
Uitnodiging
Ondernemend Onderwijs voor 
een Ondernemende Samenleving 2.0
20 januari 2016, 14.30 – 18.00 uur
Helicon VMBO Groen, Hervensebaan 7, 5232 jl  ’s-Hertogenbosch

Een goed functionerende arbeidsmarkt, perspectief op een baan, zelfredzaamheid 

in de samenleving, dat is waar de gemeente zich vanuit haar opvatting binnen 

Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie over buigt – kortom een energieke samenleving. 

Het lerend netwerk ’sH Ondernemend Onderwijs maakt zich daarvoor sterk door een actief en 

zichtbaar programma samen met leraren, leerlingen, ouders, schoolbesturen en ondernemers  

vorm te geven. Gedurende het gehele middagprogramma worden voorbeelden in beeld gebracht  

van ondernemende initiatieven en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van de deelnemers.

 Programma

14.30 uur Ontvangst met verjaardagstaart

15.00 uur  Start van het programma met Anne Mieke Eggenkamp  

  Presentator. Staat voor creative strategy, talent development, education innovation 

en OTHERWISE unusual learning experience.

 Inleiding op ’sH Ondernemend Onderwijs door Katja Brooijmans

  Beleidsmedewerker gemeente ’s-Hertogenbosch voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. 

Staat voor de beleidsmatige verankering en de verspreiding van ’sH Ondernemend 

Onderwijs binnen regionale netwerken.

  Onderwijsinnovatie, ruimte voor 21ste-eeuwse vaardigheden en   

talentontwikkeling, door Sander Dekker   

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zet sterk in op  

talentontwikkeling voor ieder kind.

16.00 uur  Anne Mieke Eggenkamp in gesprek met staatssecretaris Sander Dekker,  

wethouder Eric Logister en commercieel directeur Heleen Herbert van Heijmans 

Over de meerwaarde van Triple Helix samenwerkingen voor onderwijs en arbeids-

markt. In reactie op de vraag: Hoe creëer je ruimte voor ondernemendheid?

16.30 uur  Wereldcafé 

  Samen onderzoeken we de kansen voor ’sH Ondernemend Onderwijs in 2016. Hoe 

kunnen we de Bossche initiatieven vergroten, verbreden, delen en vermenigvuldigen? 

Hoe creëren we hierbij kansen voor ondernemendheid, vanuit het perspectief van 

Overheid, Ondernemers/Organisaties en Onderwijs? En wat is er nodig voor een 

duurzame inbedding in onze samenleving?

17.30 uur   De resultaten van 2 jaar ’sH Ondernemend Onderwijs en een vooruitblik op 2016   

door Margo van den Oord 

 Programmaleider van ’sH Ondernemend Onderwijs.

18.00 uur  Borrel

We zien u graag op 20 januari 2016!

Meld u aan via post@ondernemend-onderwijs.nl o.v.v. uw naam, e-mailadres en organisatie.

Zie ook www.ondernemend-onderwijs.nl
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