WORKSHOPS LANDELIJKE STUDIEDAG BWI 1 juni 2022

Dat wilt u niet missen!

PROGRAMMA
10.00 – 11.00 Plenaire opening in de struisvogel- en valkenzaal
11.15 – 12.15 Workshopronde 1
13.00 – 14.00 Workshopronde 2
14.15 – 15.15 Workshopronde 3
15.30 – 16.00 Plenaire sluiting in de struisvogel- en valkenzaal
BEDRIJVENMARKT
Tijdens de Landelijke Studiedag zijn tal van bedrijven aanwezig om u te informeren over de nieuwste
producten en diensten, van belang voor huidig en toekomstig onderwijs. Doe er uw voordeel mee!
De bedrijvenmarkt is open van 09.15 tot 15.30 en vindt plaats in de Arazaal.
WORKSHOPINDELING
Onderstaande workshops (1 t/m 11) zijn op basis van vrije inloop.
Ronde 3

Ronde 2

Ronde 1

Titel workshop
1. Meer leerlingen in BWI door framing en beeldvorming
2. Zo verandert circulair en duurzaam bouwen de bouwwereld!
3. De kiosk gaat live!
4. BWI in de nieuwe leerweg
5. Actuele ontwikkelingen in het vmbo
6. Denk mee over de beoordelingsformulieren van
praktijkopdrachten
7. Echte helpende handen voor verantwoord toezicht
8. SketchUp Pubquiz
9. CSPE BWI 2023: een update & tips om leerlingen voor te bereiden
10. Veilig horen: hoe kiest u de juiste gehoorbescherming?
11. Mijn gevoel is… ons BWI onderwijs moet gewoon anders!
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Locatie
Valkenzaal
Valkenzaal
Struisvogelzaal
Struisvogelzaal
Struisvogelzaal
Hotelbar
Hotelbar
Hotelbar
Zwanenzaal
Zwanenzaal
Zwanenzaal

Voor onderstaande praktische workshops (13 t/m 17) kunt u aan het begin van de dag bij de stand
van het Platform een toegangskaartje halen. Het aantal is plekken is beperkt.
Ronde 3

Ronde 2

Ronde 1

Titel workshop
12. XR in de les, hoe doet u dat nu?
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13.
14.
15.
16.

Praktijkworkshop afwerken van hout met olie-lak
Praktijkworkshop leemstuc
Praktijkworkshop Festool Shaper CNC frees met het werkstation
Rondleiding Avifauna

Landelijke Studiedag vmbo BWI

Dat wilt u niet missen!
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Locatie
Eendenzaal (R1)
Aalscholverzaal (R3)
Aalscholverzaal
Eendenzaal
Toekanzaal
Cubaterras
1 juni 2022

