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Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

wat Logeion op 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

onderdeel van de AOP). 

Beroepsniveaupro

Wehrmann) 

 en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

Op dinsdag  12 april 2016 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

netwerkconferentie was een g

en vertegenwoordigers van

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

De avond startte om 

die aanwezig waren het woord. 

deze netwerkconferentie aan:

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

willen we graag input wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

wat Logeion op 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

onderdeel van de AOP). 

Beroepsniveaupro

 

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

2016 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

netwerkconferentie was een g

en vertegenwoordigers van

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

De avond startte om 18.00

die aanwezig waren het woord. 

deze netwerkconferentie aan:

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

wat Logeion op dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

onderdeel van de AOP). 

Beroepsniveaupro

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

2016 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

netwerkconferentie was een g

en vertegenwoordigers van

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

18.00

die aanwezig waren het woord. 

deze netwerkconferentie aan:

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

onderdeel van de AOP). 

Beroepsniveaupro

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

2016 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

netwerkconferentie was een g

en vertegenwoordigers van

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

18.00

die aanwezig waren het woord. 

deze netwerkconferentie aan:

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

onderdeel van de AOP). 

Beroepsniveaupro

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

2016 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

netwerkconferentie was een g

en vertegenwoordigers van

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

18.00

die aanwezig waren het woord. 

deze netwerkconferentie aan:

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

onderdeel van de AOP).  

Beroepsniveaupro

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

2016 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

netwerkconferentie was een g

en vertegenwoordigers van

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

18.00

die aanwezig waren het woord. 

deze netwerkconferentie aan:

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

 Vervolgens licht

Beroepsniveauprofielen

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

2016 vond de 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

netwerkconferentie was een g

en vertegenwoordigers van 

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

18.00 uur. 

die aanwezig waren het woord. 

deze netwerkconferentie aan:

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

Vervolgens licht

fielen

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

vond de 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

netwerkconferentie was een g

 (gecertificeerde) communicatie

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

uur. 

die aanwezig waren het woord. 

deze netwerkconferentie aan:

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

Vervolgens licht

fielen

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

vond de 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

netwerkconferentie was een g

(gecertificeerde) communicatie

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

uur. 

die aanwezig waren het woord. 

deze netwerkconferentie aan: 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

Vervolgens licht

fielen

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

vond de 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

netwerkconferentie was een groot aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

uur. 

die aanwezig waren het woord. 

 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

Vervolgens licht

fielen

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

vond de 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

uur. Dagvoorzitter Ly

die aanwezig waren het woord. 

 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoor

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de 

Vervolgens licht

fielen:

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie 

vond de 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

die aanwezig waren het woord. 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

Lagerweij, als vertegenwoordig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

communicatie (in oprichting), de C

Vervolgens licht

: wat kunnen

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

vond de 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

Tijdens deze conferentie gingen

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

die aanwezig waren het woord. 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

C

Vervolgens licht

wat kunnen

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

vond de 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

Tijdens deze conferentie gingen 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

die aanwezig waren het woord. 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

Communicatielabs en de werkgroep 

Vervolgens licht

wat kunnen

en certificerings

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

vond de eerste 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

 we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

die aanwezig waren het woord. 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

Vervolgens licht

wat kunnen

en certificeringsco

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

eerste 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

die aanwezig waren het woord. 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

Vervolgens licht

wat kunnen

co

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

eerste 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

die aanwezig waren het woord. 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

Vervolgens licht

wat kunnen

commissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

eerste 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

die aanwezig waren het woord. 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

Vervolgens licht

wat kunnen

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

eerste 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

die aanwezig waren het woord. Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

Vervolgens licht

wat kunnen

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

eerste 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

Vervolgens lichtt

wat kunnen

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

eerste netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

ten aanwezig

wat kunnen

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;  

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

wat kunnen

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

gestructureerd vorm te gaan geven;   

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

wat kunnen 

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

 de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn:

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Ly

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Vragen die hierbij aan de orde gaan komen zijn: 

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe zorgen we voor betere verbinding? 

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

Dagvoorzitter Lydia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

 

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

 

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

dit moment al doet op dit vlak. Zoals

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

Waar ligt de behoefte vanuit de opleidingen? 

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

Zoals

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de ko

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

 

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

Zoals

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

en aanwezig

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

opleidingen voor certificering vanuit Logeion? (Mirjam 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

Een agenda van thema’s waar we samen de komende periode me

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

Zoals

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

e Logeion

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

(Mirjam 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

mende periode me

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

Zoals

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

e Logeion

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

(Mirjam 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatie

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

Trienke Damstra, 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

mende periode me

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

Zoals 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

e Logeion

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

(Mirjam 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

(gecertificeerde) communicatieopleidingsinstituten

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

Trienke Damstra, voorzitter van de AOP 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

mende periode me

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten? 

dig van het bestuur van Logeion 

 de 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

e Logeion

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er 

(Mirjam 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

opleidingsinstituten

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

voorzitter van de AOP 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

mende periode me

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

Hoe kunnen we wederzijds kennis meer ontsluiten?  

dig van het bestuur van Logeion 

de 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

e Logeion

de BNP voor het onderwijs betekenen?

mmissie (TCC):  Is er een bredere behoefte bij hbo

(Mirjam 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het h

opleidingsinstituten

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

voorzitter van de AOP 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

mende periode me

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

 

dig van het bestuur van Logeion 

de 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

e Logeion

de BNP voor het onderwijs betekenen?

een bredere behoefte bij hbo

(Mirjam 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

netwerkconferentie onderwijs 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

root aantal deelnemers uit het hoger onderwijs 

opleidingsinstituten

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

voorzitter van de AOP 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

mende periode me

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

dig van het bestuur van Logeion 

de bijzondere 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

e Logeion

de BNP voor het onderwijs betekenen?

een bredere behoefte bij hbo

(Mirjam 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

onderwijs 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

oger onderwijs 

opleidingsinstituten

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

voorzitter van de AOP 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

mende periode me

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

dig van het bestuur van Logeion 

bijzondere 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

e Logeion

de BNP voor het onderwijs betekenen?

een bredere behoefte bij hbo

(Mirjam van der Loo

 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

onderwijs 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

oger onderwijs 

opleidingsinstituten

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

voorzitter van de AOP 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

mende periode me

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

dig van het bestuur van Logeion 

bijzondere 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

e Logeion

de BNP voor het onderwijs betekenen?

een bredere behoefte bij hbo

van der Loo

 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

onderwijs 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

oger onderwijs 

opleidingsinstituten

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

voorzitter van de AOP 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i

met vertegenwoordigers van het onderwijs of en hoe Logeion in hun behoefte kan voo

t wat het onderwijs Logeion kan bieden. We hopen dat we vanavond 

mende periode me

de AOP ook wil gebruiken voor verder advies om de rol van Logeion als verbinder meer 

een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

daadwerkelijk zinvolle dwarsverbanden kunnen gaan realiseren.

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

dig van het bestuur van Logeion gaf vervolgens een korte introductie 

bijzondere 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

ommunicatielabs en de werkgroep 

e Logeion-vertegenwoordigers het volgende 

de BNP voor het onderwijs betekenen?

een bredere behoefte bij hbo

van der Loo

 

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

onderwijs 

op initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) van Logeion

oger onderwijs 

opleidingsinstituten

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

andersom: wat kunnen communicatieopleidingen betekenen voor Logeion?

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

voorzitter van de AOP 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i
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een eerste stap zetten richting een netwerk, waardoor we elkaar beter weten te vinden

Welke rol kan Logeion vervullen om de aansluiting met de beroepspraktijk te vergroten?

legvormen zijn nodig om de onderlinge kennis uit te wisselen?

gaf vervolgens een korte introductie 

leerstoel 

van Logeion die door Noelle Aarts bekleed wordt, het centrum voor 

samenwerking

vertegenwoordigers het volgende 

de BNP voor het onderwijs betekenen?

een bredere behoefte bij hbo

Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen

communicatiepraktijk 

. Bij deze 

(hbo

(deelnemers zie bijlage 

we met elkaar in gesprek over de behoeften van 

communicatieopleidingen en de wijze waarop Logeion een rol zou kunnen spelen daarin. En ook 

dia Jumelet gaf een aantal vertegenwoordigers van 

voorzitter van de AOP 

Wij willen graag deze avond horen wat Logeion kan betekenen voor het onderwijs en i
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werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

ongeveer een uur aan 

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

Hierna werden de opbrengsten ve

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

Inventarisatie van de thema’s

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

ongeveer een uur aan 

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

Hierna werden de opbrengsten ve

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

Inventarisatie van de thema’s

 

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

ongeveer een uur aan 

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

Hierna werden de opbrengsten verzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

Inventarisatie van de thema’s

 

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

ongeveer een uur aan 

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

Inventarisatie van de thema’s

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

ongeveer een uur aan 

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

Inventarisatie van de thema’s

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

ongeveer een uur aan de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

Inventarisatie van de thema’s

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

Inventarisatie van de thema’s

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

Inventarisatie van de thema’s

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

Inventarisatie van de thema’s

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

Inventarisatie van de thema’s 

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

 

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

 

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen).

fessionals: organiseren college

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

Die bieden we Logeion (thema’s/vragen). 

fessionals: organiseren collegetours

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

 

tours

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen)

tours

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

Dit vragen we van Logeion (thema’s/vragen) 

tours

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

 

tours,

werken aan langdurige samenwerkingen. Is er nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

, 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

 hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat kunnen jullie als onderwijs Logeion bieden? 

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

 

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen?

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Waar en hoe komt men de beroepsvereniging tegen? 

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

 

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt)

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

door jonge vakgenoten? (Marly van Bragt) 

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

rzameld op flipovers in de vorm van twee

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

 

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

twee

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

twee

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

maakten alle vier tafels kennis met de disgenoten en ging men 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

twee

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

ging men 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

twee 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

ging men 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

 type

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

ging men 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

type

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

ging men 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

type

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

ging men 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

type

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

ging men 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

typen

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

ging men 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

n 

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

ging men 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs?

 vragen:

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

ging men begeleid door een 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

Wat is de toegevoegde waarde van (leden van) Logeion voor het onderwijs? 

vragen:

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

begeleid door een 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

 

vragen:

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

begeleid door een 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

 

vragen:

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

begeleid door een 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

vragen:

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 

begeleid door een 

de slag om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

vragen:

hebben veel spreekmomenten op events en 

nog meer vraag bij opleiders voor verbinding 
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 belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

werking tussen het (hoger) onderwijs en

te schifting en selecteerde zo vijf

arbeidsmarkt 

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

Samen ontwikkelen / ontsluiten van modules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

werking tussen het (hoger) onderwijs en

te schifting en selecteerde zo vijf

arbeidsmarkt 

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

werking tussen het (hoger) onderwijs en

te schifting en selecteerde zo vijf

arbeidsmarkt / imago vakgebied

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

werking tussen het (hoger) onderwijs en

te schifting en selecteerde zo vijf

/ imago vakgebied

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

werking tussen het (hoger) onderwijs en

te schifting en selecteerde zo vijf

/ imago vakgebied

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

werking tussen het (hoger) onderwijs en

te schifting en selecteerde zo vijf

/ imago vakgebied

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

werking tussen het (hoger) onderwijs en

te schifting en selecteerde zo vijf

/ imago vakgebied

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

werking tussen het (hoger) onderwijs en

te schifting en selecteerde zo vijf

/ imago vakgebied

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

werking tussen het (hoger) onderwijs en

te schifting en selecteerde zo vijf

/ imago vakgebied

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

werking tussen het (hoger) onderwijs en 

te schifting en selecteerde zo vijf

/ imago vakgebied

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 
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/ imago vakgebied
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/ imago vakgebied

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 

Logeion.

te schifting en selecteerde zo vijf

/ imago vakgebied

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/praktijk)

dules (particulier onderwijs/hbo

Alle flappen (zie foto’s) werden vervolgens kort toegelicht door 

belangrijkste thema’s/vraagstukken voor komend jaar 
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te schifting en selecteerde zo vijf
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is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

Zorg dat je een code 

Vervolg: Trienke Damst

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

Eric Lagerwey

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

uit te gaan werken met de input 

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

Zorg dat je een code 

Vervolg: Trienke Damst

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

Eric Lagerwey, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

uit te gaan werken met de input 

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

Zorg dat je een code 

Vervolg: Trienke Damstra (AOP

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

uit te gaan werken met de input 

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

Zorg dat je een code 

ra (AOP

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

uit te gaan werken met de input 

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

Zorg dat je een code 

ra (AOP

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

uit te gaan werken met de input 

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

Zorg dat je een code 

ra (AOP

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

uit te gaan werken met de input 

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

Zorg dat je een code 

ra (AOP

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

uit te gaan werken met de input 

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

Zorg dat je een code hebt voor morele dil

ra (AOP

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

uit te gaan werken met de input 

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

ra (AOP

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

uit te gaan werken met de input 

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

ra (AOP Logeion

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

uit te gaan werken met de input die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

Logeion

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

Logeion

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

Logeion

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Nodig: veel meer gegevens.  

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

Logeion

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

  Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

Logeion

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

, Guido Rijnja en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

Logeion

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

Logeion

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

Logeion) en

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

) en

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s.

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld

hebt voor morele dil

) en

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

uitwerkingen van de verschillende thema’s. 

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

Breng een aantal carrières in beeld. 

hebt voor morele dil

) en 

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

 

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

 

hebt voor morele dil

 Ar

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdien

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

hebt voor morele dil

Ar

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

Maak dit laagdrempelig, geen verdienmodel

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

hebt voor morele dil

Arwen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

model

t wel gebouwd en beheerd worden.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

die deze avond 

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Aanbevelingen aan voorzitters Logeion, LOCO, wo,

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

hebt voor morele dil

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

model

t wel gebouwd en beheerd worden. 

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

 is 

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

wo,

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

hebt voor morele dil

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

model

 

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

is 

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

wo,

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

hebt voor morele dile

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

model

 

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

is opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

wo, 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

em

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

model

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

 etc

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

m

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

model.

Zorg daarnaast voor jaarlijkse ontmoetingen.

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

etc

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

mma’s

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

. 

. 

en Marjan Elshof 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

etc

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

ma’s

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

 

 

en Marjan Elshof  

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

etc. 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

ma’s

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

  

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

ma’s

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

 

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

ma’s.

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

. 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

Ontwikkel een platform waarin men elkaar kan vinden (zie onderstaande afbeelding).

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hi

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen 

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

opgehaald. Hieronder de uitkomsten van de 

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Beter beeld van het beroep hebben en breed uitdragen  

Er is al onderzoek van LOCO en h

is grootschalig onderzoek. Pak dat op (LOCO, Logeion, wo

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

 

Er is al onderzoek van LOCO en h

wo

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Er is al onderzoek van LOCO en h

wo

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied

Er is al onderzoek van LOCO en h

wo).

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

estuurlijk overleg zicht op arbeidsmarkt/imago vakgebied 

Er is al onderzoek van LOCO en h

. 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

 

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

 

Er is al onderzoek van LOCO en h

 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

Er is al onderzoek van LOCO en h

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

Er is al onderzoek van LOCO en hogeschool Leiden, maar nodig 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

uitwerking thema en voorstel trekkers voor vervolg  

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden)

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

wen Gerrits (Hogeschool Leiden) 

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

 

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding).

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk)

onderstaande afbeelding). 

 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Logeion als marktplaats/makelaar (tussen opleiding/wetenschap/en praktijk) 

 

 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de 

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eronder de uitkomsten van de eerste

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eerste

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eerste

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eerste

ogeschool Leiden, maar nodig 

Vervolgens is iedereen aangeschoven bij het thema waar hij of zij de meeste interesse in had om dit 

inhoudelijk meer vorm te geven. Ook hebben aanwezigen zich gemeld om deze thema’s vervolgens 

eerste

ogeschool Leiden, maar nodig 

4

eerste 

ogeschool Leiden, maar nodig 

4 

 

ogeschool Leiden, maar nodig 
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Ideeën:
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Thema 3: s

 

H

Een Loge

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

voor:

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Vervolg: Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Logeion, AOP)

Thema 4: L

Leg link met assessments

Certi

Belang van definities: 

Differentiatie

Onderhoud BNP

Data 

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

Thema 5: s

Randvoorwaarden:

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

Thema 3: s

Hbo: minor koppelen aan b

Een Loge

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

voor:

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Logeion, AOP)

Thema 4: L

Leg link met assessments

Certi

Belang van definities: 

Differentiatie

Onderhoud BNP

Data 

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

Thema 5: s

Randvoorwaarden:

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

Thema 3: samen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

Een Loge

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

voor:

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Logeion, AOP)

Thema 4: Link tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

Certi

Belang van definities: 

Differentiatie

Onderhoud BNP

Data 

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

Thema 5: studentenprijs

Randvoorwaarden:

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

Een Loge

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

voor:

o

o

o

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Logeion, AOP)

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

Certi

Belang van definities: 

o

o

Differentiatie

Onderhoud BNP

Data 

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

Randvoorwaarden:

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

Een Loge

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

voor: 

o

o

o

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Logeion, AOP)

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

Certificering op basis van BNP

Belang van definities: 

o

o

Differentiatie

Onderhoud BNP

Data verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

Randvoorwaarden:

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

Een Loge

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

 

o 
o 
o 

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Logeion, AOP)

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

o 
o 

Differentiatie

Onderhoud BNP

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

Randvoorwaarden:

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

Een Loge

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

 
 
 

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Logeion, AOP), 

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

 
 

Differentiatie

Onderhoud BNP

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

Randvoorwaarden:

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

Een Loge

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

 Toegepast wetenschappelijk onderzoek

 Aandacht in het onderwijs 

 Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

, hbo

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

 Vak

 Competenties (

Differentiatie

Onderhoud BNP

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

Randvoorwaarden:

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

Een Logei

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

hbo

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

Vak

Competenties (

Differentiatie

Onderhoud BNP

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

Randvoorwaarden:

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

ion

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

hbo

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

Vak

Competenties (

Differentiatie

Onderhoud BNP

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

Randvoorwaarden:

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

on

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

hbo

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

Vak 

Competenties (

Differentiatie

Onderhoud BNP

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

Randvoorwaarden: 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

on-

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

hbo: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

 

Competenties (

Differentiatie 

Onderhoud BNP

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

-vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

 

Competenties (

 gebruikersgroepen

Onderhoud BNP

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel vers

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

Competenties (

gebruikersgroepen

Onderhoud BNP

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

Eventueel verschillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Loge

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

Competenties (

gebruikersgroepen

Onderhoud BNP

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

tudentenprijs 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

Bestaande Logeion

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

Competenties (

gebruikersgroepen

Onderhoud BNP 

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

on

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

Competenties (

gebruikersgroepen

 

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrman

 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

on-

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

Competenties (

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

: Caroline Wehrmann (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

-vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

Competenties (

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities: 

Competenties (

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

Belang van definities:  

Competenties (

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Een sleutel tot succes is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhan

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

  

Competenties (kunnen & doen/leveren)

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

Leerwegonafhankelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments

ficering op basis van BNP

 

kunnen & doen/leveren)

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen

ink tussen BNP en competenties

Leg link met assessments.

ficering op basis van BNP

 

kunnen & doen/leveren)

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

Coproductie: LOCO, WO-opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan b

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

intermediair tussen praktijk 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Jaap Jansen (Fontys H

ink tussen BNP en competenties

. 

ficering op basis van BNP

kunnen & doen/leveren)

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

bo: minor koppelen aan beroepsniveauprofielen 

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

 –

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Fontys H

ink tussen BNP en competenties

 

ficering op basis van BNP

kunnen & doen/leveren)

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

– 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Fontys H

ink tussen BNP en competenties

ficering op basis van BNP

kunnen & doen/leveren)

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

 wo

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Fontys H

ink tussen BNP en competenties

ficering op basis van BNP

kunnen & doen/leveren)

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

vakgroep ‘module

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

wo

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Fontys H

ink tussen BNP en competenties

ficering op basis van BNP 

kunnen & doen/leveren)

gebruikersgroepen

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

Betrekken van vakmedia voor exposure

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

vakgroep ‘module-ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

wo 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Fontys H

ink tussen BNP en competenties

 

kunnen & doen/leveren)

gebruikersgroepen 

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

exposure

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

 –

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Fontys H

ink tussen BNP en competenties

kunnen & doen/leveren)

 

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

exposure

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

– 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Fontys H

ink tussen BNP en competenties

kunnen & doen/leveren)

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion)

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

exposure

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

 hbo

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Aandacht in het onderwijs  

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Fontys H

ink tussen BNP en competenties

kunnen & doen/leveren)

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

n (BNP Logeion) 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Wees creatief in de vorm: bijv. een pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

exposure

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

hbo

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

(Fontys Hogescholen)

ink tussen BNP en competenties 

kunnen & doen/leveren)

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

 en 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

exposure

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

hbo

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen)

 

kunnen & doen/leveren)

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

en 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

exposure

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

hbo 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen)

kunnen & doen/leveren)

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen

en 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

exposure

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

 –

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen)

kunnen & doen/leveren)

verzamelen als input voor opleidingen

Toetsen uitstromers versus opleidingen. 

en Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

exposure 

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

– particuliere opleidingen. 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen)

kunnen & doen/leveren)

verzamelen als input voor opleidingen

 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

 (bijv. vakblad Communicatie)

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen)

kunnen & doen/leveren)

verzamelen als input voor opleidingen

 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen)

kunnen & doen/leveren)

verzamelen als input voor opleidingen.

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn.

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen)

kunnen & doen/leveren)

. 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

on zou hierin verbinder én aanjager kunnen zijn. 

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen)

kunnen & doen/leveren)

 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

amen ontwikkelen/ontsluiten van modules  

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

 

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen)

kunnen & doen/leveren)

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

Kies voor actuele, maatschappelijke casuïstiek

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

 

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen)

kunnen & doen/leveren) 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

Initiatief moet passen binnen visie van Logeion-b

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

 

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen:

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

ogescholen), 

 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

b

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

 

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

eroepsniveauprofielen 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

Of, misschien beter want er zijn al teveel vakgroepen: 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

, wo

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

bestuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

eroepsniveauprofielen voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

wo

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.
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Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

wo

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.
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Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

pressure cooker of een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

wo: 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.
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Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

of een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

: Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.
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Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

of een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

vraag: welke onderwerpen lenen zich voor een ‘praktijk-

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

of een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

 

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

-minor’? En die zich opwerpt als 

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.
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Eigenaarschap en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk. 

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

of een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

 

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

 

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

of een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

 

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

is draagvlak bij opleidingsmanagers.

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

of een 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

 

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.
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Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

. 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

of een battle

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

 

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

battle

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

 

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

battle

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

battle

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

Maak het niet te groot: het moet haalbaar blijven, houd het klein.

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

battle

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

particuliere opleidingen. 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

. 

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

battle. 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

particuliere opleidingen.  

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit:

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

 

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

 

Het moet geen kopie worden van de Van Hulzen PR Talentenprijs. 

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Werkgroepje dat initiatief neemt voor verdere stappen bestaat uit: Jan van 

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?)

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

 

 

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Jan van 

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

Een heldere rolverdeling is gewenst (wie coördineert, wie voert uit?). 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

 

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie)

voor communicatie 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Jan van 

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals

 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleid

(bijv. vakblad Communicatie).

voor communicatie (BNP)

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Jan van 

Mark van Vuuren 

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

opleidingen en Logeion Young Professionals 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

Kies een werkbare periode die past bij de programma’s van de opleidingen

. 

(BNP)

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Jan van 

Mark van Vuuren  

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

ingen

 

(BNP)

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Jan van 

 (Universiteit Twente)

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

 

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

ingen

(BNP)

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs)

Jan van 

(Universiteit Twente)

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

ingen

(BNP)

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

kelijk toetsen (opkomende trend in het onderwijs) 

Jan van 

(Universiteit Twente)

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie)

ingen

(BNP) 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

 

Jan van den

(Universiteit Twente)

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

chillende invalshoeken voor HBO en WO (of een combinatie). 

ingen. 

 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

den

(Universiteit Twente)

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

 

 

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

den

(Universiteit Twente)

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

den 

(Universiteit Twente)

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 

estuur t.a.v. prijzen en grote events.

Voorkeur om aan te sluiten bij curricula: geef het een vaste plek in het programma

ontwikkeling inrichten die zich bezig gaat houden met de 

minor’? En die zich opwerpt als 

vakgroepen vragen wat thema’s zijn die vragen om, dan wel geschikt zijn 

 Hoff 

(Universiteit Twente)

Marjan Swart (Van der Hilst communicatie) 
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