
 
 
 
 
 
 

Voorstellen Rianne Govaerts en Thijs Pernot 
 
Mijn naam is Rianne Govaerts. Voor een aantal ben ik geen onbekende in deze branche. 
In 1995 heb ik mijn LiS diploma behaald en ben ik doorgestroomd naar het HBO waar ik de 
opleiding IPO heb afgerond. Na werkzaam te zijn geweest in voornamelijk de FMCG branche 
ben ik in 2016 terecht of eigenlijk terug gekomen op de LiS. Sindsdien beweeg ik mij in de organisatie 
in diverse richtingen als lid van de examencommissie, voorzitter, personeelsvertegenwoordiging, 
docent en mentor, maar vooral hou ik mij bezig met het begeleiden van onze vierdejaars studenten 

en alle coördinatie rondom dit vierde jaar. Hierdoor 
kom ik ook veel bij onze stagebedrijven, dus het takenpakket is 
mij niet geheel vreemd. 
Gezien alle ontwikkelingen van de school in het Eigentijds 
vakmanschap en de focus op het 
aanbieden van projectmatig onderwijs, wil ik deze taak nog 
verder uitbreiden om gepaste 
opdrachten voor onze studenten in de diverse leerjaren binnen 
te halen. Matchen van student 
en stagebedrijf wordt hierdoor nog belangrijker. Voor de 
toekomst wil ik de samenwerking 
met ons netwerk blijven continueren en waar mogelijk uit te 
breiden. 

 
 
Mijn naam is Thijs Pernot, docent op de LiS en per 9 januari 2023 ben ik de 
nieuwe BPV-coördinator van de LiS. 
Als oud LiS student heb ik het glasinstrumentmakers A diploma en 
Research Instrumentmakers diploma behaald. Na de opleiding aan de LiS 
ben ik gaan doorstuderen aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar heb ik 
een tweedegraads onderwijsbevoegdheid behaald bij de lerarenopleiding 
Mens en Technologie. 
Vanaf de start van de lerarenopleiding tot op heden ben ik werkzaam als 
docent op de LiS. In deze periode heb ik meerdere rollen mogen vervullen 
zoals het geven van praktijk- en theorielessen, mentor, BPV-begeleider en 
lid Onderwijscommissie. 
Als BPV-begeleider hecht ik grote waarde aan goede communicatie met de student en zijn/haar 
stagebedrijf en de school. Daarnaast vind ik het belangrijk dat studenten op een zo goed mogelijke 
manier gematcht worden met bedrijven. Sinds twee jaar help ik de studenten hierbij, door ze binnen 
de LOB-lessen (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) te ondersteunen bij het zoeken naar een 
stageplek. 
Als BPV-coördinator wil ik me blijven focussen op de communicatie en matching met de bedrijven 
binnen het mooie netwerk waarover de LiS beschikt. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking. 


