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Van de redactie
Traditioneel blikken we na de zomer kort terug op de Landelijke Dag. Dit jaar 
op 1 juni in Arnhem: Hotel en Congrescentrum Papendal. Een sportieve dag 
waarop we alle docenten in kleurige sportieve outfit kleedden. Daarmee 
zetten we vanaf de eerste minuut de deelnemers in beweging! Die beweging 
houden we erin in dit nieuwe schooljaar: de BWI-ballonnen ondersteunen 
hierbij. En dat beweging nodig is staat vast: de regiobijeenkomsten staan in 
het teken van de ontwikkelingen binnen het vmbo, specifiek in de techniek. 
Noteer dus snel de data in de agenda en kom in beweging….

•  Dag Albert Kreijns, Welkom 
Henk van Ginkel

•  BWI-ballon in heel  
Nederland te zien!

•  Een slimme school met 
een sterk geloof in Bouwen, 
Wonen en Interieur

In dit nummer

Landelijke Dag

De eerste woensdag van juni is hét 

moment van het jaar waarop BWI-docen-

ten en betrokkenen bij elkaar komen. De 

locatie is altijd verrassend en draagt bij 

aan het gevoel van “samen sterk”. De 

helft van de aanwezigen op 1 juni van dit 

jaar vulde de digitale enquête achteraf in. 

Wat blijkt: de deelnemers geven de dag 

het gemiddelde rapportcijfer 7,8! Vooral 

de goede organisatie, het informatieve 

karakter, het netwerken en de leerzaam-

heid worden genoemd. Ook de locatie 

scoort goed. Volgend jaar weer op zoek 

naar een goede plek!   
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•  Vijf scholen namen de moeite om collega’s te inspireren.  

Zij toonden de uitwerking van de herpostionering op hun 

school. Dat leverde een mooie ballonvaart op voor twee 

scholen; Ad Wijmans van Westerpoort uit Tholen en   

Luut Feunekes van het Dr. Nassaucollege uit Assen.  

Deze laatste ontving voor de leerlingen die betrokken waren 

bij deze uitwerking een “cafetarialunch”. Deze prijzen zijn 

mogelijk gemaakt door Gielissen Interieurbouw.

•  De traditionele reis naar Italië, aangeboden door SCM/

Gerretsen Wijhe, werd gewonnen door Wim Aalders van 

het Almende College en Piet Melk van het Trias vmbo. 

•  Festool kon Irene Misseler blij maken met prachtig 

handgereedschap. Zij was de beste sporter van de dag.

•  Tot slot: Robert Baan van scholengemeenschap De Driemark 

uit Winterswijk kreeg een kuub hout aangeboden door STIHO 

voor zijn school. Hij deelde, aan het einde van de dag, het 

meest inspirerende verhaal met de collega’s in de zaal.

de winnaars

De sportieve workshops
Lichaam en geest trainen was één van de onderdelen tijdens de Landelijke 

Dag. Het rolstoelbasketbal gaf de deelnemers het gevoel dat je met 

handicap toch veel kunt bereiken. Boogschieten maakte de schutters 

bewust van hun concentratie. Kickboksen heeft zelfvertrouwen gegeven: 

hoe krijg ik tegenstanders mee in mijn bewegingen. Tai Chi bracht innerlijke 

rust. Pitch & Putt gaf pure ontspanning in het prachtige weer. BMX leerde 

“tricks” neer te zetten. En tijdens de rondleiding over Papendal, tevens 

thuisbasis van NOC NSF, namen velen een kijkje in de keuken! 

Een korte impressie van de
Landelijke Dag 2011



De inhoudelijke workshops
Om vooral inspiratie op te doen is een aantal 

workshops georganiseerd. Het proces van de 

“Trajectmap in wording” is gepresenteerd. De 

workshop “Oriëntatie van onderbouw tot beroep”  

gaf handvatten om leerlingen, ouders, docenten en 

directies te inspireren. De kenniscentra grepen de 

kans om de betrokkenheid bij het BWI-onderwijs te 

profileren. Op pagina 8 in deze nieuwsbrief meer 

inhoudelijke informatie over de workshop van de 

Trajectmap.

Zeeland op de Landelijke Dag  
Een korte terugblik op de - in onze ogen - mooie dag die de 

mensen van het Landelijk Platform vmbo Bouwen, Wonen 

en Interieur weer hebben georganiseerd. Vanuit Zuidwest 

Nederland is het traditie om met alle vmbo-docenten uit 

de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur, gezamenlijk naar 

de bestemming af te reizen. Dit wordt al een aantal jaren 

gesponsord door de Samenwerkingsverbanden Bergen op 

Zoom en Goes. Het onderlinge contact tussen de docenten 

en de collega’s van de samenwerkingsverbanden is wat dat 

betreft zonder meer goed te noemen. ‘s Morgens wordt er 

vanuit één opstapplaats (Roosendaal) vertrokken om 

vervolgens per bus naar de locatie af te reizen. Nadat we 

de Landelijke Dag doorlopen hebben vertrekken we weer 

richting Roosendaal, waar we met zijn allen nog lekker aan 

tafel gaan om te genieten van een lekker etentje. De 

gehele dag vinden er uitwisselingen plaats tussen de 

collega’s en de mensen van de samenwerkingsverbanden. 

Misschien een goed idee voor andere samenwerkingsver-

banden en docenten? Wij bevelen het van harte aan!

Ad van Eekelen 

de doe- en informatiemarkt
Een inspirerende mix aan 

doe- en informatieactiviteiten 

maakte de dag compleet: vraag 

en aanbod kwamen hier bij 

elkaar en er was voldoende 

gelegenheid om te netwerken.

Van collega’s uit Zeeland ontvingen we onderstaande brief:
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Het nieuwe Sterren College heeft 650 

leerlingen en is voor maximaal 950 

leerlingen gebouwd. De school biedt - 

naast de KB en BB - ook de gemengde leerweg 

en de mavo aan. “Onze school is een fan van de 

gemengde leerweg (GL)”, zegt Van Zon. “Kinderen 

combineren dan theorie met een praktisch vak en 

stromen makkelijker door naar het mbo. Om een 

compleet vmbo te zijn, bieden wij ook de mavo aan. 

De nieuwe school heeft nu al effect op de instroom. 

Na een jaar waarin wij minder leerlingen binnen 

kregen, zien wij nu weer een toename, we krijgen er 

nu weer twee klassen bij. Dus we zijn dubbel 

enthousiast.”

Het gebouw is ontworpen door architect 

Sylvie Beugels van Mecanoo architecten en 

ziet er inderdaad prachtig uit. Van Zon: “We 

hebben spontaan ouders op bezoek gehad 

die aanboden hier te komen werken en zelfs 

een kind met atheneumadvies wilde hier 

graag op school komen. Je merkt dat 

leerlingen en medewerkers zich hier thuis voelen. 

Sterker nog, mijn collega’s stonden te dansen toen 

we hier in mochten. We komen uit een oud statig 

pand, dat functioneel en onderwijskundig echt niet 

meer geschikt was voor onze doelgroep.”

Keuze voor het vmbo in Haarlem
De school zat in een neerwaartse spiraal, net als 

veel kleine vmbo-scholen in Nederland. De 

gemeente en ons bestuur hebben gekozen voor een 

concentratie van het beroepsonderwijs in twee

sterke nieuwe moderne gebouwen, het Haarlem 

College in Haarlem-oost en het Sterren College in

Haarlem-west. De oorspronkelijke scholen hebben 

afdelingen uitgewisseld of gesloten om een sterk en 

onderscheidend profiel neer te zetten. Wij profile-

ren ons met de sectoren Bouwen, Wonen en 

Interieur, Horeca, Zorg & Welzijn en een afdeling 

Groen. Wij geloven heilig in de afdeling BWI, de 

afdeling is ruim opgezet en voorzien van allerlei 

moderne snufjes.  De differentiaties binnen deze 

afdeling zijn timmeren, metselen en fijnhoutbewer-

Een slimme school met  
een sterk geloof in  
Bouwen, Wonen en Interieur

André van Zon is de trotse directeur van het net opgeleverde Sterren 
College in Haarlem voor vmbo. “Dit is het gebouw dat precies past bij 
de onderwijskundige visie die wij hebben opgesteld”, zegt hij. “Het 
geheim van een succesvol bouwproces: niet meer tornen aan je 
uitgangspunten!”

Uit de regio



ken, het totaal aantal leerlingen binnen deze sector 

is ongeveer 85. Aansluitend aan de laatste regiobij-

eenkomsten is er een vorm van samenwerking 

ontstaan met het Hout en meubileringscollege, deze 

school verzorgt gastlessen en richt ook een vitrine 

in binnen het Sterren College.

Het gebouw is gebouwd volgens een 
bijzonder concept
Het gebouw bestaat uit een aantal naast elkaar 

liggende strips of zones, die intern met elkaar 

verbondenzijn en een centraal hart hebben. Het 

gebouw kent een leerlingeningang en een geschei-

den bezoekersingang die naast een prachtig 

inpandig restaurant ligt. Op dit moment wordt nog 

hard gewerkt aan de bouw van drie sportzalen in 

een nieuwe strip, waar mogelijk ook een combina-

tie gaat plaatsvinden met badmintonclub Duin-

wijck, die naast de school ligt en slecht is gehuis-

vest. Logistiek is het een slim gebouw, met een 

gunstige bruto-nettoverhouding, omdat er bijna 

geen traditionele gangen zijn. Elke strip heeft een 

eigen onderwijskundige invulling, bijvoorbeeld 

alles van BWI of Zorg & Welzijn. Er is gebruik 

gemaakt van natuurlijke materialen, zoals grasda-

ken en in het gebouw hebben we een grote 

WKO-pomp, die voor een aangenaam klimaat zorgt. 

De buurt had aanvankelijk heel veel bezwaren, 

maar nu het gebouw er eenmaal staat zijn ze veel 

enthousiaster.”

De regiobijeenkomst 
De eerstvolgende regiobijeenkomst op  
16 november vindt plaats op deze school,  
de docenten willen u graag ontvangen en zullen  
u graag een rondleiding geven door het gebouw. 
Kunt u niet naar deze bijeen -komst komen, of wilt 
de school bezoeken? U bent van harte welkom. 

Contactgegevens staan op de website  
www.sterrencollegehaarlem.nl

nieuws
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Meer dan 40 scholen en organisaties  
hebben de BWI-ballon besteld. Eind  
september vindt uitlevering plaats, zodat 
op de komende voorlichtingsdagen en 
open huis-dagen jongeren kennis kunnen 
maken met de wereld van Bouwen, Wonen 
en Interieur. Maar dan anders: niets is wat 
het lijkt! De platen die de ballon toont, zijn 
een samenstel van gebruiksvoorwerpen 
die een interessante zoektocht voor  
leerlingen in zich hebben. 

Doordat de bezoeker gedurende  4 à 5 minuten bezig is 

met de ontdektocht, krijg je als docent de gelegenheid in 

gesprek te gaan met de ouder of begeleider. Tevens kun 

je na de tocht vragen stellen over wat de bezoeker heeft 

gezien. Probeer er achter te komen wat de bezoeker leuk 

vindt en wat hij verwacht van een te kiezen richting. 

Misschien zit er wel een match in! 

Wil je de beleving bij de bezoeker compleet maken, 

biedt dan een actieve doe-opdracht aan. Deze staan 

opgenomen in de bijgeleverde handleiding van de 

BWI-ballon. De handleiding en meer uitleg over het 

concept van dit voorlichtingsinstrument is ook te 

downloaden op de website van het Platform vmbo BWI. 

Uiteraard kunnen BWI-ballonnen ook nog steeds besteld 

worden.

BWI-ballon in 
heel Nederland  
te zien!

Nieuws
berichten



 Welkom Henk van Ginkel
“In maart 2002 heb ik de overstap gemaakt van de bouw 

(timmerman) naar leraar op Sprengeloo in Apeldoorn. In 

Augustus 2003 ben ik gaan werken aan de CSV in Veenendaal, 

waar ik dit nu nog steeds met veel plezier doe. In 2004 heb ik 

met goed gevolg mijn lerarenopleiding afgerond. Bij ons op 

school werk ik in een team van vorig jaar vier en nu drie 

bouwcollega’s. We werken nauw samen met het bedrijfsleven. 

Dit schooljaar zien we een lichte groei in het leerlingaantal van 

onze afdeling! 

 

Ik ben ambitieus en mijn (houten) hart ligt helemaal binnen 

Bouwen, Wonen en Interieur. De teruglopende leerlingaantallen 

binnen de techniek baren mij zorgen. Het is onze taak de leerling te laten zien hoe leuk het is binnen de afdeling Bouwen, 

Wonen en Interieur. Ik zet mezelf hier graag voor in en wil meer doen dan alleen les geven. Ik ben een jaar of vijf lid geweest 

van de studiegroep metselen die ik nog steeds een warm hart toedraag. Helaas moest ik hier vanwege tijdgebrek afscheid 

van nemen. Sinds 2005 ben ik lid van de RCB Midden Nederland, waar ik in 2009 secretaris ben geworden. Ook werk ik voor 

het Cito, daar ben ik werkzaam voor de examens timmeren en GL bouwtechniek. Een functie als regiocoördinator sluit 

helemaal aan bij mijn ambitie om onze afdeling te promoten en te versterken.”

Henk van Ginkel

Dag Albert Kreijns, 
“In 1995 heb ik Gerard Niessen opgevolgd als regiocoördinator 

van regio 4. Het was voor mij een stap in een club die bezig was 

met de toekomst van het, toen nog vbo, onderwijs. En dat sprak  

mij aan, naast het lesgeven ook bezig zijn met de toekomst en  

het beleid van het vmbo onderwijs. Dat wilde ik ook doen.

Ik zag ook de noodzaak van het vernieuwen, onze leerlingen 

moesten meer zelfstandig aan het werk. De contacten met de  

collega docenten van de scholen van mijn regio heb ik altijd zeer 

waardevol gevonden en heeft me altijd gesterkt in het werk voor de 

scholen. Ik ben een teamspeler en heb altijd met plezier en inzet in 

het platform met de regiocoördinatoren samen gewerkt en mijn 

inbreng kunnen geven.

Het platform zal zeker voor de scholen, docenten en zeker voor onze leerlingen 

een belangrijke rol blijven vervullen. Als platform zijn we toch de samenbindende 

club waar docenten zich thuis voelen. Ik draag het stokje nu over aan Henk van 

Ginkel en wens hem daarbij, maar ook iedereen die met BWI-onderwijs begaan is, 

of dat op school of in het platform is, een goede toekomst toe die het waard is om 

de schouders eronder te zetten.”

Albert Kreijns

Dag Albert Kreijns, Welkom Henk van Ginkel

nieuws
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Trajectmap vmbo: coproductie 
tussen Platform en Fundeon
Tijdens twee goed gevulde sessies van de workshop Trajectmap 
op de Landelijke Dag is door Martin de Ruiter van kenniscentrum 
Fundeon de voortgang van het project uiteengezet. 
 
In het halfjaar voorafgaand aan de 

Landelijke Dag is het idee van de 

trajectmap op de regiobijeenkomsten 

aan de docenten voorgelegd en daarbij 

zijn de opmerkingen en wensen 

geïnventariseerd. Daarbij is een 

voorbeeld van de papieren trajectmap 

zoals in de vervolgopleidingen in 

gebruik is, als model gebruikt. Aan een 

digitale variant van de trajectmap wordt 

ook gewerkt. Als basis voor het ontwerp 

is de presentatie gebruikt van de 

regiobijeenkomsten en de opmerkingen 

die daar over verwerkt zijn. Daarbij is 

goed gekeken naar doelgroepen en 

functionaliteit en daarvoor is een aantal 

draadmodellen gemaakt en voorgelegd 

op de Landelijke Dag.

In de presentatie kon Martin aan de 

hand van die draadmodellen laten zien 

welke informatie toegankelijk was voor 

de verschillende gebruikers zoals 

leerling, docent, leermeester en ouder. 

Hoe je bijvoorbeeld de leerlingen en 

opdrachten kunt koppelen of status-

overzichten kunt maken. Hoe je zelf een 

map kunt samenstellen door selecties 

van relevante documenten. Aan het  

eind van de presentatie is door de 

aanwezigen antwoord gegeven op 

vragen. Zoals: hoe lang een leerling 

toegang moet blijven houden na het 

afsluiten van zijn opleiding, of hoe 

ouders geïnformeerd worden. Daarmee 

kan het functioneel ontwerp aangepast 

worden zodat het zo optimaal mogelijk 

past op de praktijk.

Martin vond desgevraagd het tweerich-

tingen verkeer de winst van deze dag: je 

brengt wat en je krijgt wat en dat is het 

mooist als dat in een ontspannen 

omgeving gebeurt en gericht op het 

resultaat waar leerlingen en docenten 

straks plezier aan beleven.



Rietdekkers aan de slag!
Het landelijke samenwerkingsverband/opleidings-

bedrijf Rietdekkers Opleiding Nederland (RON)  

heeft een vraag-aanbod probleem. Er zijn elk jaar 

een paar leerlingen die het vak graag willen leren  

en maar een paar bedrijven die vacatures hebben. 

Geografisch gezien komt het voor dat bedrijven en 

leerlingen geen match kunnen maken. De RON  

heeft komend jaar de vacatures eerder in beeld en 

zal de vmbo-scholen in de buurt van het betreffende 

bedrijf heel gericht benaderen. Voor het aanbieden 

van bijvoorbeeld een snuffelstage bij hun bedrijven 

en aansluitend met de mogelijkheid voor een  

bbl 2-opleiding tot Rietdekker. Voorwaarde is en 

blijft uiteraard de beschikbaarheid van een leer bedrijf 

om de leerling aan te nemen voor de opleiding. De 

vacatures worden binnenkort regionaal per brief 

bekend gemaakt. Zo hoopt de Rietdekkersbranche 

vraag en aanbod beter te kunnen sturen.

nieuws
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Nieuwe voorlichtingslijn 
Fundeon prikkelt jongeren 
richting bouw en infra
De nieuwe voorlichtingslijn van Fundeon maakt de bouw- en infrasector 

spannender. Met prikkelende beelden en kreten sluit de voorlichtingslijn 

aan bij de belevingswereld van jongeren in de bovenbouw van het vmbo. 

Met name opleidingsbedrijven en roc’s kunnen met de posters, flyers en 

website, jongeren werven voor beroepsopleidingen in de bouw en infra. 

In totaal bestaat de voorlichtingslijn uit vier posters en dertien flyers. Met 

kreten als ‘zoek het hogerop’, ‘houd je voeten droog’ en ‘voeg iets toe’ 

moeten deze posters de jongeren verleiden om een bezoek te brengen aan 

de website www.fundeon.nl/beroepen. Om dat extra gemakkelijk te maken 

staat op elke poster en flyer een qr-code, die rechtstreeks linkt naar deze 

website.

Opleidingsroute
De website geeft jongeren alle informatie over de beroepen en mbo-oplei-

dingen in de sector. Door een naam van een beroep in te vullen of een korte 

test te doen, kunnen ze bekijken welk beroep het beste bij hen past en welke 

opleiding ze daarvoor moeten volgen. Met teksten, foto’s en filmpjes schetst 

de website voor ieder beroep een goed beeld. De opleidingsroute geeft bij 

elke opleiding aan welke doorgroeimogelijkheden er in de bouw- en 

infrasector zijn. Werk aan  
jouw weg!

Kom werken in de bouw en infra

bouw op kennis www.fundeon.nl/beroepen

8
9
1
5
-2
0
1
1
0
9

FUN11001 A1_Poster_weg.indd   1

15-07-11   14:17

Houd jij vanteamwork?Kom werken in de bouw en infra

bouw op kennis
www.fundeon.nl/beroepen
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Bestellen
Fundeon heeft de voorlichtingslijn ontwikkeld om opleidingsbedrijven en roc’s te onder-

steunen bij hun wervingsactiviteiten. De komende tijd brengen de adviseurs van Fundeon de 

posters en flyers persoonlijk langs bij de opleiders. Daarnaast kunnen de materialen worden 

via de website www.fundeon.nl/opleider.

Voeg iets toe! 
Word tegelzetter

www.fundeon.nl/beroepen

bouw op kennis
www.fundeon.nl/beroepenFUN11001 A5_kaart_Voeg.indd   1
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Ben jij uit het  
juiste hout  
gesneden?

Word timmerman

www.fundeon.nl/beroepen

bouw op kennis www.fundeon.nl/beroepen
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Kies voor het straatleven!Word straatmaker

www.fundeon.nl/beroepen

bouw op kennis

www.fundeon.nl/beroepen
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Verzet 
bergen!

Word vakman grond-,  

water- en wegenbouw

bouw op kennis
www.fundeon.nl/beroepe
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Zoek het 

hogerop! 
Kom werken in de bouw en infra

www.funde
on.nl/

beroe
pen

bouw op kennis
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Nieuwe website voor Savantis
Kenniscentrum Savantis heeft een volledig nieuwe website. Eind juni gingen de 
pagina’s live. Via aparte ingangen voor bedrijven, werknemers, onderwijs en 
leerlingen vindt de bezoeker van www.savantis.nl snel actuele informatie.

De nieuwe website is ingericht voor vier doelgroe-

pen: bedrijven, werknemers, onderwijs en 

leerlingen. De bezoeker die met de muis over een 

doelgroep beweegt ziet een menu met de vier 

sectoren van Savantis: Schilderen en Onderhoud; 

Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; 

en Schoonmaak en Glazenwassen. Na een klik op 

een sector verschijnt een introductiepagina, met 

daarboven een overzicht van onderwerpen die 

voor de betreffende doelgroep van belang zijn.

Een deel van de informatie is voor alle doelgroe-

pen van belang, zoals de adressen van vakcentra 

en de samenstelling van het bestuur. De bezoeker 

bereikt deze informatie via ‘Meer over Savantis’. 

Op iedere pagina ziet de bezoeker koppelingen 

naar ‘Contact’ en ‘Login’. De contactpagina bevat 

adresgegevens en een reactieformulier. Login leidt 

de bezoeker naar zijn eigen ruimte op de website.

Om het de bezoeker zo gemakkelijk mogelijk te 

maken is een aantal veelgebruikte pagina’s 

rechtstreeks beschikbaar via de koppeling ‘Direct 

naar’. Denk aan het Register van Erkende leerbe-

drijven, trainingen en de webshop. Gekleurde 

banners verwijzen de bezoeker naar onderwerpen 

die bijzondere aandacht verdienen, zoals de 

verkiezing Beste Leerbedrijf.

Vmbo’ers komen via de website van het platform 

(vmbo-bwi.nl) automatisch binnen bij Savantis op 

de doelgroepeningang ‘leerlingen’ waar ze zich 

kunnen oriënteren op hun beroepskeuze. Hier 

treffen ze alle informatie over de beroepen in een 

compact overzicht aan. Van toelatingseisen tot 

uitstroomrichtingen en van voorlichtingsfilmpjes 

tot opleidingslocaties in de buurt, alles wat nodig 

is voor een goede oriëntatie is aan gedacht.

Algemeen directeur van Savantis Hans Verschoor 

is trots op de nieuwe website. “Met de nieuwe 

website zijn onze relaties – zeker in wisselwerking 

met de andere communicatiemiddelen die we 

inzetten – altijd goed geïnformeerd over de vele 

kansen en mogelijkheden om te werken, te leren 

en werkend te leren.”

De nieuwe website is ingericht voor 
vier doelgroepen: bedrijven, werk-
nemers, onderwijs en leerlingen.

nieuws
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Colofon
‘NIEUWS’ informeert over de activiteiten van het 

Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur. Deze 

nieuwsbrief verschijnt minimaal drie keer per jaar en 

is bestemd voor docenten, sectordirecteuren en 

coördinatoren van vmbo-scholen met een afdeling 

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), alsmede 

samenwerkingsverbanden, roc’s en andere belang-

stellenden op het gebied van vmbo-bwi.

Het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur is 

een onafhankelijke commissie die als doel heeft 

gesprekspartner te zijn binnen het onderwijsveld en 

bouwend Nederland. In het Platform zijn als leden 

vertegenwoordigd: de Vereniging van Voortgezet 

Onderwijs, de Kenniscentra Beroepsonderwijs 

bedrijfsleven in de bouw- en houtsectoren (Fundeon, 

Savantis en SH&M) en het bve-veld.

De eindredactie van NIEUWS wordt gedaan door 

Hannie Uiterwaal, Wim Verhoog en Karin Veldman. 

Voor vragen over inhoud of voor het bestellen van 

extra exemplaren kunt u contact opnemen met het 

Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur via 

onderstaand redactieadres:

Platform vmbo  Bouwen, Wonen en Interieur

Redactie NIEUWS

t.a.v. Karin Veldman

Postbus 440

3840 AK Harderwijk

T 0341 499303

F 0341 499499

E platform@vmbo-bwi.nl

I www.vmbo-bwi.nl

In deze Nieuwsbrief zijn de bijdragen verwerkt van: 

Cor de Ridder, Marc van Zanten, Albert Kreijns, Henk 

van Ginkel, Albert Blankesteijn, Ad van Eekelen, Wim 

Verhoog, Hannie Uiterwaal en Karin Veldman.

Vormgeving: V1 Visuele Communicatie, Ermelo

Foto’s: Hannie Uiterwaal, Henk Snater, Gielissen 

Interieurbouw, Sterrencollege Haarlem,  

De Beeldredactie

Regio 1
Woensdag 2 november 2011
Regiocoördinator: Albert Blankesteijn

Tel: (06) 27 27 74 89

a.blankesteijn@vmbo-bwi.nl

Sterren College Haarlem

Badmintonpad 15

2023 BT Haarlem

Tel: (023) 54 15 100

Contactpersoon: R. Boelhouwer

Regio 2
Woensdag 9 november 2011 
Regiocoördinator: Willem de Pagter

Tel: (0118) 61 65 35

w.depagter@vmbo-bwi.nl

Marklandcollege

Locatie pagnevaart

Pagnevaartweg 7

4731 AA Oudenbosch

Tel: (0165) 39 03 90

Contactpersoon: G. de Backer

Regio 3
Woensdag 16 november 2011 
Regiocoördinator: Johan Oost

Tel: (06) 46 33 34 30

j.oost@vmbo-bwi.nl

Dr Nassau College,  

Lokatie PentaIndustrieweg 3

9402 NP Assen

Tel : (0592) 33 31 60

Contactpersoon: L. Feunekes

Regio 4
Woensdag 30 november  2011 
Regiocoördinator: Henk van Ginkel

Tel: (0318) 51 68 32

h.vanginkel@vmbo-bwi.nl

Pieter Zandt  

scholengemeenschap

Kamperstraatweg 1a

8265 PA Kampen

Tel : (038) 33 25 262

Contactpersoon: G. Zandvoort

Regio 5
Woensdag 23 november 2011
Regiocoördinator: Eric-Jan Bakers

Tel: (06) 25558078

e.bakers@vmbo-bwi.nl

Udens College

Sector vmbo

Kleinveld 25, 

5401 ZW Uden

Tel: (0413) 28 30 00 (kies 2)

Contactpersoon: N. Peters

Overzicht 

regiobijeenkomsten


