? Welke 

onderzoeksmethoden kunnen leerlingen gebruiken? Wat zijn handige 

werkvormen/templates? Je krijgt praktische handvatten aangereikt die je 

helpen bij de begeleiding van leerlingen. Samen gaan we in gesprek over 

wat jij als begeleider nog meer nodig hebt om de leerlingen te begeleiden 

en hen voor te bereiden op het doen van wetenschappelijk onderzoek. 

Begeleider: Marianne den Hertog (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
Voor wie: vwo: PWS-coördinator, PWS-begeleider, vakdocent; wo: docent 
projectonderwijs, onderzoeksmodule, Nederlands/communicatie 
Duur: 45 minuten 

 
 
 
 

http://www.thewritingrevolution.com/
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9. Vaardigheden economisch domein: Wat biedt het vo aan? Wat is er 
nodig op het hbo? 
In 2015 kwam de werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie tot de 
conclusie dat de vakken economie en M&O (nu Bedrijfseconomie, BE) uit 
het vo inhoudelijk goed aansluiten op de economische hbo-opleidingen. 
Toch ervaren docenten in het hbo een gemis aan rekenkundige en 
onderzoekende vaardigheden bij instromende studenten. Tijdens deze 
workshop wisselen we uit wat het vo aanbiedt aan vaardigheden en 
welke vaardigheden er nodig zijn om succesvol te kunnen studeren bij 
een economische hbo-opleiding. We analyseren of er hiaten zijn en waar 
deze dan zitten. Uiteraard bespreken we ook met elkaar hoe we, 
bijvoorbeeld door het leggen van andere accenten in ons onderwijs,  de 
aansluiting kunnen verbeteren. 
Begeleiders: Marleen Eijkemans (Emmauscollege), Emma Verduin en 
Mariska Oudwater (beiden Hogeschool Rotterdam) 
Voor wie: docenten uit het economisch domein (hbo) en docenten 
(bedrijfs)economie (vo). 
Duur: 90 minuten 

 

10. Digitaal wiskundeonderwijs: the do’s and don’ts 
Meerdere opleidingen in het technisch domein van Hogeschool 
Rotterdam vullen hun wiskundeonderwijs (deels) digitaal in. 
Gecombineerd met een goede onderwijskundige inbedding blijkt dit al 
direct te leiden tot opmerkelijk betere resultaten. In de workshop 
vertellen verschillende docenten hoe zij dit aanpakken in hun opleiding. 
We bekijken de programma’s en methodes waarvan ze gebruik maken, 
bespreken wat onderwijskundig nodig is voor een succesvolle toepassing 
en wat de effecten zijn. 
Begeleiders: Martine van der Post - Werktuigbouwkunde en Christa Ros -
Chemische Technologie (beiden Hogeschool Rotterdam)  
Voor wie: docenten wiskunde vo en hbo en docenten met interesse in 
digitale lesmethoden. 
Duur: 90 minuten 

 

11. Doorstroomcijfers: samen op zoek naar studiesucces 
In het eerste deel van deze workshop krijg je een ‘sneak preview’ van de 
verzamelde gegevens rondom doorstroomcijfers. De cijfers van leerlingen 
die naar de EUR zijn gegaan, zijn hier ook aan toegevoegd. Vervolgens 
gaan we aan de slag om op te halen welke tools/middelen jij of jouw 
instelling gebruikt en wat het beoogde effect is van deze middelen. Je 
input zal de leidraad vormen voor vervolgonderzoek door studenten van 
de opleiding Management en Innovatie. Tenslotte gaan we dieper in op 
de doorstroomcijfers van de eerste 5 jaar van het 
samenwerkingsverband, specifiek voor jouw instelling.  
Begeleiders: Jorian Waleson (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Emiel 
Akkermans (Hogeschool Inholland) 
Voor wie: nieuwsgierige deelnemers die de ontwikkelde producten van het 
samenwerkingsverband intern verder willen brengen 
Duur: 90 minuten 


