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Samen Handhaven in de Regio

handhaving, de heer R. Kersbergen, projectleider

Praat dan mee over afstemming en samenwerking op 23 juni

gemeente Amsterdam

tijdens de bijeenkomst ´Samen Handhaven in de Regio´.

15.20 - 15.40 uur	Nut en Noodzaak van stages, de heer
		J. P. de Schepper, directeur politie en
plaatsvervangend korpschef Politie Zaanstreek
15.40 - 16.00 uur	Erkenning als leerbedrijf en stagebegeleiding,
mevrouw E. Versantvoort, sectorteammanager

Regionale samenwerking
ROC Nova College nodigt u uit voor een unieke, regionale bijeenkomst.
Want niet eerder zaten politie, onderwijs én gemeenten samen aan tafel
over dit onderwerp. Deel ook uw ervaringen!

orde en veiligheid Kenniscentrum ECABO
16.00 - 16.10 uur

Debat

16.10 - 16.30 uur	VESPORO, doorstroomprogramma HTV-Politie,
mevrouw J.A. Ingwersen, hoofd onderwijsgroep

Samen Handhaven in de Regio
donderdag 23 juni, 14.30 uur
Nova College, Zijlweg 203, Haarlem

west Politieacademie, School voor Politiekunde
Aanmelden en informatie

handhaving gemeente Zaanstad

Wilt u, via de antwoordkaart, laten weten of u komt? Voor vragen kunt

16.50 - 17.00 uur

Discussie en samenvatting

u contact opnemen met Louis Meijll, relatiemanager Economie,

		

Borrel

Nova College. Mail naar lmeijll@novacollege.nl of bel (06) 255 27 090.

Antwoordkaart

16.30 - 16.50 uur	Uit de praktijk, mevrouw C. Risseeuw, sectorhoofd

	Dagvoorzitter mevrouw Y. van der Steenhoven is
beleidsadviseur bij de MBO Raad en voorzitter van de

VESPORO

examencommissie van de Exameninstelling

Deze bijeenkomst is een initiatief van ROC Nova College in het kader

de ontwikkeling van verschillende beveiligings-,

van het project Versterking Samenhang Politieonderwijs en Regulier
Onderwijs (VESPORO). Politiekorpsen, Politieacademie, kenniscentrum
ECABO, roc’s en het Ministerie van Veiligheid en Justitie werken samen

politie- en defensieopleidingen. Ook was zij betrokken

om het regulier en politieonderwijs beter op elkaar te laten aansluiten.

bij de oprichting van de opleidingen Medewerker en

Lees meer op www.ecabo.nl

Handhaver Toezicht en Veiligheid.

#

Toezichthouders. Eerder was zij verantwoordelijk voor

E-mailadres:

en bent u verantwoordelijk voor het (bij) scholen van handhavers?

Organisatie:

15.00 - 15.20 uur	Op weg naar professionele gemeentelijke

goed op elkaar te laten aansluiten. Werkt u bij politie of gemeente

Naam:

College van Bestuur ROC Nova College

vernieuwt in hoog tempo. Het is dus zaak om theorie en praktijk

m Nee. Ik ben helaas verhinderd

14.45 - 15.00 uur	Welkomstwoord, de heer J.E. Snijders, voorzitter

Het beroep en de opleiding van handhavers openbare ruimte

personen

Ontvangst

Ik kom met

14.30 - 14.45 uur

m Ik kom naar de bijeenkomst Samen Handhaven in de Regio op donderdag 23 juni

Programma

