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de weblog: http://cvimc2017.cviweblog.nl 
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IN HET VOORJAAR GAAN WE IN DE EFTELING MET 
ELKAAR AAN DE SLAG OM DROOM EN DAAD MET 
ELKAAR TE VERBINDEN. 

‘(…) tussen droom en daad, staan wetten in de weg en praktische bezwaren’, 

schreef de Vlaamse dichter Willem Elsschot in een van de bekendste regels 

uit de Nederlandstalige poëzie. 

De uitnodiging aan u en de uitdaging aan ons allen is dan ook de noodzake-

lijke verbinding tot stand te brengen en met elkaar te delen. Een verbinding 

die vernieuwing mogelijk maakt!

Wij werken aan middelbaar beroepsonderwijs, dat wil zeggen: wij leiden de 

ruggengraat van onze samenleving op. Wij dromen van meer inspiratie in onze 

curricula en in onze lessen én willen daarbij tegelijkertijd de werkelijkheid 

niet uit het oog verliezen. ‘Wetten en praktische bezwaren’ zijn niet alléén 

maar willekeurige bureaucratische barrières maar bevatten ook nuttige 

richtlijnen die de route begaanbaar houden. Onze studenten zouden ons 

ongetwijfeld aan de mouw trekken bij al te vrijblijvende luchtkastelen. 

Mbo’ers zijn immers in het algemeen nuchtere, praktische jongeren (en niet 

meer zo jongeren), die zich niet gek laten maken met sprookjes en praatjes 

voor de vaak.  Het moet wel werken!

Met die realiteit in ons achterhoofd is de Efteling wel de ideale plek elkaar 

te ontmoeten om kennis te delen en nieuwe ideeën op te doen en te creëren.  

Ook de prachtige attractie Droomvlucht immers tovert ons dromen voor en 

beantwoordt evengoed nauwgezet aan veiligheidsvoorschriften en technische 

specificaties. 

Maak dus een Droomvlucht -  én landt met beide benen op de grond. 

Ik hoop u te mogen verwelkomen in de Efteling, op 5 en 6 april!

Fred van der Westerlaken

Voorzitter College van Bestuur

ROC Tilburg

DROOM
& DAAD 
 V E R B I N D E N

25 JAAR HEEFT HET CONSORTIUM VOOR INNOVATIE 
MENSEN BIJ ELKAAR GEBRACHT EN DE KENNISDELING 
BEVORDERD BINNEN DE MBO SECTOR.

25 jaar Consortium voor Innovatie is een reden om……….een feestje te vieren, 

het concept van Dé Conferentie een keer om te gooien, als locatie de Efteling 

te kiezen. Een jubileumconferentie met een festival opzet!

Met diverse programma vormen zoals;  worldcafé, MBO-talk presentaties,  

A3 presentaties, verrassende sprekers, workshops,  themabijeenkomsten

Kom droom en daad met ons meevieren en dien je voorstel in via onze 

online databank.

Programmalijnen 

• Leiderschap & strategie (bv; steek je nek uit)

• HRM (bv fluitend naar je werk)

• Bedrijfsvoering, duurzaamheid (bv Hoe zorg je dat alles klopt)

• Innovatie, Creativiteit en Technologie (bv; buiten de kaders)

• Kwaliteit

• Onderwijs en Bedrijfsleven

Dien uiterlijk 30 november jouw presentatievoorstel in via onze website 

www.cviweb.nl (toelichting vind je op de website) en je krijgt begin januari 

bericht of jouw voorstel wordt opgenomen in het programma van 

Dé Managementconferentie 2017.

Bij goedkeuring van jouw presentatievoorstel wordt je automatisch 

deelnemer aan Dé Managementconferentie voor het schappelijke 

bedrag van €430,00 (dit is incl. lunch, diner, koffie en thee, veel 

netwerkmomenten en toegang tot de Efteling in het avondprogramma; 

excl. overnachting).

Actuele informatie over Dé Managementconferentie 2017 plaatsen we op 

de weblog http://cvimc2017.cviweblog.nl
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