
 

“Wij komen graag op bezoek” 
Bedrijven- en instellingen contactdag Stichting VO-Zeeuws-Vlaanderen 
op dinsdag 1 oktober 2019 

Tijdens de bijeenkomst van de maatschappelijke adviesraad op 11 april 2019 is door de 
aanwezige vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen, organisaties en branches 
gewezen op het belang dat docenten van de scholen van voortgezet onderwijs goed op 
de hoogte zijn van de actuele stand van zaken in de bedrijven en instellingen. Daarbij 
werden diverse doelen benoemd (zie verderop). 
 
Deze doelen sluiten prima aan bij de ambities van onze scholen en het bestuur heeft 
daarom deze handschoen opgepakt en besloten om in het huidige schooljaar één van 
onze ontwikkeldagen te besteden aan een goede verkenning van de regionale bedrijven 
en instellingen.  
 
Op 1 oktober zullen daarom alle docenten die die dag werkzaam zijn, deel gaan nemen 
aan deze zgn. contactdag. De invulling van een eventueel bezoek is uiteraard afhankelijk 
van de mogelijkheden die per bedrijf of instelling geboden worden. In eerste instantie 
wordt gedacht aan een dagdeel per bezoek door een groep docenten. 
 
De doelen die we beogen zijn: 
 

1. Betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Door een goede kennis van of ervaring met het actuele werkveld zouden 

docenten beter in staat kunnen zijn om het onderwijsprogramma goed aan te 

laten sluiten op de praktijk; 

2. Beter beroepsbeeld 

Door een beter (meer actueel) beroepsbeeld kan een verbetering plaatsvinden in 

de begeleiding van loopbaan- en opleidingsoriëntatie; 

3. Eigen ontwikkeling 

Docenten zouden wellicht eigen vaardigheden en kennis verder kunnen 

ontwikkelen;  

4. Verruiming netwerk 

Door een beter en meer compleet beeld te hebben van de bedrijven en 

instellingen in onze regio en uitbreiding van het netwerk zijn er meer 

mogelijkheden tot samenwerking waar onderwijs en praktijk gecombineerd 

kunnen worden, bijv. in het geval van bepaalde projecten; 

5. PR voor potentiële werknemers 

Tevens kan kennis van het regionale bedrijfsleven en de instellingen leiden tot 

een beter zicht op de mogelijkheden tot werken in onze regio, hetgeen wellicht 

kan leiden tot meer public relations voor (aanstaande) studenten als potentiele 

werknemers. 
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Gezien de 5 doelstellingen vragen wij de bedrijven en instellingen of het in ieder geval 
mogelijk is om: 
 

A. de bezoekers een beeld te geven van producten, diensten, activiteiten, 

materialen, bedrijfsprocessen etc.; 

B. de bezoekers een goed beeld te geven van de beroepen binnen het bedrijf of de 

instelling; 

C. te vernemen wat er vandaag de dag binnen het bedrijf of de instelling van een 

werknemer verlangd wordt aan (algemene) vaardigheden; 

D. te kunnen vernemen wat de actuele ontwikkelingen binnen het bedrijf of de 

sector zijn (technische of maatschappelijke ontwikkelingen, digitalisering, 

robotisering etc.) en wat dit vervolgens vraagt van de leiding en de werknemers; 

E. te bespreken of er mogelijkheden voor samenwerking met het onderwijs zijn en 

of uw bedrijf bereid is om een docent/ docenten te ondersteunen bij het 

ontwikkelen van onderwijsleerstof (projecten, onderzoekjes); 

F. (voor m.n. de technische bedrijven) in te gaan op de mogelijkheden die er zijn 

voor meisjes/vrouwen in uw branche/bedrijf. 

Docentenbezoeken kunnen plaatsvinden in de ochtend of middag. Daarvoor hanteren we 
in principe de volgende tijden: 
 

 09.00 – 11.30 u bezoek 1 

 13.00 – 15.30 u bezoek 2 
 
Doet u mee? 
Graag vernemen we van u of u bereid bent om een groep docenten te ontvangen om hen 
voor te lichten over uw bedrijf of instelling. Als u daartoe bereid bent, willen we u tevens 
vragen of u bereid bent om één of wellicht tweemaal een groep te ontvangen en ook ons 
te laten weten hoeveel mensen u per keer kunt ontvangen. Wij komen graag op bezoek! 
 
Vult u het reactieformulier in om antwoord te geven op bovenstaande vragen? 
 
Voor de werving van bedrijven en instellingen wordt VO Zeeuws-Vlaanderen 
ondersteund door het Huis van de Techniek.  

 Contactpersoon: Dick Schipper (06-22694307) 

 Contactpersoon VO Zeeuws-Vlaanderen: Ellen de Winde (06-11075486) 

Met vriendelijke groet, 
 
 
P.J. de Witte MSc 
Voorzitter college van bestuur 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7U5XJkw8pUiQ_hYrOdb39tNrLjeEEatFtxKBK5J4Bf5UNktVSUlQSlI0Q0QwV1owR1hJM1ZTTzlLTS4u

