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Met Peter Heerschop, Tom van ’t Hek, 
Victor Lamme en Bart Kiers 

CONGRES

7 DECEM
BER 2016

12.15-18.00 UUR



Informeren en inspireren! 
Meer aandacht voor het vmbo is hard nodig. Net als 
meer investeringen in deze kansrijke onderwijssoort 
om op een kwalitatief goede en eigentijdse 
manier aan te sluiten bij de (technologische) 
ontwikkelingen in de maatschappij. 

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het vmbo? Wilt u 
met eigen ogen zien en ervaren welke kansen het (nieuwe) vmbo te bieden 
heeft en welke mogelijkheden de arbeidsmarkt in de toekomst biedt? Wilt 
u de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven versterken? Wilt u meer weten 
over talentontwikkeling of heeft u adviezen aan de politiek om het vmbo te 
versterken? Bezoek dan het congres Kansrijk vmbo op 7 december 2016.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor goed vmbo. 
Of u nu werkzaam bent in het PO, VO (vmbo), mbo, het (regionale) bedrijfsleven 
of de (lokale of regionale) overheid, u bent van harte welkom. Let op: het aantal 
plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij! 

Programma Kansrijk vmbo 
12.15 Inloop en lunch
13.00  Opening congres met Bart Kiers
13.20  Peter Heerschop: Kansrijk vmbo 
14.05  Workshops & lezingen (ronde 1)
15.10 Victor Lamme: Effect van praktijkvakken op leren
15.50 Workshops & lezingen (ronde 2)
16.40  Tom van ’t Hek: Talentontwikkeling
17:30  Afsluiting congres met Bart Kiers
17.40  Hapje, drankje

Een greep uit de lezingen & workshops vindt u op de achterzijde.

Voor meer informatie en het laatste nieuws over het congres: bezoek regelmatig 
de website kansrijkvmbo.tabor.nl. Een week voor aanvang van het congres 
vindt u daar ook het totale overzicht van workshops en lezingen. 



Peter Heerschop is cabaretier, programmamaker, acteur, schrijver en 
oud-docent lichamelijke opvoeding. Tijdens het congres neemt hij u 
mee in zijn kijk op kansrijk vmbo.

Als oud-hockeyinternational en -coach kent Tom van ’t Hek de sport 
door en door. Van ’t Hek is tevens radiopresentator en huisarts. Vanuit 
die brede ervaring zet hij zijn visie op talentontwikkeling uiteen.

Victor Lamme is hoogleraar cognitieve neurowetenschap. Hij houdt 
zich bezig met onderzoek naar de werking van het brein, de visuele 
waarneming en vooral het bewustzijn. In zijn presentatie gaat hij in op 
de effecten van praktijkvakken en creatieve en sportieve vakken op het 
leren.

Singer-songwriter Bart Kiers heeft 25 jaar podiumervaring. Sinds 2008 
is hij actief als stand-up musician, waarbij hij ter plekke songs schrijft en 
vertolkt. Tijdens het congres houdt hij u een muzikale en humoristische 
spiegel voor. 



Een greep uit de lezingen & workshops
• Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap
• Het nieuwe vmbo
• Robotica in de les
• Digitaal leerlingvolgsysteem op de praktijkpleinen
• Maak rekenonderwijs tot een succes! 
• Sociale veiligheid in de praktijk
• Ondernemend leren in de praktijk
• Hoe versterken we de mavo-route in samenwerking met het mbo? 
• Trends op de arbeidsmarkt & consequenties

Bij aanvang van het congres kunt u een keuze maken. 

Waar? Tabor College d’Ampte, Berkerhoutweg 5, 1624 NS Hoorn
Wanneer? Woensdag 7 december 2016 van 12.15 tot 18:00 uur
Entree & lunch gratis! (lunch reserveren bij aanmelding)
Aanmelden? Ga naar kansrijkvmbo.tabor.nl of scan de QR-code
 
Meer informatie? Stef Macke, directeur Tabor College d’Ampte:  
kansrijkvmbo@tabor.nl

Organisatie:
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