
   
 
     

Datum: 16-09-2019 

Onderwerp: Uitnodiging  

Geachte heer/mevrouw, 

 

Graag nodigen wij u op dinsdag 29 oktober 2019 voor de bijeenkomst ExPEdition Nijmegen!  

 

Tijdens deze ontdekkingstocht gaat het onderwijs (docenten en oud-studenten), het bedrijfsleven en 
de overheid samen aan de slag om de mogelijkheden van een practice enterprise (PE) te bespreken. 

Een practice enterprise (PE) is een oefenbedrijf dat werkt als een echt bedrijf, met alle taken, 
werkprocessen, procedures, producten en diensten die daarbij horen. 

 

Wereldwijd bestaan er ruim 7200 practice enterprises in 42 landen waar tussen gehandeld wordt. De 
practice enterprise wordt gerund binnen een opleiding en wordt begeleid door bedrijfsleiders die 
aan de opleiding verbonden zijn. Zo kunnen studenten en zij-instromers in een veilige omgeving 
competenties en vaardigheden oefenen die de student later in het werk nodig heeft. Meer 
informatie over practice enterprise (PE) is te vinden op https://www.penned.nl/over-
penned/practice-enterprises.  

 

U bent een belangrijke schakel om vanuit verschillende invalshoeken mee te denken over deze 
vernieuwde vorm van praktisch onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven. 

 

Hieronder ontvangt u het programma van de "ExPEdition Nijmegen". 

  

https://www.penned.nl/over-penned/practice-enterprises
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AGENDA 

14.30 uur Inloop met koffie/thee/fris 

15.00 uur Inleiding: Practice Enterprise en het bedrijfsleven  

15.20 uur Ronde 1:             Mening- en ideeënvorming: 

                              Tafel 1: voordelen voor het bedrijfsleven 

                              Tafel 2: ideale medewerker voor een bedrijf 

                              Tafel 3: toekomstbestendig worden en blijven 

15.40 uur Ronde 2:             Vragen en aanvullingen: 

                              Tafel 1: voordelen voor het bedrijfsleven 

                              Tafel 2: ideale medewerker voor een bedrijf 

                              Tafel 3: toekomstbestendig worden en blijven 

16.00 uur Pauze met koffie/thee/fris 

16.20 uur Ronde 3:             Belangrijkste punten en prioriteiten: 

                              Tafel 1: voordelen voor het bedrijfsleven 

                              Tafel 2: ideale medewerker voor een bedrijf 

                              Tafel 3: toekomstbestendig worden en blijven 

16.40 uur Evaluatie kernpunten 

17.00 uur Borrel en Afsluiting 

LOCATIE 

ROC Nijmegen, Campusbaan 6 te Nijmegen 

Wij verzoeken u uw komst vóór 14 oktober te bevestigen aan Fenneke Arends, 06-42227865, 
f.arends@roc-nijmegen.nl.  

Mocht u gebruik willen maken van een parkeerplaats, dan kunt u dit aangeven bij uw bevestiging.  

Wij hopen u op dinsdag 29 oktober te mogen begroeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ellen Versantvoort 

Namens het Project Penned  

Stichting Praktijkleren en Erasmus+ 

mailto:f.arends@roc-nijmegen.nl

