Decanendag
Gooi en Vechtstreek,
kennismaking met Groen
6 oktober 2022 • Floriade Expo • Almere

Op 6 oktober 2022 `is de 7e VHG/CIV Docentendag, een dag
voor vmbo en mbo docenten en boordevol informatie, inspiratie
en ontmoeting tussen bedrijfsleven en onderwijs. Niet alleen met
mbo-docenten, maar dit jaar ook met de collega’s van het vmbo
en voor jullie als decanen. En dat allemaal op een unieke locatie:
de Floriade Expo in Almere.
Programma
10.40 uur – 10.50uur Ontvangst & opening door Mirjam Wets
Bastiaan Rietveld en Gert Meijer
10.50 uur - 11.30 uur Floriade wat moet u gezien hebben?
11.45 uur - 12.35 uur Doorstroom MBO Groen, Rik Meerema
12.35 uur - 13.40 uur Pauze met walking lunch
13.40 uur - 14.10 uur Kennismaken met de sector, Douwe Snoek
14.10 uur - 19.00 uur Bezoek Floriade

Op het volgend blad staat een toelichting op het programma, het programma bestaat uit een
bezoek aan de Floriade, een verhaal van een ondernemer, van een teamleider van een MBO
instelling en van een landschapsarchitect over wat je gezien moet hebben op de Floriade.

Floriade, wat moet u gezien hebben? - Niek Roozen (Niek Roozen Landscape)
Niek Roozen is landschapsarchitect. Onder zijn leiding is het ontwerp voor de beplanting van het
basispark Floriade tot stand gekomen. Vanuit het Groenteam Floriade bewaakt hij samen met
meerdere deskundigen de kwaliteit van de beplantingen. Momenteel wordt er gewerkt aan de
ontmantelingsplannen. Voordat het zover is, gaat Niek in op de highlights van de Floriade; de
onderdelen die zeker niet gemist mogen worden.

Doorstroom naar MBO Groen, wat kan een leerling allemaal kiezen binnen het
Groen - Rick Meerema (Aeres MBO Almere)
Voor de scholen in Gooi en Vechtstreek zijn er naast de ROC's verschillende Groene MBO
instellingen in de regio. Rick Meerema, teamleider MBO bij Aeres Almere neemt jullie mee in de
doorstroom mogelijkheden naar en na MBO Groen. In deze workshop is voldoende ruimte voor
het stellen van vragen.

Werken in het Groen is iets om trots op te zijn - Douwe Snoek van Snoek Puur
Groen en bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van Groenvoorzieners
In het verleden kwam een groenbedrijf bij nieuw- of verbouw pas vaak aan het eind van het
bouwproces in beeld, als er nog wat groen ter decoratie moest worden aangebracht. Met de
veranderende waardering voor groen rond, op, aan en in gebouwen is dit inmiddels flink veranderd.
Douwe geeft jullie een in kijkje in het werken in het Groen, het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van
tuinen en de uitdagingen waar toekomstige werknemers mee in aanraking komen.

Toepassingen van simulatoren binnen het Groen Onderwijs (voor de
liefhebbers)- Roeland van Maaren (HK Mobile)
Het gebruik maken van simulatoren versterkt studenten, voorkomt ongelukken, vermindert uitstoot en
is kostenbesparend. Op kavel 40, aangelegd met leerlingen van Aeres, hier kan kennis gemaakt
worden met een simulator, de onderwijskundige voordelen, realisme, methodologie en u kunt zelf de
simulator uitproberen.

Meer informatie en aanmelden?
Deze dag belooft een mooie en interessante dag te worden. Komt u met het openbaar vervoer dan
zijn er voor u geen kosten aan verbonden, komt u met eigen vervoer dan zijn er alleen
parkeerkosten. De entreekaartjes worden beschikbaar gesteld door Aeres Almere, de kosten voor de
workshops, de ruimtes en de sprekers zijn voor de VHG en CIV Groen. De lunch wordt u
aangeboden door uw eigen decanenenkring.

Wilt u erbij zijn? Mail dit dan voor 1 oktober naar Gert
Meijer, g.meijer@civ-groen.nl
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met
Bastiaan Rietveld (06 20 32 20 10) of Gert Meijer (06 22 95 73 88).
Locatie VHG/CIV Docentendag:
Floriade Expo 2022, Almere

