top personeel voor top clusters
De directie van het vmbo van het Petrus Canisius College en van het Van
der Meij College nodigen u uit voor een interessante avond over het thema “Top personeel voor top clusters”. Naar aanleiding van presentaties
over het thema, vindt tijdens een diner het gesprek plaats tussen bestuurders en directies van het vmbo Alkmaar, de wethouder van Onderwijs van
Alkmaar en voorzitter van het RPA, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven en vertegenwoordigers van
het bestuur van het Horizon College en het Clusius College.

Gewenste opbrengst:
- dekkend onderwijsaanbod in de regio, aansluitend bij de arbeidsmarkt (vmbo en mbo weten waarop het zich moet richten)
- succesvolle samenwerking vmbo bedrijfsleven en vmbo-mbo op korte termijn en lange termijn
- m.b.t. bovenstaande punten: een actielijst met actiehouders
Gerdi Meyknecht zit de avond voor. Het diner wordt bereid en geserveerd door leerlingen van het Van der Meij College.

Programma:
Thijs Pennink, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland -Noord:
Schets ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio – overall en vervolgens inzoomen op topclusters.
Martin de Wolf, Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven:
Arbeidsmarkt in de regio voor alle sectoren, toegespitst op mbo (kans op werk, kans op stages).
Elly Konijn, Wethouder Onderwijs en voorzitter RPA-NHN
Waar zet de gemeente op in? Wat betekent dit voor het onderwijs en de aansluiting op de regionale arbeidsmarkt?
Maud Croes en Johan Dekker, directie vmbo:
Ontwikkelingen vernieuwingen beroepsgerichte programma’s vmbo met link naar voorgaande presentaties
René van Schalkwijk, bestuur ROC Horizon College:
Ontwikkelingen vernieuwingen mbo met link naar voorgaande presentaties.
Gerard Oud, bestuur AOC Clusius College:
Presentatie samenwerking Top cluster Agri.

U bent van harte welkom op dinsdag 24 maart van 18.00 tot 21.00 uur op het Van der Meij College.
(inloop vanaf 17.30 uur)
Het Van der Meij College ligt tegenover het station Alkmaar Noord aan de Gravin Jacobastraat 1, 1823DS in Alkmaar. (072) 5675570
Vriendelijk verzoek om uiterlijk 20 maart te laten weten of u aanwezig kunt zijn. Tevens kunt u eventuele dieetwensen doorgeven. (mcroes@vandermeijcollege.nl)

