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Technasiumreviews 
Afgelopen weken heeft CIIO 36 Technasium-‐
scholen door heel het land bezocht. In een 
review van een dagdeel is getoetst of zij 
voldoen aan de eisen die voor een Technasium 
zijn gesteld. In Nederland zijn er zo'n 60 
scholen die het predicaat Technasium hebben 
gekregen of in voorbereidende fase daarin zijn. 

vwo-‐scholen de interesse voor bèta-‐ en 
techniekonderwijs wordt gestimuleerd. Via een 
didactisch goed vormgegeven projectonderwijs 
leren leerlingen op basis van werkelijke 
vraagstukken  de praktijk van bètaberoepen 
kennen. Voor een echte externe opdrachtgever 
wordt een ontwerp-‐ of onderzoeksproject 
uitgevoerd en in de praktijk gepresenteerd. Zie 
meer hierover op www.technasium.nl. 
 
Het is een leuk en inspirerend concept, primair 
voor leerlingen, maar ook voor docenten en de 
schoolleiding. De wijze van vernieuwing is ook 
bijzonder, mede doordat in een netwerk-‐
constructie wordt gewerkt. 5 tot 6 scholen in 
een regio ontwikkelen en leren samen. 
 
Behalve dat CIIO de individuele scholen en het 
netwerk waarin ze participeren van feedback 
voorzien, analyseert CIIO de reviews op 
leerpunten voor het totale Technasium. 
Hierdoor kan de opdrachtgever van CIIO, de 
Stichting Technasium, het concept verder 
verdiepen en verbreden. 

 
Haal meer rendement uit interne audits! 

van 
ca 25 klanten en een aantal beoordelaars van 
CIIO gingen op de kennismiddag van 8 maart 

houd je interne audits levend, leerzaam en 

 
 
Marja van Houten gaf een korte impressie van 
ervaringen en succes-‐ en faalfactoren die CIIO 
tegenkomt op het gebied van interne audits.  
De methodiek van waarderend auditten, met 
een focus op waar een organisatie al goed in is 
en wat door haar gewenste veranderingen zijn, 
vond veel weerklank. Voorbeelden van 
auditvarianten (zoals de observatieaudit, de 
projectaudit, de audit met meer organisaties 
uit een branche en audits met inbreng van 
klanten) inspireerden de aanwezigen tot een 
levendige uitwisseling van ervaringen. 
Ook analyseerde men samen een tijdens een 
audit geconstateerd probleem, om tot de 
conclusie te komen dat de eerst voor de hand 
liggende oplossing niet per definitie de beste 
oplossing hoeft te zijn. De oorzaakanalyse die 
CIIO vraagt bij een plan van aanpak is dus zo 
gek nog niet. 
 
De presentatie van 8 maart is desgewenst op te 
vragen bij het officemanagement van CIIO. 
 
Tot slot, een citaat van een tevreden klant:  
De kennismiddag was erg interessant. Leuk 

om met andere mensen ervaringen uit te 

wisselen en tevens nuttige informatie 

verkregen over andere invalshoeken van interne 

auditing!  

 
Jubileumbijeenkomst op 31 mei 2011. 
Dit jaar bestaat CIIO al weer 5 jaar. Om dit 
heugelijke feit te vieren en de CIIO-‐relaties te 
bedanken, organiseren wij dinsdagmiddag 
31 mei 2011 een bijeenkomst met als 
onderwerp:  
Leren & ontwikkelen: queeste of 
kwelling? 
 
Manon Ruijters (adviseur Twynstra Gudde & 
lector Stoas Hogeschool) en Bart van Rosmalen 
(directeur Walter Maas Huis & lector Nationaal 
Conservatorium) begeleiden een zoektocht rond 
leren en ontwikkelen. Is dat een queeste of een 
kwelling? Hoe kom je voorbij het individuele 
leren naar organisatieontwikkeling? Hoe 
(h)erken je verschillende manieren van leren en 
stimuleer je behalve het formele ook het 
informele leren in je organisatie? 
 
Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, doe 
dat dan direct via info@ciio.nl.  
De middag is in het Geldmuseum in Utrecht. 
 
 
Nieuwe contactgegevens 
CIIO is verhuisd, van Gouda naar Hendrik Ido 
Ambacht. En heeft dus een nieuw postadres. 
Maar ook telefonisch en digitaal zijn we op 
andere en nieuwe manieren bereikbaar: 
 
CIIO bv. 
Reeweg 146 
3343 AP Hendrik Ido Ambacht  
t: 088 4446333 (na 1 juni, tot dan 0182-‐543660) 
e: info@ciio.nl 
w: www.ciio.nl 
LinkedIn: CIIO (groep) 
Twitter: CIIOaudits 
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