
 
Terugblik over 2020 
 

 

Inleiding 

Korte terugblik over het jaar 2020 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 Verschillen waarderen 

• Gedeelde thema’s in de kwaliteitsagenda 

•  BurgerschapJaarlijks inspiratiefestival voor medewerkers van de instellingen. 

 

Sprake is van een goede inhoudelijke samenwerking tussen het netwerk identiteitsmedewerkers chr. 

mbo en Verus. Een of twee leden van het netwerk wonen steeds een deel van de bijeenkomsten 

van de bestuurders bij. 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.  

 

Communicatie 

Stappen zijn gezet om de activiteiten van het practoraat beter te integreren in het communicatie-

beleid en –activiteiten van de deelnemende organisaties. Het practoraat krijgt een hogere prioriteit 

tussen vele andere activiteiten bij de communicatie-afdelingen. Bestuurlijke steun voor het 

communicatief ondersteunen van het practoraat was daarin van belang. De eerste maanden van het 

jaar is het event ‘Met andere ogen’ ondersteund met tekst en vormgeving.  

 

Communicatienetwerk 

Naast het delen van activiteiten bij de deelnemende organisaties en de communicatie daarover, 

wordt vooruit gekeken naar activiteiten die vanuit het practoraat ondernomen worden. Ook is 

verbetering van de interne informatievoorziening en afstemming aan de orde. Organisaties die het 

practoraat nog niet op hun website hebben staan, krijgen teksten en beeld om in ieder geval op de 

eigen communicatiekanalen het practoraat te vermelden.  

Met het practoraat is afgesproken een kwartaalkalender met geplande activiteiten en events te 

maken. Onderscheid is gemaakt in communicatie voor bepaalde doelgroepen en de integratie van 

het aanbod voor deskundigheidsbevordering binnen de interne academies.  

 

Andere onderwerpen die in 2020 aan de orde kwamen  

De in april geplande bestuurdersbijeenkomst vervalt in verband met de corona-pandemie. 

 

In de juni-vergadering spreken de bestuurders met Berend Kamphuis, voorzitter Verus, over vrijheid 

van onderwijs. Verder is eigenaarschap van het practoraat aan de orde.     

 

Vanwege de corona-pandemie gaat in 2020 de geplande inspiratiebijeenkomst ‘Met andere ogen’ 

niet door en wordt verschoven naar 2021. 

 



In de novemberbijeenkomst zijn aan de orde practoraat, voorstel bezoek minister Van Engelshoven. 

Namens de Onderwijsraad nemen Rob Schuur en Raymond Kubben deel aan de themabespreking 

‘Vrijheid van onderwijs’. 

 

Rond identiteit en andere vraagstukken in de eigen instellingen delen de bestuurders successen en 

zorgen in een vertrouwelijke sfeer. 

 

ALV 

In 2020 vinden twee ledenvergaderingen plaats. In de zomervergadering worden de financiële 

jaarstukken over 2019 en de begroting voor 2020 goedgekeurd. In de najaarsvergadering wordt 

ingestemd met de begroting voor 2021. In 2020 is Theo Rietkerk voorzitter van de Federatie,  

Wim Moes is penningmeester. Per 31 december 2020 zegt Albeda College, Rotterdam het 

lidmaatschap van de Federatie op. 

 

Practoraat Verschillen waarderen 

Per 1 april 2018 is dr. Birgit Pfeifer door de Federatie en Verus benoemd tot practor. Joany Krijt en 

Alice Muller vormen in 2020 de stuurgroep practoraat. De kenniskring van de practor wordt ingevuld 

door het netwerk identiteitsmedewerkers mbo. Birgit Pfeifer is tijdens elk bestuurders-overleg 

aanwezig en presenteert haar werkplan en deelt ervaringen. 

 

Betrokkenheid Verus 

Berend Kamphuis en Dico Baars zijn betrokken bij het bestuurdersoverleg, Jacomijn van der Kooij 

bij de stuurgroep practoraat, Aart Jon Schimmel bij het netwerk identiteitsmedewerkers mbo,  

Martin van Oosten bij het netwerk communicatiemedewerkers mbo. Anneke Uyterlinde is 

secretaresse van de Federatie. 

 

Samenvattend 

De Federatie kan terugzien op een goed jaar, helaas wat minder actief vanwege corona.  

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de Federatie Christelijk MBO op  

8 april 2021. 

 

 

T. Rietkerk, voorzitter     W. Moes, penningmeester 


