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Geachte collega, 
 
In het kader van het internationale VSV1-project ‘2young2fail’, waar de gemeente ’s-Hertogenbosch 
en het Rodenborch-College in participeren, wordt er op woensdag 30 september 2015 een boeiende 
VSV-conferentie georganiseerd in Rosmalen. VSV is een actueel thema, ook in de internationale 
context. Verschillende sprekers en workshops zullen de revue passeren. Er zullen deze dag ook 
internationale gasten aanwezig zijn uit Engeland, Italië, Portugal en Spanje. Om deze reden is het 
ochtenddeel Engelstalig.  
Day program part 1   Intended for school managers, mentors, career counselors and teachers  

   (Engelstalig/English). 

09.00 – 09.35   Welcome & Opening by chairman Marcel van den Tillaart, Rodenborch-College 

09.35 – 09.50  "Educational and labour market policy, now and in the future" by Wouter Smits, 
Head of Department of Education, Labour market and Participation, Municipality ‘s-
Hertogenbosch 

09.50 – 10.00 ‘Too Young To Fail’, the project in a nutshell by Elisabetta De Martino, project 

manager Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Torino (Italy) 

10.00 – 10.20 "Good performance through good relations" by Reinoud van Uffelen 
Program manager VSV, Region North-East Brabant 

 
10.20 – 10.45 Career orientation and career guidance, "State of the Art" by Theo van de Veerdonk 

Project manager education and labour market and European cooperation, 
Municipality 's-Hertogenbosch 

10.45 – 11.00 Coffee break 

11.00 – 11.45 "The will to care" How to ensure that students want to stay by Ronald Hünneman. 
Ronald Hünneman is teacher and a researcher at the University of Groningen. 
Previously he worked for fifteen years with youngsters who are socially emotionally 
handicapped. The main focus of his research is on the development of cognition, self-
knowledge and social interaction. 

11.45 – 12.30  Theatre performance by students from the Rodenborch-College,  
   theme ‘’prevention early school leaving’’ 

12.30 – 13.00  Lunch  

Dagprogramma deel 2  Bedoeld voor schoolmanagers, mentoren, LOB
2
’ers en docenten (Nederlandstalig). 

13.30 – 13.45  Inloop & Opening door dagvoorzitter Marcel van den Tillaart 

13.45 – 14.30  Keuze uit verschillende LOB-workshops 

14.30 – 14.45  Koffiepauze 
 
14.45 – 15.30  Open Space: Een open agenda die ter plekke wordt ingevuld en de vrijheid om te  
   gaan en staan waar je wilt. 

15.30 – 16.15  Theatervoorstelling door scholieren van het Rodenborch-College, thema VSV 

16.15 – ……….  Borrel & Hapje 

Z.O.Z. 

                                                           
1
 VSV= Voortijdig schoolverlaten = early school leaving  

2
 LOB= Loopbaanoriëntatie en begeleiding = career orientation and guidance 
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Beide dagprogramma’s vinden plaats in theater ‘Perron-3’, gelegen aan het station van Rosmalen. 
Adres: Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen 

 
Wij nodigen u van harte uit voor deze conferentie. U kunt zich aanmelden via de volgende 
websitelink: http://goo.gl/forms/NM4qq4CuZL Aanmelden voor beide dagdelen is mogelijk. 
Voor vragen betreffende de inschrijving kunt u terecht bij Frank Brouwers 
(f.brouwers@rodenborch.nl). 
Let op: Er is een aantal beschikbare plaatsen voor beide dagprogramma’s.  
 
U ontvangt begin september meer informatie betreffende de sprekers en de workshops.                 
Voor algemene vragen kunt u terecht bij Theo van de Veerdonk  
(t.vandeveerdonk@s-hertogenbosch.nl).  
 
Het belooft een inspirerende conferentie te worden. Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Theo van de Veerdonk,  Projectmanager regie leren en werken, Voorzitter stuurgroep LOB 
Katja Brooijmans, Beleid Cultuur & internationale samenwerking, Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Marcel van den Tillaart, Teamleider klas 3, Rodenborch-College Rosmalen 
René van Gerven, Teamleider klas 1 & 2, Rodenborch-College Rosmalen 
Frank Brouwers, Decaan, Rodenborch-College Rosmalen 
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