
Impactsessies*

IMPACT SESSIE TITEL ONDERWERP EIGENAAR, FACILITATOR

Al die mbo onderwijsvideo's gaan we met elkaar delen! Pascal Koole, Henri Burger, Wil Hamminga

Diversiteit & Inclusie - onderwijsexperiment 
Rotterdam ontmoet Urk gaat internationaal!

Najat Ahmadi, Koen Vos, Pieter Baay

Het onderwijs ligt op straat Yvonne Rouwhof, Sonja Dijkstra

Op zoek naar een flexibele leerroute Wisanne Compagne, Albert Jan Hoeve

Eco systeem - Hoe kunnen we (de 7 
Noordelijke roc's) de samenwerking 
versterken, hoe opdrachtgevers binden.

Hendrik Jan Hoekstra, Albert van der Meulen

van experiment naar duurzaam 
excellentieonderwijs, hoe pak je dat aan?

Lenie Stuurman, Minou Knepfle, Anneke 
Hesseling 

Innovatief & Multidisciplinair: hoe 
verduurzaam je deze studentprojecten

Astrid Boogers, Tim van der Ploeg, Adri 
Mertens

Challenge-based burgerschapsonderwijs 
i.s.m. externe partners

Martha Lia Kamma, Theresa Leimpek

Co-creatie met werkveld = samen opleiden! Jeroen Luhoff, Bart Steenbakker

Leren en lesgeven met ict: 
Docentcompetenties in beeld

Marit Montsanto, Bas Kurver

LLO, makeathon Skillspaspoort Ellen van Eden, Zwaan Zwart, Linda Numan

Simultaan onderwijs: het onderwijs van de toekomst ? Sharon Steringa, Zwaan Zwart

MBO professionals dragen bij aan 
een vitale maatschappij

Silvia Brouwer, Jasper van Buiten, Patty Veen, 
Rynate de Graaff

Data ondersteund onderwijs bij Noorderpoort JaapJan Vroom, Jacob Poortstra

Stagediscriminatie,  hoe zit dat eigenlijk bij ons? Bert Bennink, Erna Dros

Aan de slag met de SDG's in het onderwijs Sharon Postma, Eva Hoitzing

Zinvol aan de slag met leerstrategieën Eline Bokslag, Petra Brouwers, Anneke 
Hesseling

Paarse krokodil Andries Knol, Gerton Springeling

Onderwijsframework voor flexibel 
onderwijs in de hele school

Vivianne Weijnen, Mattijs Bron

Gezondheidszorg toepassing vanuit techniek Harald Leeuwis, Irma Rabelink

Experimenteren, wat heb ik daar aan? Maria van Omme

Hoe krijg je een heel ROC mee in de 
ontwikkeling van flexibel onderwijs

Simone Schoonhoven, Henk de Vries, Riemie 
Zuiderveld

Hoe kunnen we Vitaal Burgerschap (DC Fit) 
binnen het mbo versterken in de toekomst

Mark Andreae, Dick Lubbersen
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In het programma* worden behalve 
nog meer Impact sessies ook MBO 
talks, Open Space sessies, World Café 
sessies en Sofa sessies over actuele 
thema’s gepland.

Het actuele programma van CVI op 
toer vind je via de QR code op onze 
website. 

* Dit is een momentopname, het programma 
wordt continue geactualiseerd.



Dé Cvi Conferenties…
Al jaren een begrip voor iedereen die 
werkzaam is in het mbo. Heb je eraan 
deelgenomen, dan ken je ze als inspireren-
de bijeenkomsten met zo’n 1.500 mensen, 
gericht op innovatie en kennisdeling. Twee 
dagen waarin je leermomenten en succes-
sen deelde met andere gedreven deelne-
mers, en gezamenlijk werkte aan níeuwe 
inzichten en oplossingen. Mijlpalen in ieder 
schooljaar!

EH… NEVER CHANGE A WINNING CON-
CEPT DAN! TOCH?
Zeker wel! Want wij zijn het Consortium 
voor Innovatie. Ook wij innoveren. Passen 
ons aan. Luisteren en kijken naar wat nodig 
is. Reageren op wat gewenst is. En dat was 
duidelijk: graag meer interactie, minder 
grootschaligheid, op meer locaties, met 
meer deelnameplekken. Het resultaat?

CVI op toer!
Een nieuw, spannend next impactlevel voor 
Dé CvI Conferentie. Geloof ons: daar wil je 
bij zijn!

WAAR MAG JE NAAR UITKIJKEN?
We laten de opzet achter ons van een 
grootschalig evenement op één plek, en 
gaan óp toer’ langs 3 iets kleinschaliger, in-
teractieve bijeenkomsten op 3 verschillende 
locaties. Om nóg meer mensen de kans te 
geven erbij te zijn, op één of beide dagen.

We beginnen in Emmen en reizen dan gelei-
delijk af naar de andere kant van Nederland:

… MET DEZELFDE ENERGIE EN WISSE-
LENDE ONDERWERPEN …
Wat blijft, is de inspirerende energie die je 
gewend bent van Dé CVI Conferenties. Wat 
verandert, is dat we de vier verschillende 
bijeenkomsten en locaties aangrijpen om 
steeds wisselende thema’s aan te snijden. 
Interactief!

…VOOR MBO-PROFESSIONALS…
CVI op toer is voor iedereen die passievol 
werkt bij, ambitieus verbonden is aan, of 
zich toekomstgericht betrokken voelt bij 

het mbo onderwijs in Nederland. Wat dat 
betreft, verschilt CVI op toer dus niet van Dé 
CVI Conferenties.

… DIE HOUDEN VAN INTERACTIE EN IM-
PACT!
Misschien wel het grootste verschil ten 
opzichte van Dé CVI Conferenties is de mate 
van interactie. Starten we voorheen vanuit 
plenaire sessies, gevolgd door ‘break-out 
sessies’ pakken we het nu vanaf minuut één 
heel anders aan. Bij CVI Op Toer draait alles 
namelijk om interactie in impact!

Je kiest nu gedurende de dag voor díe 
‘werkplek’ die jou het meest triggert:

• Impactsessies:
De meest intensieve variant. 2 uur lang 
interactief en creatief aan de slag met het 
actuele onderwerp van jouw keuze, onder 
leiding van een facilitator.

• Open Space sessies: 
De deelnemers vormen zelf de agenda op 
de Open Space. Een aantal deelnemers 
zullen ter plaatse een onderwerp voor-
stellen en brengen. Andere deelnemers 
kiezen vervolgens die onderwerpen waar 
zij het meest kunnen aan bijdragen of 
bijleren. Op een Open Space bruist het 
van de activiteit en komen er prachtige 
resultaten die niemand op voorhand had 
durven voorspellen.

• MBO Talks:
Een vertrouwde sessievorm die ontstaan 
is tijdens de CVI conferentie van 2016. 
In 12 minuten worden in een grote zaal 
thema’s aan de orde gebracht. Dit jaar 
ook combinatie mogelijk om in een latere 
ronde te verdiepen tijdens een sofa sessie.

• World Café sessies: 
Ook hierbij bepalen de deelnemers de 
gespreksonderwerpen . Wellicht zijn een 
aantal onderwerpen vooraf al bekend en 
worden ter plaatse een aantal onderwer-
pen gekozen of alle onderwerpen worden 
ter plaatse gekozen dat kan ook. Concreet 
zijn er tafels waaraan de gesprekken 
plaats vinden met elk ca. 6 deelnemers. 

 Er zijn drie gespreksrondes, na elke 
gespreksronde kies je een andere tafel. 
Je bezoekt dus 3 verschillende onderwer-
pen en je ontmoet aan elke tafel nieuwe 
mensen.
Elke tafel heeft een onderwerp en een 
onderwerpeigenaar die verantwoordelijk 
is voor zijn thema.

• Sofasessies: 
Een verdiepende sessie waarin je ‘en petit 
comité’ en in een informele setting verder 
inzoomt op een thema wat je eerder in 
een andere sessie hebt aangesneden.

Op deze manier biedt CVI op toer alles, 
om jou en je mbo instelling op volle toeren 
te laten innoveren, groeien en excelleren! 
Mis het niet…

Programma
DINSDAG 8 FEBRUARI  WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022
sessies ronde 1  9:30 – 11:30 uur  sessies ronde 4  9:30 – 11:30 uur
lunch   lunch
sessies ronde 2  12:30 – 14:30 uur  sessies ronde 5  12:30 – 14:30 uur
sessies ronde 3  15:00 – 17:00 uur  sessies ronde 6  15:00 – 17:00 uur

INVESTERING
Het schappelijke investeringsbedrag voor één dag CVI op toer bedraagt € 195,= p.p.* 
Voor dit bedrag kun je genieten van inspirerende sessies, ontmoetingen met vakgenoten en 
veel netwerkmoment en een lunchbuffet, koffie/thee/aperitief. En vooral veel inspirerende 
ontmoetingen.

*Wij realiseren de conferentie rekening houdend met de dan geldende RIVM maatregelen. Dit kan ter 
plaatse tot aanpassingen leiden. Indien de maatregelen een fysieke bijeenkomst niet mogelijk maken 
gaan we automatisch over op online. Je aanmelding blijft daarvoor staan. Er volgt geen restitutie.

Dé Facilitators 
Dit zijn een aantal facilitators voor 
de 1e versie van CVI op toer

Organisatie:
HET CONSORTIUM VOOR INNOVATIE
Annemarie Hoevenaars 
conceptrealisatie en beleving
annemariehoevenaars@cviweb.nl

Ellen Elemans
inhoud en techniek
ellenelemans@cviweb.nl 

Addy de Zeeuw
concept
addydezeeuw@cviweb.nl

 Albert Jan Hoeve Anneke Hesseling  Bert Bennink  Coriene Snel Erna Drost Eva Vermeulen 

 Frederique v.Rennes Gerton Springeling  Giel Kessels  Han Berelkamp  Koen Vos Marjan Hoekstra 

 Pieter Baay  Sven Keller  Wil Hamminga Tim van der Ploeg  Adri Mertens  Philippa Dijkman


