
 

Uitnodiging eindpresentaties onderwijsinnovatie studenten Fontys Pabo ’s-Hertogenbosch,    

16 januari 2019, 13.00-15.00uur, Prins Bernhardstraat 4-6, ’s-Hertogenbosch. 
 
Beste partners in het netwerk van Ondernemend Onderwijs ‘sH, 
 
Hierbij nodigen we jullie uit voor de eindpresentaties van de onderwijsinnovaties van de 3e jaars 
studenten van Fontys Pabo ‘s-Hertogenbosch, waarbij velen van jullie vanuit jullie instantie 
betrokken waren. Liefst 72 studenten presenteren hier hun vernieuwende bijdrage aan het 
onderwijs. Het afgelopen half jaar hebben zij in samenwerking met externe partijen hard gewerkt 
aan nieuwe onderwijsconcepten en/of de uitwerking daarvan. Deze producten hebben zij vervolgens 
toegepast op hun stagescholen. Het eindresultaat presenteren zij op 16 januari aan ons. 
Ben je geïnteresseerd in onderwijsvernieuwing? Of kan jouw organisatie hulp gebruiken bij het 
opzetten van een vernieuwend educatief programma? Dan wil jij hierbij zijn. Lees het programma en 
meld je aan! 
 
De feestelijke  bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 januari 2019 in de Concertzaal Willem II, 
Prins Bernhardstraat 4-6, ’s-Hertogenbosch, van 13.00 tot 15.00 uur. 
We vieren hiermee tevens het 5 -jarig bestaan van Ondernemend Onderwijs ‘sH! 
 
Programma 
12.45 uur:          Inloop met koffie en thee 
13.00 uur:          Opening  door Pabo en Ondernemend Onderwijs ‘sH,  
  1e spreker over de betekenis van aandacht voor en ondersteuning van   
  onderwijsinnovatie op gemeentelijk, regionaal, landelijk en Europees niveau. 
13.10 uur:          Presentaties studenten  - carrousel ronde 1 
13.35 uur:          2e spreker, inspelend op de eindpresentaties van de studenten en het belang daarin 
  van de samenwerking tussen onderwijs en externe partijen. 
13.45 uur:          Presentaties studenten – carrousel ronde 2 
14.10 uur:          3e spreker, het belang van ruimte voor ondernemendheid in het onderwijs, de 
  samenwerking Pabo - OO’sH en wat we bereikt hebben in 5 jaar OO’sH. 
14.20 uur:          Presentaties studenten – carrousel ronde 3 
14.50 uur:          Terug- en vooruitblik, dank aan projectgroep, organisatie, aanwezigen,  en vooral de  
  studenten voor het delen van hun onderzoek en ervaringen. 
15.00 uur:          Einde programma en informeel napraten. 
 
MELD JE AAN! Stuur een e-mail naar sh.ondernemendonderwijs@gmail.com en geef aan met 
hoeveel personen (NAMEN + INSTANTIE) je bij de eindpresentaties aanwezig zult zijn. Dit vanwege de 
organisatie, catering en naambadges. 
Wij verheugen ons op jullie komst en maken tevens van de gelegenheid gebruik jullie hierbij fijne 
feestdagen en een goed begin van 2019 toe te wensen. 
 
Namens studenten en docenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie Pabo ’s-Hertogenbosch en 
Ondernemend Onderwijs ‘sH 
 
Groet, 
Marjan de Groot-Reuvekamp 
Michel van Ingen 
Margo van den Oord 
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