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Utrecht, 27 september 2010

Workshops VO-content voor docenten

         ‘Zoeken, vinden en gebruiken’ 

Geachte relatie, 

Met genoegen maak ik u attent op de workshops die geheel in het teken staan van VO-content, de landelijke open 
leermaterialenbank voor het voortgezet onderwijs. De workshops vinden plaats in oktober en november aanstaande 
op verschillende locaties in het land. Het thema van de workshops is ‘Zoeken, vinden en gebruiken’. Bijgevoegd zend 
ik u een aantal uitnodigingskaarten toe met informatie over de locaties en aanmelding. Ik hoop van harte dat u deze 
workshops bekend wilt maken binnen uw schoolorganisatie én onder uw docenten. Vooral hun deelname draagt in 
belangrijke mate bij aan een succesvolle implementatie van VO-content. 

Waarom workshops over VO-content? 
Zoals u waarschijnlijk weet is VO-content volop in ontwikkeling. Binnen de portal Wikiwijs, waar u VO-content vindt, 
treft u nu al een grote variëteit digitale leermiddelen aan die ingezet kunnen worden in de dagelijkse (les)praktijk. 
Vanuit het Innovatieplatform-VO (een initiatief van de VO-raad) wordt voortdurend hard gewerkt aan het aansluiten 
van nieuwe collecties. Onze doelstelling is ambitieus: in 2015 moet VO-content kerndoel- en eindtermendekkend 
leermateriaal bevatten voor alle onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs (van vso tot en met gymnasium). Door 
middel van de workshops willen wij docenten, schoolleiders en verder iedereen die met VO-content wil werken de 
mogelijkheid bieden om (nog) beter hun weg te vinden in VO-content. Vandaar het thema van de workshops ‘VO-
content: zoeken, vinden en gebruiken’.  

Ook op uw eigen school
Naast een aantal bijeenkomsten verspreid over het land bieden wij de mogelijkheid om de workshops ook incompany, 
op uw eigen school, te geven. Kent u binnen uw schoolorganisatie voldoende geïnteresseerden die kennis willen 
maken met VO-content, dan komen onze trainers graag naar uw school toe!

Aanmelding
Op de kaart bij deze brief treft u een link aan waar u zich kunt aanmelden, zowel voor de landelijke als de incompany 
workshops. Voor de goede orde, aan de bijeenkomsten zijn géén kosten verbonden. Voor de incompany workshops 
dienen zich minimaal dertig deelnemers aan te melden. De kosten voor de ‘hosting’ zijn in dat geval wel voor eigen 
rekening. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. 

Graag ontmoet ik u op een van onze bijeenkomsten. 

Vriendelijke groeten, 

Janneke van Doren, 
Adviseur onderwijs & ICT
Innovatieplatform-VO,
Telefoon 013 456 0311. 
E-mail: JannekevanDoren@VO-raad.nl
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Centraal in het land of op uw eigen school 

Meld u nu aan!  www.prodoCent.nl/workshops

 zoeken - vinden - gebruiken



Wilt u een workshop VO-content 

op uw eigen school organiseren 

met trainers van het Innovatieplatform-VO?

Minstens 30 deelnemers

Gratis ondersteuning door het Innovatieplatform-VO 

(trainers en voorbereiding) 

Organisatiekosten 

zijn voor de school

Centraal in het land op uw eigen sChool

7 oktober  Zuyderzee College Emmeloord

14 oktober  CSV Veenendaal

14 oktober  Mondriaan College Oss

2 november  CSV Veenendaal

4 november  Zuyderzee College Emmeloord

11 november  Mondriaan College Oss

11 november   Trinitas College Heerhugowaard

Deelname is gratis

kies een datuM en loCatie 
en sChrijf in via 

www.prodoCent.nl/workshops 

neeM ContaCt op Met 
Janneke van Doren 

jannekevandoren@vo-raad.nl
t  013 - 456 0311
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