
 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 

Beste lezer,  

De herfstvakantie ligt alweer drie weken achter ons en over zes weken is het kerstmis, waarbij 
tussendoor wellicht ook de Goedheiligman zal langskomen. De dagen worden korter en voor je het 
weet vertrek je in het donker naar je werk, om vervolgens ook in het donker weer huiswaarts te gaan 
na noeste arbeid.  

Persoonlijk vind ik het altijd wel een gezellige tijd, waarin ik ’s avonds de kaarsjes aansteek en lekker 
weg kan kruipen op de bank onder een kleedje met bij voorkeur een boek. Herkenbaar? En zoek je 
iets luchtigs om te lezen? Dat komt goed uit! Want hier is weer een nieuwsbrief van het SWV. Dit 
keer boordevol informatie over interessante webinars, uitdagende en actuele lesprogramma’s, de 
OCO bijeenkomst op 1 december aanstaande en nog veel meer. 

Maar we beginnen deze nieuwsbrief met het voorstellen van onze nieuwste aanwinst in het team 
consulenten Passend Onderwijs: Annemarie de Jong! Veel leesplezier!  

En mocht je in de toekomst de nieuwsbrief nog eens willen raadplegen, maar kan je hem niet meer in 
je mail terugvinden? We zetten onze nieuwsbrieven op de website van het SWV, zodat ze altijd weer 
teruggelezen kunnen worden (https://swvkopvannoordholland.nl/voortgezet-
onderwijs/actueel/nieuwsbrieven-swv/). 

Namens het team SWV VO Kop van Noord-Holland, 

Myrthe Scheltema de Heere 

Directeur-bestuurder 

 

ANNEMARIE DE JONG: NIEUWE CONSULENT PASSEND ONDERWIJS 

Mijn naam is Annemarie de Jong en ik kom per 1 december het team consulenten versterken. Ik ben 
49 jaar oud en ik woon in Heerhugowaard. Samen met mijn man heb ik twee 
dochters van 20 en een zoon van 12. 
 
De afgelopen jaren heb ik gewerkt als ondersteuningscoördinator op het Clusius 
(nu VONK) Schagen.  Voor sommigen ben ik dus al een bekend gezicht. In de 
afgelopen 20 jaar heb ik verschillende rollen gehad in het voortgezet onderwijs 
variërend van schoolmaatschappelijk werker, leerlingbegeleider en coördinator 
van een rebound-voorziening. 
 
Van oorsprong ben ik maatschappelijk werker en ben ik vanuit de hulpverlening het onderwijs 
“ingerold”. Ik heb heel veel zin om nu als consulent een bijdrage te kunnen leveren aan onderwijs 
waar jongeren kunnen groeien op een manier die het beste bij hen past. 
 
Groetjes van Annemarie de Jong 

https://swvkopvannoordholland.nl/voortgezet-onderwijs/actueel/nieuwsbrieven-swv/
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WIE BENADER IK NU? 

Al die wisselingen de afgelopen maanden in het team consulenten Passend Onderwijs... We 
begrijpen dat het soms voor scholen en andere instanties niet meer geheel duidelijk is wie van het 
team ze nu moeten benaderen waarvoor. Daarom hierbij op een rijtje de consulenten, hun 
telefoonnummer waarop ze bereikbaar zijn, hun werkdagen én de scholen die ze onder hun hoede 
hebben: 

Maureen van 't Zand (06 3388 1031)  

Voor de scholen: Junior College, Regius College, De Hogeberg en Kameleon (Eureka).  

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

 

Judith van Hoeve (06 8382 0924)  

Voor de scholen: Wiringherlant, Linie College, Molenduin, Tender en Antonius.  

Werkdagen: maandag tot en met donderdag. 

 

Annemarie de Jong (06 1139 6335)  

Voor de scholen: Vonk, De Pijler, Spinaker, Scholen aan Zee (m.u.v. Junior College), Kompas en 
Pionier.  

Werkdagen: maandag tot en met donderdag.  

Let op: tot 1 december 2022 is Annemarie alleen beschikbaar op maandag 

 

LANDELIJK KENNISCENTRUM HOOGBEGAAFDHEID 

Afgelopen zomer is het nieuwe Landelijke Kenniscentrum Hoogbegaafdheid gelanceerd. het 
kenniscentrum zal de komende jaren vanuit een verbindende en aanjagende rol de samenwerking 
met andere partijen versterken en zich richten op onder andere: 

• preventie vroegtijdige schooluitval, 
• de brede ontwikkeling (sociaal, emotioneel, fysiek, intellectueel) 
• psycho educatie, identiteitontwikkeling en zelfbeeld 
• inrichting ouder- en jeugdplatform 

Lees meer op https://nationaltalentcentre.nl/2022/06/10/kenniscentrum/ 

Tevens heeft het NTCN het kennis en communityplatform TalentStimuleren.nl  overgenomen en zijn 
zij dit najaar gestart met het organiseren van diverse bijeenkomsten, zowel fysiek als online. Super 
leuk om deel te nemen aan deze bijeenkomsten.  

Geïnteresseerd? Aanmelden zodat je op de hoogte blijft kan via https://talentstimuleren.nl/. Hier is 
ook het programma aanbod terug te vinden.  
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SUBSIDIE WEL IN ONTWIKKELING 

Wellicht hebben jullie ervan gehoord. De subsidie WEL in ontwikkeling. Het is een subsidieregeling 
voor samenwerkingsverbanden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor jongeren die 
niet ingeschreven staan op een school (een vrijstelling hebben vallend onder artikel 5a), maar op den 
duur wellicht wél weer aan het onderwijs kunnen deelnemen. Als SWV hebben we de aanvraag voor 
deze subsidie gedaan en deze is toegekend! 

De gemeenten en het SWV VO Kop van Noord-Holland hebben op dit moment onvoldoende zicht op 
de leer- en ontwikkelmogelijkheden van jongeren met een vrijstelling vallend onder artikel 5a. Om 
tot dit inzicht te komen en vervolgens naar dit inzicht te handelen wil het SWV: 

1. samen met de gemeenten in gesprek gaan met deze jongeren en hun ouders om in 
gezamenlijkheid de mogelijkheden te verkennen voor leren en ontwikkelen; 

2. zicht krijgen op de benodigde inzet van alle betrokken partijen (onderwijs, jeugdhulp en 
leerplicht) om de route naar onderwijs mogelijk te maken voor deze jongeren; 

3. uitwerken in hoeverre deze inzet binnen de bestaande kaders en mogelijkheden ligt en welke 
extra inzet of mogelijkheden nodig zijn om te komen tot een plan voor elke jongere waarin staat 
hoe deze jongere weer tot leren komt inclusief afspraken over voortgang van het proces, de 
uitvoering van het plan, de doorlooptijd en de evaluatiemomenten; 

4. indien noodzakelijk komen tot het creëren van een nieuw aanbod voor deze jongeren. 

Samen met Leerplicht en de GGD gaan we dus invulling geven aan deze subsidie. Met elkaar gaan we 
een plan ontwikkelen om deze groep kinderen weer in ontwikkeling te laten komen. Het mooie van 
deze subsidie is dat we echt ‘out of the box’ mogen denken. Het gaat namelijk over in ontwikkeling 
laten komen in de breedste zin van het woord.   

We willen ons gaan richten op bepaalde groepen leerlingen die om dezelfde reden uitvallen. We 
hopen dat we tot een structurele oplossing kunnen komen die uiteindelijk ook vroegtijdig uitval op 
alle scholen in het SWV kunnen voorkomen. 

Vanaf half december gaan we hiermee actief aan de slag en zullen we jullie via de nieuwsbrief op de 
hoogte houden! 

 

BIJEENKOMST OVER HET SCHEIDINGSPLEIN  

Op 25 oktober 2022 organiseerde de gemeente Hollands Kroon samen met netwerkpartners een 
bijeenkomst over het scheidingsplein. De organisatoren hadden een interessant en interactief 
programma gemaakt, dat draaide om samen zorgen dat het kind niet de dupe van een scheiding 
wordt. Harmke Bergenhenegouwen was als expert complexe scheidingen vanuit het NJI aanwezig als 
dagvoorzitter. Villa Pinedo (https://www.villapinedo.nl/ ) verzorgde een sessie waarbij 
ervaringsdeskundige jongeren hun persoonlijke verhaal deelden. Zij gaven een inkijkje in het hart en 
hoofd van kinderen tijdens een scheiding.  
 
Het belang van de school als neutrale plek voor het kind kwam duidelijk naar voren. De steun die er 
vanuit bijvoorbeeld de mentor kan worden geboden, heeft een cruciale rol in het welbevinden van 
het kind. Het luisteren en vooral niet oordelen over de ouders werd door de ervaringsdeskundige 

https://www.villapinedo.nl/


 

jongeren als positief en helpend ervaren. Hierna waren er mini-workshops waarbij ervaringen over 
verschillende thema’s werden uitgewisseld.  
 
Op https://scheidingsplein.nl/  vind je informatie, advies en ondersteuning voor ouders, kinderen en 
andere betrokken die met een scheiding te maken hebben. Ouders kunnen op deze laagdrempelige 
manier in contact komen met onder andere het wijkteam. 
 
 

KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN DAGEN 

In maart 2023 wordt de ‘Kom Binnen Bij Bedrijven Dag’ georganiseerd (zie persbericht helemaal 
onderaan deze nieuwsbrief. Niet alleen is het voor scholen mogelijk om met hele klassen of groepen 
leerlingen de verschillende bedrijven te bezoeken, het is ook mogelijk om als school zelf mee te doen 
aan deze dagen en je school open te stellen voor studenten en werkzoekenden. Wellicht levert het 
mooie matches op!  

Aanmelden om zelf deel te nemen als school of om met klassen de verschillende deelnemende 
bedrijven te bezoeken kan via Manon Kant van het RPAnhn. Haar gegevens staan onderaan het 
persbericht. 

 

REGELING AFWIJKING ONDERWIJSTIJD 

We komen het nogal eens tegen: leerlingen die niet alle uren onderwijs volgen. De vraag of we dit nu 
wel of niet moeten melden bij leerplicht en de Inspectie, hebben we aan beide partners gesteld. 
Graag delen we met jullie het antwoord hierop. Dat schept duidelijkheid voor ons allemaal. 

Leerplicht geeft aan graag op de hoogte gebracht te worden van de afwijking van de onderwijstijd. Er 
is dus geen meldplicht bij hen. Het akkoord voor afwijking van de onderwijstijd ligt namelijk bij de 
Inspectie. De Inspectie antwoordt het volgende: 

Er is een beleidsregel opgesteld die op 1 augustus 2018 is ingegaan. Daarin staat dat de Inspectie 
instemt met de afwijking van de onderwijstijd voor individuele leerlingen indien sprake is van de 
volgende gevallen:  

A - vanwege noodzakelijke behandeling ter ondersteuning van het onderwijs aan een leerling in het 
speciaal onderwijs; 

B - schoolverzuim vanwege (para)medische behandeling of chronisch ziekte zoals het 
vermoeidheidssyndroom; 

C - schoolverzuim vanwege opname in een gesloten of open inrichting 

 

Slechts voor één groep leerlingen moet echter vooraf toestemming voor afwijking van de 
onderwijstijd worden aangevraagd bij de Inspectie. En dat is in het volgende geval: 

D – anders dan a, b of c. Leerlingen die vanwege lichamelijke en/of psychische redenen niet volledig 
aan het onderwijs kunnen deelnemen. Een deskundigenverklaring is noodzakelijk. 

 

https://scheidingsplein.nl/


 

Om na te gaan of een aanvraag nodig is, is er een stroomschema opgesteld. De aanvraag wordt 
ingediend via het formulier in het ISD. Het besluit (wel of geen instemming) wordt aan het bevoegd 
gezag medegedeeld en is geldig voor het lopende schooljaar. Voorwaarden voor instemming: 

- Voor de leerling is een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld; 

- De inzet is om de leerling te laten ingroeien naar volledig onderwijs; 

- Verlenging met een jaar is mogelijk. Hiervoor is een extra motivatie nodig en moet dus weer bij de 
Inspectie worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze webpagina over maatwerk in onderwijstijd voor 
leerlingen met een beperking. Ook kunt u de beleidsregel raadplegen. Voor overig advies kunt u 
terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs. 

 

 

OMGAAN MET ARMOEDE OP SCHOOL 

Door de hoge inflatie staan de basisbehoeften in veel gezinnen onder druk. Bijna elke dag staan er 
berichten in de krant over de groeiende nood. Die komt ook de scholen binnen. Bij het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJi) proberen ze de beschikbare kennis over dit onderwerp beschikbaar te maken 
voor alle professionals in het onderwijs.  

Via https://www.nji.nl/armoede/omgaan-met-armoede-op-school kom je op de website van het NJi 
waar je allerhande informatie, tips, handleidingen en zelfs podcasts kunt vinden over dit actuele 
onderwerp. 

Het is een beetje kort dag, maar op 17 november aanstaande wordt door de VO raad een webinar 
over dit onderwerp gehouden. Aanmelden kan nog en deelname is gratis. Je kunt dit doen via: 
https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/webinar-armoede-en-geldzorgen-wat-kan-de-school-
betekenen 

 

MAATREGEL VERBETERAANPAK PASSEND ONDERWIJS 

Er komt veel informatie  over passend onderwijs af op het SWV en de scholen die in het SWV 
participeren. Hierdoor ontstaat soms de angst dat er belangrijke veranderingen in wet- en 
regelgeving over het hoofd wordt gezien. Het document Maatregelen verbeteraanpak passend 
onderwijs 2022 bevat een overzicht van ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond passend 
onderwijs die onder meer voort zijn gekomen uit de verbeteraanpak passend onderwijs. De inhoud 
van het document is aangeleverd door het ministerie van OCW. 

Het document is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen om 
overzicht te krijgen van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving rondom passend onderwijs. Het 
geeft inzicht in wat er van uit wet- en regelgeving vereist is. Goed om eens in te kijken om te zien wat 
je als school al wel of niet doet. 

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/documenten/publicaties/2018/09/24/stroomschema-afwijking-van-het-jaarlijks-minimum-urenaantal
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BUIT IN DE KLAS 

Onze jongeren worden soms blootgesteld aan uitbuiting in allerlei vormen. Ze worden gevraagd om 
hun pinpas even uit te lenen, een pakketje rond te brengen of misschien wel om seksuele 
handelingen te verrichten voor de camera van hun mobieltje… Hoe kunnen we ze wijzen op de 
gevaren en meer weerbaar maken? 

BUIT in de klas is gemaakt voor én met jongeren vanaf 10 jaar met als doel om verschillende vormen 
van uitbuiting te voorkomen en jongeren weerbaarder te maken tegen uitbuiting. BUIT is een 
interactieve les die bestaat uit een film en een lespakket. In het lespakket komen de thema’s 
‘criminele uitbuiting’ en ‘seksuele uitbuiting’ aan bod.  

De film is opgesplitst in twee delen, in het eerste deel wordt Eddie gevolgd en in tweede deel wordt 
Eva gevolgd. Beiden zijn slachtoffer van uitbuiting. Na het bekijken van de film kunnen de leerlingen 
via een app gesprek ‘praten’ met de personages uit die film. 

Denk je nu: dat is interessant! Het lespakket is gratis aan te vragen via https://buitindeklas.nl/ 

 

CENTRUM VOOR CONSULTATIE EN EXPERTISE (CCE) EN ONDERWIJS 

CCE is partner van professionals in alle sectoren van de zorg, voor expertise over ernstig 
probleemgedrag.  Onderwijs- en zorgprofessionals kunnen een beroep doen op het CCE om 
inhoudelijk mee te denken over ernstig probleemgedrag op school en op zoek te gaan naar nieuw 
perspectief. Passend onderwijs aan kinderen met complexe gedragsproblematiek is een uitdagende 
opgave. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen die door een blijvende (licht verstandelijke) 
beperking of een diagnose zoals autisme, extra risico lopen om probleemgedrag te ontwikkelen. 
Soms kan een situatie op school zodanig vastlopen dat thuis zitten nog de enige optie lijkt.   

Aan de aanvraag voor een consult van het CCE zijn geen kosten verbonden, het is wel van belang dat 
alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de aanmelding. De aanmelding kan worden gedaan 
door school, ouders, jeugdhulpverleners en/of wijkteam.  

Meer informatie en voorbeeldcasussen kun je vinden op  https://cce.nl/jeugdhulp-en-onderwijs 

 

ONLINE BIJEENKOMST MENTALE GEZONDHEID LEERLINGEN  

Hoe gaat het nu met onze leerlingen? Weten we dat eigenlijk wel? Wat gaat er allemaal om in die 
puberkoppies na twee jaar corona, het opgroeien in een prestatiemaatschappij en met alle druk en 
verleidingen van sociale media? 

De VO raad organiseert met verschillende netwerkpartners op 1 december van 16.00 tot 17.30 uur 
een online bijeenkomst over de mentale gezondheid van leerlingen, met als centrale vraag: “ Wat 
kan jij als professional in het voortgezet onderwijs doen om leerlingen na een veelbewogen coronatijd 
weer te motiveren en activeren?” 

https://buitindeklas.nl/
https://cce.nl/jeugdhulp-en-onderwijs


 

De bijeenkomst is voor docenten, zorgcoördinatoren, schoolpsychologen en team- en schoolleiders. 
Voor meer informatie en direct aanmelden: https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/hoe-krijgen-we-
onze-leerlingen-weer-aan-save-the-date 

 

OCO BIJEENKOMST 1 DECEMBER: DIE WIL JE NIET MISSEN! 

Begin dit schooljaar hebben we tijdens de eerste OCO bijeenkomst opgehaald welke onderwerpen de 
OCO’s graag nog eens op de agenda willen hebben. Alle OCO’s hebben hiervoor een ansichtkaart van 
het SWV ontvangen waarop ze na afloop hun wensen en gedachten konden opschrijven en 
terugsturen naar het SWV. In de weken na deze bijeenkomst druppelden de ansichtkaarten gestaag 
bij het SWV binnen. De opbrengsten zullen nog gedeeld worden, maar aan de hand van de 
ansichtkaarten is de invulling van de OCO bijeenkomst op 1 december tot stand gekomen: 

De bijeenkomst op 1 december zal in het teken van het MDO staan. Vorig jaar is hier een goede en 
ludieke start mee gemaakt tijdens het Festival van Voorzitters. Een groot aantal van de OCO’s was 
hier gelukkig bij aanwezig en was enthousiast over de verschillende methoden en inzichten die zij 
tijdens dit Festival meekregen. Inmiddels is er ook een aantal nieuwe OCO’s bij die dit Festival niet 
heeft meegemaakt.  

We zullen in de bijeenkomst van 1 december kort terugkijken op het Festival van Voorzitters. Hoe 
staat het met onze voornemens? Wat wilden jullie bereiken? Aansluitend zullen we actief aan slag 
gaan in kleine groepen. En ach…een kleine verrassing staat jullie te wachten. Om jullie 
nieuwsgierigheid te wekken, het heeft te maken met de Goedheiligman. 

Dus deze OCO bijeenkomst wil je absoluut niet missen! 

 

HERHAALDE OPROEP: OUDERS EN/OF LEERLINGEN GEZOCHT VOOR DE OPR! 

Elk SWV heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin praten ouders, personeel en soms ook 
leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag. De 
OPR is een speciale medezeggenschapsraad van het SWV en spant zich in om de belangen van 
leerlingen zo goed mogelijk te borgen. Omdat in de OPR vertegenwoordigers van meerdere 
schoolbesturen plaatsnemen kan de OPR worden aangeduid als een bovenschoolse 
medezeggenschapsraad. De OPR heeft een instemmingsbevoegdheid over het (vaststellen of wijzigen 
van het) ondersteuningsplan. Daarnaast voorziet de OPR de directeur-bestuur van het SWV van 
gevraagd- en ongevraagd advies en heeft de OPR instemmings- en adviesrecht op de begroting en 
jaarrekening van het SWV. 
 
In de OPR zitten ouders en personeel, en is er ook plaats voor leerlingen. De leden van de OPR 
worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het 
samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden 
afkomstig te zijn. De OPR komt gemiddeld 5 tot 6 keer per schooljaar bijeen. 
 

  

https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/hoe-krijgen-we-onze-leerlingen-weer-aan-save-the-date
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De OPR is altijd op zoek naar nieuwe leden. Hoewel al veel scholen een vertegenwoordiging hebben, 
zijn er nog steeds scholen die vacatures hebben. Momenteel mist de OPR nog een ouder of leerling 
vanuit de scholen Molenduin, Spinaker en Wiringherlant. We vragen de scholen de vacatures onder 
de aandacht van de ouders en leerlingen te brengen. 

 

SCHOLING EN NETWERKBIJEENKOMSTEN 

● 15 november   Train de Trainer (MAZL) 
● 17 november   Webinar ‘armoede en geldzorgen’ (VO raad) 
● 22 november   Train de Trainer (MAZL) 
● 1 december  OCO bijeenkomst 
● 1 december  Online bijeenkomst mentale gezondheid leerlingen (VO raad) 
● 23 januari 2023   LICH training 
● 13 februari 2023  LICH training 
● 20 februari 2023  OCO bijeenkomst 
● 16 maart 2023  LICH training 
● 23 mei 2023  OCO bijeenkomst 

 
 

NIET DENKEN DAT JE AL KLAAR BENT MET LEZEN! 
ER STAAT OP DE VOLGENDE PAGINA NOG EEN PERSBERICHT! 

  



 

PERSBERICHT 

 Bedrijven in hele regio Noord-Holland Noord openen hun deuren in maart 

Trots op uw bedrijf? Laat het zien tijdens de Kom 
Binnen Bij Bedrijven Dagen 2023! 
 

Alkmaar, 30 september 2022 - Van 20 t/m 25 maart 2023 kunnen inwoners, bedrijven en 
onderwijs elkaar weer ontmoeten tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. Tijdens de 
editie 2022 openden 144 bedrijven in heel Noord-Holland Noord hun deuren. Gezamenlijk 
ontvingen zij zo’n 3.500 bezoekers! Dus bent u trots op uw bedrijf en wilt u laten zien wat u 
doet? Open dan, net als vele andere regionale bedrijven, ook uw deuren tijdens de Kom 
Binnen Bij Bedrijven Dagen in maart! Meld uw bedrijf nu aan op www.kbbbd.nl. 
  
Tijdens de Kom Binnen bij Bedrijven Dagen (KBBBD) kunnen inwoners van Noord-Holland 
Noord kennismaken met bedrijven. Werkzoekenden ontdekken zo welke mooie kansen er op 
de arbeidsmarkt bij hen in de buurt zijn. Scholieren en studenten zien wat er hier in de regio 
allemaal gebeurt en dat er dicht bij huis carrièremogelijkheden zijn. En ondernemers kunnen 
ook familie, vrienden of buren vol trots hun bedrijf laten zien. 
  
Succes 
Scholtens Groep in Wognum deed in 2022 voor het eerst mee aan de Kom Binnen Bij Bedrijven 
Dagen. “Dat is ons zeer goed bevallen”, vertelt Laura Oosterbaan, HR Manager bij Scholtens. 
“We kozen voor twee aparte programma’s, zodat we iedereen een goed beeld konden geven 
van wat wij als Scholtens allemaal doen en te bieden hebben. Het ene programma was 
samengesteld voor studenten en werkzoekenden en daarnaast hadden we een programma 
voor familie, vrienden en geïnteresseerden. We zijn met een tourbus naar onze bouwplaats De 
Meester in Haarlem gereden. Daar kregen deelnemers een rondleiding op het project, waarbij 
geïnteresseerden uit de buurt ook konden aansluiten. Daarnaast hadden we op kantoor een 
inloop waarbij de mensen op diverse afdelingen konden meekijken en een rondleiding kregen 
op ons kantoor. We hebben enorm leuke reacties gekregen. We hebben er twee nieuwe 
stagiaires aan overgehouden en veel positieve ambassadeurs. Zeker voor herhaling vatbaar 
volgend jaar!” 
  
Bedrijven: meld u nu aan! 
Via de website www.kbbbd.nl kunnen bedrijven zich nu met hun eigen profiel en programma 
registreren. Een bedrijf bepaalt zelf welke dag of dagen bezoekers welkom zijn. Dat kan een 
uurtje zijn, maar ook een vrije inloop gedurende de hele week. Vanaf 1 februari 2023 schrijven 
bezoekers zich via dezelfde site in voor een bezoek aan een of meerdere bedrijven. 
  
De KBBBD is een initiatief van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, RPAnhn en 
Ontwikkelingsbedrijf NHN. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Manon Kant, 
manonkant@rpa-nhn.nl of 06 - 22 44 85 06. Zie ook www.kbbbd.nl en www.rpa-nhn.nl. 
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