
Waar staat uw mbo-opleiding in de samenwerking met 
de omgeving, met bedrijven, met andere scholen en
maatschappelijke organisaties? 

Dit voorjaar maakten adviseurs van KPC Groep op basis van hun ervaringen 
in het beroepsonderwijs het MBO Groeiboek 2017. De bedoeling van het 
Groeiboek is om leraren en onderwijsteams te inspireren de verbinding tussen
beroepspraktijk en beroepsopleidingen te versterken.

Het MBO Groeiboek 2017 is volop gedownload en het initiatief heeft veel
 positieve reacties los gemaakt. Ook de MBO Raad heeft het thema verbinding
en aansluiting met de regionale arbeidsmarkt volop in de aandacht gebracht. 
Zo bezoekt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad dit schooljaar alle mbo-
scholen. Lees hier meer over dit initiatief. 

Uitnodiging
Het Groeiboek smaakt naar meer. Dat vinden wij en dat proeven we ook uit 
de reacties! Op 28 november gaan we graag met u in het verlengde van het
 Groeiboek verder op ontdekkingsreis ‘tussen opleiding en beroepspraktijk’.  
Samen met u toetsen we het MBO Groeiboek 2017 aan de onderwijspraktijk.
Ook verzamelen we met u inspirerende voorbeelden en ideeën om de
 verbinding tussen beroepspraktijk en beroepsopleiding te versterken en 
te  onder houden. De opbrengsten leggen we vast en nemen we mee in het 
MBO Groeiboek, editie 2018.

Tussen Opleiding en
Beroepspraktijk 
Samen op ontdekking op 28 november 
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Gevoel voor mensen

In het MBO Groeiboek worden verschillende fasen van verbinding tussen opleiden en
praktijkpraktijk onderscheiden. Dit voorzien van concrete voorbeelden.

Kennis uitwisselen tussen bedrijfsleven en onderwijs - Ontdek creatieve werkvormen
voor kennisproductie. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Collectief praktijkonderzoek - Maak kennis met een bruikbaar instrument voor geza-
menlijk onderzoek. kent u de teacher leader die hiermee aan de slag kan gaan?

Co-creatie - Laat u inspireren door scholen en bedrijven die al samen  onderwijs maken.

Integratie - Maak kennis met moderne en hybride schoolorganisaties.

Netwerkorganisatie - Kan de school plaats maken voor een  netwerk organisatie?

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/mbo/nieuws/40383-onderzoek-op-mbo-scholen-naar-vormgeving-regionale-arbeidsmarkt.html
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Aanmelden en inschrijven
Schrijf u nu in voor de bijeenkomst van 28 november (13.00 tot 15.30 uur) bij
KPC Groep. De bijeenkomst start met een inleiding van Ton Bruining, algemeen
directeur van KPC Groep. Hij gaat in op eigentijds vakmanschap, ‘crossing bor-
ders’ tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk en professionele netwerken.
Daarna wisselen we kennis en ervaringen uit in een inspirerende ambiance.

Schrijf nu in via: www.kpcgroep.nl/bijeenkomstgroeiboek 

Deelname levert u het volgende op:
• Zicht op nieuwe en innovatieve mogelijkheden om de band tussen de

 beroepspraktijk en de beroepsopleiding te versterken en te onderhouden.
• Perspectief op kansen om meer te leren van netwerken tussen opleiding en

beroepspraktijk.
• Een concrete aanpak om de ontwikkeling van uw eigen school te  evalueren.

Deelname kost € 80,-. In dat bedrag is opgenomen een exem-
plaar van het boek ‘Tussen opleiding en beroepspraktijk, het
potentieel van boundary crossing’. (Heeft u al het boek in uw
bezit, dan betaalt u alleen de deelnemersbijdrage van € 50,-).

Let op! U kunt gratis een introducé meebrengen. Voor € 30,-
krijgt ook uw introducé de beschikking over het boek.

Over KPC Groep
De verbinding versterken tussen beroepspraktijk en beroepsopleiding is 
een  bewezen expertise van KPC Groep.
Opdrachtgevers schakelen ons onder meer in voor:
• Maken van ‘schoolfoto’s’ van beroepsopleidingen 
• Visie- en ambitiebepaling met onderwijsteams
• Opstellen van ontwikkelplannen
• Begeleiding bij de implementatie van school- en  onderwijsontwikkel -

plannen.
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