Blijven
ontwikkelen
in vakgebied
‘Kun je erbij komen?” vragen
collega’s die nieuwe opleidingen
opzetten soms aan Jan van der Wiele.
Vanwege zijn vakinhoudelijke kennis,
zijn contacten buiten school en zijn
ervaring met ontwikkeling van
nieuwe opleidingen. En vanwege het
altijd zoeken naar kansen zoals nu
met gis en drones.
Jan van der Wiele
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