Terugblik over 2019
Inleiding
Korte terugblik over het jaar 2019 van de activiteiten van de Federatie Christelijk MBO.
Netwerk identiteitsmedewerkers mbo
In de bijeenkomsten van het netwerk identiteitsmedewerkers komen de volgende onderwerpen
regelmatig aan de orde:
• Practoraat
• Gedeelde thema’s in de kwaliteitsagenda
• Keuzedeel identiteit en beroep
• Jaarlijks inspiratiefestival voor medewerkers van de instellingen.
Sprake is van een goede inhoudelijke samenwerking tussen het netwerk identiteitsmedewerkers chr.
mbo en Verus. Eenmaal per jaar vindt een ontmoeting plaats tussen de voorzitter van de Federatie
en het netwerk. Een of twee leden van het netwerk woont steeds een deel bij van de bijeenkomsten
van de bestuurders. Het netwerk komt, samen met een identiteitsbegeleider van Verus, vijf à zes
maal per jaar bijeen. De identiteitsmedewerkers zijn sparringpartner voor practor Birgit Pfeifer.
Daarnaast brengt het netwerk gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuurdersoverleg.
Andere onderwerpen die in 2019 aan de orde kwamen
In de aprilvergadering spreken de bestuurders over impulsen voor goed onderwijs met inleidingen
van Dick den Bakker resp. Koen Vos over de vrijheid van onderwijs en brede vorming. De
bestuurders blikken met practor Birgit Pfeifer terug op haar practorale rede.
De inspiratiereis wordt gehouden op 20 juni bij Albeda, Rotterdam. Aanwezig zijn de bestuurders,
directeuren en andere medewerkers uit de instellingen, met medewerking van Erik Borgman, lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de
Universiteit van Tilburg. Na de lezing gaan de aanwezigen op ontdekkingstocht in Rotterdam naar
hedendaagse waardeninvullingen.
In het bestuurdersoverleg op 21 juni blikken de bestuurders terug op de inspiratiereis.
In de oktoberbijeenkomst zijn aan de orde practoraat, inspiratiebijeenkomst 2020 (samenvoeging
van de inspiratiereis en het inspiratiefestival), familiebetrokkenheid. De bestuurders maken kennis
met Berend Kamphuis, voorzitter CvB Verus.
Communicatie tussen de Federatie-leden onderling, met en omtrent het practoraat en met Verus is
regelmatig onderwerp van bespreking
Rond identiteit en andere vraagstukken in de eigen instellingen delen de bestuurders successen en
zorgen in een vertrouwelijke sfeer.
ALV
In 2019 vinden twee ledenvergaderingen plaats. In de zomervergadering worden de financiële
jaarstukken over 2018 en de begroting voor 2019 goedgekeurd. In de najaarsvergadering wordt
ingestemd met de begroting voor 2019. In beide ALV’s was de opvolging van de voorzitter aan de
orde.

Practoraat Verschillen waarderen
Per 1 april 2018 is dr. Birgit Pfeifer door de Federatie en Verus benoemd tot practor. Op 4 april 2019
houdt zij haar practorale rede ‘Verschillen Waarderen’. De stuurgroep practoraat wordt gevormd
door Christien de Graaff, Theo Rietkerk en Dick den Bakker. De kenniskring van de practor wordt
ingevuld door het netwerk identiteitsmedewerkers mbo. Birgit Pfeifer is tijdens elk
bestuurdersoverleg aanwezig en presenteert haar werkplan en deelt ervaringen.
Wijzigingen binnen de Federatie per 1 januari 2020:
Theo Rietkerk (Landstedegroep) volgt Christien de Graaff (Alfa-college) op als voorzitter van de
Federatie. Wim Moes (Alfa-college) volgt Robert Leeftink (MBO Utrecht) op als penningmeester van
de Federatie.
Enno van der Werff volgt Christien de Graaff op als lid CvB bij het Alfa-college. Ties Havinga volgt
Kees Heek op bij ROC Menso Alting.
Dick den Bakker en Taco Visser zijn niet meer verbonden aan Verus. Vanuit Verus zijn Berend
Kamphuis en Dico Baars betrokken bij het bestuurdersoverleg, Jacomijn van der Kooij bij de
stuurgroep practoraat, Aart Jon Schimmel bij het netwerk identiteitsmedewerkers mbo.
Samenvattend
De Federatie kan terugzien op een goed en actief jaar waarin de betrokkenheid van de leden groot
was en het practoraat officieel van start ging.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de Federatie Christelijk MBO op
24 juni 2020.
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