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najaar 2022 

 
 

College Datum Onderwerp  Zaal Docenten 

1  22 sept. 2022 
 
 

Introductie 
Onderwijs en grondrechten 

Agora 1 prof. dr. Renée van Schoonhoven  
 

2  Kwaliteit en extern toezicht  mr.dr. Martijn Nolen 

3  6 okt. 2022 
 
 

Governance Agora 1 mr. Kees Jansen 
 
 

4  Bestuurlijke samenwerking  prof. dr. Renée van Schoonhoven 

5 3 nov. 2022 De rechtspositie van studenten in het 
mbo 
  

Agora 1 prof. dr. Renée van Schoonhoven 

6  De rechtspositie van ouders en 
leerlingen 

 mr. dr. Joke Sperling 

7 24 nov. 2022 De rechtspositie van het 
onderwijspersoneel 
 

Zaal n.n.b. mr. Jorn de Bruin 
 

8  De leraar als professional  prof. dr. Renée van Schoonhoven 

─ 5 dec. 2022 
 

Inleveren paper 
(paper inleveren op Canvas) 
 

─ 
 

 

─ 10 dec. 2022 Bekendmaking beoordeling paper  
05-12 

─ 
 

─ 13 dec. 2022 Herkansing paper inleveren  
(bij onvoldoende) 
(paper inleveren op Canvas) 
 

─ 

9 Datum n.n.b. 
11.15-17.45 uur 

 

Examen: paperpresentatie (plenair) 
aansluitend diploma-uitreiking 

Agora 1 prof. dr. Renée van Schoonhoven 
dr. Adriaan Overbeeke 
mr. dr. Joke Sperling 
 

 
Het programma voor college 1 t/m 8 is als volgt: 
11.00 – 11.15 uur: ontvangst  
11.15 – 12.30 uur: aanvang programma                             
12.30 – 13.00 uur: lunch                           
13.00 – 14.15 uur: vervolg programma                 
14.15 – 14.30 uur: pauze                           
14.30 – 15.45 uur: vervolg programma                 
15.45 – 16.00 uur: pauze  
16.00 – 17.15 uur: vervolg programma 

Het programma voor bijeenkomst 9 is als volgt: 
11.00 – 11.15 uur: ontvangst  
11.15 – 12.30 uur: aanvang presentaties                             
12.30 – 13.00 uur: lunch                           
13.00 – 14.15 uur: vervolg presentaties                 
14.15 – 14.30 uur: pauze                           
14.30 – 15.45 uur: vervolg presentaties                 
15.45 – 16.00 uur: pauze  
16.00 – 17.15 uur: vervolg presentaties 
17.15 – 17.45 uur: diploma-uitreiking, aansluitend borrel 

 
Algemene informatie 
De colleges vinden plaats op donderdagochtend-middag van 11.00/11.15 tot 17.15 uur, netto cursustijd 5 uur. Eventuele wijzigingen 
in de planning voorbehouden.                       

 
U ontvangt het diploma van de leergang als u tenminste zes van de acht colleges heeft bijgewoond, uw paper heeft gemaakt en 
gepresenteerd op de laatste bijeenkomst en deze met een voldoende is beoordeeld.  
 
 

 
 
  


