
 
 

Landelijke Docentendag Financieel-administratieve beroepen, vrijdag  9 februari 2018 
 

TIJD PRESENTATIE PRESENTATOR ZAAL 
9.15 - 9.45 Ontvangst en inloop 

 
 Restaurant 

9.45 - 9.50 Welkom Caroline Houben Alpha/Beta/
Omega 

9.50 -10.45 Plenaire lezing 
21ste-eeuws leren en Financieel-administratieve beroepen: 
wat betekent opleiden voor een snel veranderende 
arbeidsmarkt en samenleving?   

Jeroen Kraan  

10.45-11.00 Wissel-/koffiepauze    
11.00-11.45 1e presentatieronde    
1.1 Leermiddelen van Praktijkleren en Exact Online 

U ziet wat u moet weten om goed te kunnen werken met 
de leermiddelen van Stichting Praktijkleren in combinatie 
met Exact Online. Natuurlijk komt de basis aan bod, maar 
ook allerlei zaken (tips) die u kunnen helpen bij het 
begeleiden van studenten die werken met de 
leermiddelen in combinatie met Exact Online. 

René de Boer Alpha 

1.2 Het nieuwe belastingplan, btw-verhoging en meer  
Tijdens deze presentatie bespreekt mr. Carola van 
Vilsteren het Belastingplan 1-1-2018 in de administratie, 
de verhoging van het verlaagd btw-tarief per 1-1-2019 en 
vouchers in de administratie. 

Mr. Carola van 
Vilsteren 

Gamma 

1.3 Alles over examenprojecten 
We bespreken de stappen die we zetten bij het tot stand 
komen van een examenproject, het digitaliseren van 
examenproject Kwantura en de doelen/voordelen; het 
digitaliseren van overige examenprojecten; feedback en  
gebruik beoordelingsformulier. 

Peter Hems, Ad 
Kwant, Jos Sanders  

Beta 

1.4 VECON: iets voor u?  
VECON is de vereniging voor leraren Economie. Wat 
kunnen wij beteken voor u? willen wij u graag vertellen 
wat de VECON doet en horen wij graag wat wij voor u 
kunnen beteken. 

Gert-Jan de Boer,  
Thomas 
Oosterkamp 

Omega 

11.45-11.55 Wisselpauze   

11.55-12.40 2e presentatieronde    
2.1 Kwantura niveau 4 en EOL 

Het nieuwe leermiddel van Kwantura voor basiskerntaak 3 
niveau 4, staat sinds dit schooljaar online. In deze 
presentatie gaan we in op de ins en outs van dit 
leermiddel en op de projectadministratie in Exact Online.  

Martijn Laurensen, 
Jeroen Verlaan 

Alpha 

2.2 Keuzedeel  Fiscale werkzaamheden in de praktijk,  
We bespreken het ontstaan van het keuzedeel, de 
onderdelen en de aangifteprogramma’s (IB/VpB), en 
behandelen zaken als waar u het lesmateriaal vindt, hoe u 
de lessen kunt organiseren en hoe het zit met de 
examinering en de toetsmatrijs. 

Jacques Clermonts, 
Tom Visser 

Beta 



 
 

2.3 Vooruitzichten op de arbeidsmarkt 
Regelmatig verschijnen er berichten over slechte 
arbeidsmarktvooruitzichten van mbo’ers met een 
financieel-economische achtergrond. Hoe moeten we dat 
duiden, en wat betekent dit voor jongeren die interesse 
hebben in dit vakgebied?  

Prof. dr. Frank 
Cörvers 
 
 

Omgea 

2.4 Netwerken en in gesprek 
Praat met uw collega’s, bezoek de stands van uitgevers, 
stel al uw vragen over Belcentrum aan met Frits Schrijvers, 
coördinator Belcentrum en/of ga in gesprek met Bas 
Schinkel, student Hogeschool Windesheim, over de 
resultaten van zijn afstudeeronderzoek naar de 
mogelijkheden van differentiatie binnen onze 
leermiddelen.  

 restaurant 

12.40-13.30 Lunchpauze  Restaurant 
13.30-14.15 3e presentatieronde   
3.1 PenNed: Practice Enterprises in Nederland 

Practice Enterprises zijn oefenbedrijven waar echte 
handelsondernemingen draaien die met elkaar in het 
wereldwijde netwerk handelen. We laten u alle 
mogelijkheden van de inzet van PE’s zien.  

Ellen Versantvoort,  
Harke van der Wal 

Alfa 

3.2 Achter de schermen  
Nieuwsgierig naar de plannen voor het nieuwe leermiddel 
Debiteuren-Crediteuren voor kerntaak 2?  In de 
presentatie nemen we u mee in het ontwikkelproces, 
waarbij u de gelegenheid heeft om uw tips en ideeën over 
inhoud en opzet van dit nieuwe leermiddel met ons te 
delen. 

Ron Blommers, 
Francien van der 
Meulen 

Beta 

3.3  De beoordelaar gewogen 
Deze workshop is een mix van informeren, ervaringen 
uitwisselen en brainstormen over de kwaliteit van 
beoordelaars (zowel school- als praktijkbeoordelaars), 
kwaliteitsverbetering en praten over de bijdrage die 
Stichting Praktijkleren hier aan levert en kan leveren. 

Marijke Kanters Omega 

13.15-14.25 Wisselpauze   
14.25-15.20 Talent (h)erkennen en stimuleren 

In deze (slot)presentatie ervaart u wat inzicht in gedrag 
van uzelf en mensen om u heen, w.o. studenten, kan 
betekenen voor de relatie die u met hen opbouwt, en hoe 
u hun talenten kunt stimuleren. 

Monique van Aalst,  
Wijnand Kieft  

Alpha/Beta/
Omega 

15.20-16.00 Afsluiting, uitreiking certificaten, napraten met hapje en 
drankje 

 Restaurant 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
Aanmelden Tot en met 2 februari 2018 alleen via de website (dus niet per mail) 
Afmelden Als u onverhoopt bent verhinderd, kunt u zich tot uiterlijk 5 februari per mail 

afmelden bij mc@stichtingpraktijkleren.nl. Bij te laat melden zijn wij genoodzaakt de 
gemaakte organisatorische kosten alsnog in rekening te brengen. 

Locatie CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Plotterweg 30, 3821 BB  Amersfoort 
Parkeren Het aantal parkeerplaatsen is beperkt op het terrein van CPS. U kunt eventueel 

parkeren langs de weg bij de Rabobank aan de overkant. Wij adviseren u met klem 
om gebruik te maken van het openbaar vervoer of te carpoolen. 

Kosten € 65,-- 
 

INFORMATIE OVER PRESENTATOREN  
Presentator Functie Organisatie 
Monique van Aalst Onderwijsadviseur Thomas Education & Loopbaancoach 

Compassi 
René de Boer Ontwikkelaar Stichting Praktijkleren 
Gert-Jan de Boer Bestuurslid sectie mbo/hbo Vecon Vecon 
Ron Blommers Ontwikkelaar, Docent Stichting Praktijkleren, Zadkine 
Jacques Clermonts Docent Summa College Eindhoven 
Prof. dr. Frank Cörvers Hoofd onderzoek menselijk kapitaal in 

de regio 
Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit 
Maastricht 

Peter Hems Constructeur Stichting Praktijkleren 
Caroline Houben Opleidingscoördinator FAB Stichting Praktijkleren 
Marijke Kanters Coördinator Training & Advies Stichting Praktijkleren 
Wijnand Kieft Docent/Coördinator doorlopende 

leerlijnen/LOB en Opleiding 
Overstijgende leerproducten  

ROC TOP, Stichting Praktijkleren 

Jeroen Kraan Consultant CINOP Advies 
Ad Kwant Productieleider examinering Stichting Praktijkleren 
Martijn Laurensen Ontwikkelaar Stichting Praktijkleren 
Francien van der Meulen Kernontwikkelaar Stichting Praktijkleren 
Thomas Oosterkamp   
Jos Sanders Kernconstructeur Stichting Praktijkleren 
Jeroen Verlaan Ontwikkelaar Stichting Praktijkleren 
Ellen Versantvoort Manager Leermiddelen Stichting Praktijkleren 
Mr. Carola van Vilsteren BTW adviseur Van Vilsteren BTW advies bv 
Tom Visser Docent Summa College Eindhoven 
Harke van der Wal Adviseur Stichting Praktijkleren 
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