
NickCasper RomyAnnabelle DoriekeCamilleNamens het team van 
Ondernemend Onderwijs ‘sH

Ondernemend Onderwijs verandert voor twee uur in een miljoenenbedrijf met 
een wereldbekendheid. U bent uitgenodigd als ware CEO van ons bedrijf. Voor het 
bedrijf loopt op dit moment de sollicitatieprocedure. Onze studentmedewerkers 
solliciteren naar de topfuncties binnen het bedrijf. 

Tijdens deze sollicitaties, op vrijdag 2 juli, vertellen zij over hun ervaringen, 
projecten en talenten van het afgelopen half jaar. Zij presenteren hun kennis en 
vaardigheden en vertellen waarom u hen moet aannemen voor deze topfuncties! 

Samen gaan we vooral op zoek naar kansen voor transfer voor uzelf en voor uw 
omgeving. Daarvoor nodigen wij u graag uit!

Beste genodigde, Het programma

Vrijdag 14:00 - 15:45 Online omgeving
2 juli 2021 Inlog vanaf 13:45 Microsoft Teams

Dorieke Houthuijzen Casper KnuvelderCamille Smits

Nick van WanrooijAnnabelle Hoogakker Romy Dieterman U ontvangt binnenkort een e-mail met de 
link naar ons Microsoft Teams kanaal.

Innovatie in het onderwijsLang zullen ze lezen

Ontwikkeling voor iedereen Interesse in het onderwijs Innovatie in het onderwijs

Kansengelijkheid
Soms is kijken in het verleden goed 

om vooruit te kunnen in de toekomst. 

Leesmotivatie, daar ga ik voor: van een 
Engels prentenboek tot de lezers van de 

nieuwsbrief!

Over waardevolle manieren waarop 
kinderen en mensen zich in brede zin 

kunnen ontwikkelen. 

Hoe ben ik binnen OO ‘sH als 
Social Work-student met mijn 
interesse in het onderwijs aan 

de slag gegaan?

Ik streef naar nieuwe innovaties 
binnen het onderwijs, waardoor er 
een nieuwe manier van leren komt!

Hoe kunnen we kansengelijkheid voor 
jongeren bevorderen? Ik bekeek het!

13:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 

Inloop in Microsoft Teams

De studentmedewerkers 
vooraf leren kennen? 

Bezoek dan de teampagina 
van Ondernemend 
Onderwijs ‘sH door op dit 
vlak te klikken.

Even voorstellen...

Welkomstwoord en uitleg

Presentaties

Napraten

Afsluiting bijeenkomst

Meld je hier aan AANMELDEN

EINDPRESENTATIES STUDENTMEDEWERKERSNETWERKBIJEENKOMST

https://forms.gle/VeYtkBQA9B5fh2Bo6
https://www.ondernemend-onderwijs.nl/over-ons/programmateam-ondernemend-onderwijs-sh/
https://forms.gle/VeYtkBQA9B5fh2Bo6
https://www.ondernemend-onderwijs.nl/media/4395/voorstellen-smw-febr-juli-21-lichtlogo.pdf
https://www.ondernemend-onderwijs.nl/media/4395/voorstellen-smw-febr-juli-21-lichtlogo.pdf
https://forms.gle/VeYtkBQA9B5fh2Bo6

