VHG / CIV Groen
Docentendag
6 oktober 2022 • Floriade Expo • Almere

Op 6 oktober 2022 vindt alweer de 7e VHG/CIV Docentendag
plaats. Een dag 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. Welkom! En dat
allemaal op een unieke locatie: de Floriade Expo in Almere.
Er is een gevarieerd en
interessant programma
voor u samengesteld. Naast
de workshops is er ook
volop tijd om de Floriade
te ontdekken en elkaar te
ontmoeten. De collega’s
van Koninklijke VHG en CIV
Groen wensen u een leuke
en leerzame dag!

MELD U
AAN!
Klik hier

Programma
10.10 uur – 10.40 uur
		
10.40 uur - 11.30 uur
11.45 uur - 12.35 uur
12.35 uur - 13.40 uur
13.40 uur - 14.30 uur
15.00 uur - 15.50 uur
15.50 uur		

Ontvangst & opening door Douwe Snoek
(Bestuurslid Koninklijke VHG)
Workshops - ronde 1
Workshops - ronde 2
Pauze met walking lunch
Workshops - ronde 3
Workshops - ronde 4
Einde programma

Workshops

A

Exclusieve particuliere tuinen - Paul Kromhout (Hendriks Hoveniers)
In deze workshop nemen we u mee in de wereld van exclusieve particuliere tuinen. De innovaties
en ontwikkelingen hebben ook hier niet stil gestaan. Er wordt dan ook steeds meer van hoveniers
gevraagd. Naast bodem en beplanting komen zaken als ICT, domotica, installatietechniek,
bouwkunde etc. steeds nadrukkelijker aan de orde. Paul Kromhout, tuinarchitect bij Hendriks
Hoveniers B.V. uit Didam geeft toelichting op een aantal door hen ontworpen en gerealiseerde
projecten. Hij doet uit de doeken wat er allemaal komt kijken bij het realiseren van deze mooie tuinen.

B

Samenwerking VMBO-bedrijfsleven - Martin van Engelen (Lodenstein
College) en Reinald van Ommeren (Loohorst landscaping)

Workshops

Van Lodenstein College (vmbo) uit Hoevelaken kent een succesvolle samenwerking met een aantal
hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven als het gaat om beroepenvoorlichting en de invulling van
de groene keuzevakken. Martin en Reinald gaan tijdens deze workshop in op deze samenwerking: hoe
is deze tot stand gekomen, wat zijn de resultaten en waarom loopt het zo goed?

C

De nieuwe leerweg in het vmbo; wat betekent dat voor vmbo
én mbo groen? - Edith Diepenveen (Connect Groen)
Dit schooljaar starten vijf vmbo-scholen met de pilot van het nieuwe praktijkgerichte programma
groen van de nieuwe leerweg. Wat is de nieuwe leerweg? Hoe ziet dat nieuwe examenprogramma
groen eruit? Wat betekent dit voor de aansluiting met de mbo groen opleidingen? En voor de vmbo en
mbo groen docenten?

D

Verandering rol groenbedrijf bij ontwikkeling bouwprojecten
- Reinald van Ommeren (Loohorst landscaping)
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.
Het groenbedrijf krijgt nu al veel eerder in het bouwproces een rol, vaak al in de initiatieffase. Reinald
van Ommeren van LooHorst Landscaping gaat aan de hand van enkele concrete projecten in op deze
veranderende rol. Wat zijn de voordelen, wat vraagt het van een organisatie en van de medewerkers?

E

Wat de groene sector kan doen om een bijdrage te leveren aan
klimaatverandering op het gebied van water? - Jan Broos (Brooswater)
In deze workshop staat het thema water centraal. U wordt meegenomen in knelpunten, uitdagingen
en oplossingsmogelijkheden in de particuliere tuin en het stedelijk gebied op het gebied van water in
relatie tot klimaatverandering.

F

Simulatoren, hoe in te zetten in het onderwijs?
- Roeland van Maaren (HK Mobile)
Het gebruik maken van simulatoren versterkt studenten, voorkomt ongelukken, vermindert uitstoot
en is kostenbesparend. Roeland van Maaren van HK Mobile neemt u mee in de onderwijskundige
voordelen, realisme, methodologie en u kunt zelf een aantal simulatoren uitproberen op kavel 40.

G

Aeres Hogeschool Almere, 1 jaar later! - Marc de Jager
(Koninklijke Ginkel Groep)
Het gebouw van de Aeres Hogeschool is toonaangevend op
het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulariteit
en gezondheid. Bij de realisatie is gebruik gemaakt van tal van
innovatieve concepten. Nu, 3 jaar na de start van de bouw en ruim
1 jaar na de ingebruikneming, is het een mooi moment om het ‘net
op te halen’. Marc de Jager van de Koninklijke Ginkel groep is in de
afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de realisatie en het
onderhoud van het pand. Hij neemt u mee in de ontwikkelingen en de
resultaten van alle innovatieve concepten die in dit mooie gebouw
verwerkt zijn.
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Workshops

I

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.

Hybride leermeester - Edwin van Rooijen (We Create)
In het afgelopen jaar heeft We Create, partner van Koninklijke VHG op een aantal locaties het
traject hybride leermeester uitgevoerd. Een traject waarmee we de leermeesters in de praktijk beter
voorbereid hebben op hun taak. In deze workshop gaan we onder leiding van Edwin van Rooijen
dieper in op de inhoud en vorm van het programma, blikken we terug op de programma’s die gedraaid
hebben en kijken we vooruit naar de nieuwe mogelijkheden.

Meer informatie en aanmelden
VHG/CIV Groen Docentendag 2022
De VHG/CIV Docentendag 2022 belooft een mooie,
inhoudelijke dag te worden. Mis het niet en schrijf u
nu in! De kosten voor deze professionaliseringsdag
bedragen € 25,00 per deelnemer.
Dit is exclusief toegangs- en parkeerkaart voor de
Floriade. Deze dient u zelf te regelen!

Meld u hier aan voor
de Docentendag

MELD U
AAN!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie,
neem dan contact op met Jeroen Zijlmans
(06 30 35 06 67) of Gert Meijer (06 22 95 73 88).
Locatie VHG/CIV Docentendag:
Floriade Expo 2022, Almere

