
“Onorthodoxe

 activiteiten voor

 het mbo”

Actuele informatie: De laatste informatie over Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2016 kun je steeds terugvinden op de weblog:  
http://cviov2016.cviweblog.nl 
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WELKOM!

Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT op 6 en 
7 april 2016 heeft als doel mensen bij elkaar te brengen 
en de kennisdeling te bevorderen in de mbo sector.

Daarvoor roepen we de mbo instellingen op hun inspirerende
voorbeelden te presenteren zodat anderen mbo instellingen
daarvan kunnen leren. 

Het programma is gebaseerd op ‘eigenaarschap’. Elke 
mbo instelling is ‘eigenaar’ van een aantal workshops. 
Ook jouw school kan een eigen programma samenstellen; 
de communicatie en beoordeling verloopt via een contact-
persoon binnen jouw MBO school.

Wil je een presentatievoorstel indienen, dan kun je dat 
zelf doen of via die contactpersoon, Vul dan het online 
vragenformulier in via www.cviweb.nl  inloggen/databank 
(http://databank.cviweb.nl/) .

Wordt jouw workshop niet opgenomen in het eigen 
programma, dan kunnen wij je eventueel toelaten tot het 

wildcard programma (soms weet een instelling de kwaliteit 
van eigen medewerkers niet op waarde te schatten, 
“landelijk beroemd en in eigen school niet gekend”).

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 Conferentie 
voor Onderwijsvernieuwing en ICT.

Bij goedkeuring van jouw presentatievoorstel wordt je 
automatisch deelnemer aan Dé Conferentie voor Onderwijs-
vernieuwing en ICT voor het schappelijke bedrag van 
5 420,00 (dit is incl. lunch, diner, koffie en thee en veel 
netwerkmomenten; excl. overnachting).

Actuele informatie over Dé Conferentie voor Onderwijs-
vernieuwing en ICT plaatsen we op de weblog 
http://cviov2016.cviweblog.nl/ 

PRESENTATIEVOORSTEL INDIENEN 2016
 

Welkom op Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en 
ICT. De plek bij uitstek om kennis te delen, elkaar te 
ontmoeten en elkaar te inspireren. Het delen van innovatieve
ideeën, unieke vernieuwende concepten en creatieve 
oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen: daar 
gaat het de komende twee dagen om.
 
We zijn trots dat Noorderpoort wederom gastheer is en we u voor 
de tweede keer in Groningen mogen ontmoeten. Groningen
staat bekend om zijn nuchtere en praktische instelling en als
écht Groningse gastheer kunnen we hier tijdens de conferentie 
alleen maar op aansluiten. Want dat is Noorderpoort: trots, 
écht Gronings en met elan. We zetten daarom gedurende 
twee dagen ook volledig in op maken van meters om zo het 
onderste uit de kan te halen. Nait soezen, moar broezen. 

Groningers zijn prettig direct en een beetje ruig. Sommigen 
ervaren dat als lomp en stug, maar wij zien het meer als 
eerlijkheid en rechtdoorzee. We nemen niet zo snel een blad 
voor de mond. Daarnaast zijn we innovatief en durven we 
buiten de lijntjes te kleuren. Een goed voorbeeld hiervan is 

de grote rol die we spelen binnen de ontwikkelingen op het 
gebied van windenergie en hoe Noorderpoort hiermee als 
ROC de regio versterkt. Zo bieden we sinds kort een uniek 
keuzedeel Onderhoud aan Windturbines aan bij Noorder-
poort Energy & Maritime.  

Het belooft weer een succesvolle conferentie te worden voor 
al die enthousiaste mensen uit de mbo sector. Voel u welkom 
in onze mooie regio, waar we staan voor échte Groningse 
trots met elan. 

Rob Schuur
Voorzitter College van Bestuur Noorderpoort
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