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Programma  
VBG-studiedag op donderdag 17 maart 2022 

         (Incl. Algemene ledenvergadering 2021) 

 

 

Locatie:  De Meerwaarde,  Rietberglaan 6, te Barneveld 
 

 

                          Het VBG-bestuur nodigt u van harte uit voor de VBG-studiedag 2022 !   

 

Thema:          Transitie in de sector Groen 

     Actuele ontwikkelingen op gebied van (Groen) beroepsonderwijs  

                            

 

Programma op hoofdlijnen:  

       
12.00 uur Inloop met LUNCH, lopend buffet ontvangst bij afdeling Groen.  

Ontmoeting, hernieuwd kennismaken, bijpraten…       

 

12.45 uur Opening: welkomstwoord door voorzitter VBG en team Groen. 

VBG-2021 verenigingszaken: jaarrede, toelichting thema, stemming jaarverslagen, 

wisseling bestuur, studiereis 2021 en vooruitblik 2022. 

 

13.30 uur De Nieuwe Leerweg: bondige algemene informatie  én meerdere ervaringen vanuit 

VBG pilotscholen (Groen, D&P e.a.)  

 

14.10 uur Koffie/thee_ontmoeting           Info: floriade 2022, GrowWizzkid, Groene Norm (ovb) 

 

14.30 uur  Het thema ‘Transitie in de sector Groen’:   Gastlezing én praktische workshop 

Gastspreker mw. Laura Roebroeck (GroenPact) combineert ‘Groene Werelden’, 

profilering hedendaags Groen en de Nieuwe Leerweg. Dit samen met Van Lodenstein 

College en VHG (branchevereniging hoveniers). Onderaan treft u meer informatie aan. 

 

15.30 uur VBG-buitenlandse studiereis 2022, plenaire afronding, groepsfoto  

 

De VBG-jaarverslagen: deze jaarverslagen zijn een week voorafgaand aan de bijeenkomst in te zien via de 

VBG-website: www.vbgscholen.nl of in te zien tijdens de bijeenkomst. 

   

Aanmelden: In verband met de organisatie wordt uw aanmelding vooraf op prijs gesteld.    

SVP per persoon aanmelden via www.vbgscholen.nl        

Lukt dit niet? Mail svp de secretaris VBG via : bestuur@vbgscholen.nl 

 

Informatie gastlezing en workshops: 

http://www.vbgscholen.nl/
mailto:bestuur@vbgscholen.nl
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Laura Roebroeck 

 

 

Kwartiermarker 

arbeidsmarkt GroenPact 

Gastlezing inclusief een verdiepende workshop;  

in gesprek én praktisch aan de slag met elkaar voor concrete handvatten 

voor uw school. 

 

Voor jongeren een duurzame en Groene wereld schetsen als lonkend 

perspectief, zowel voor nu als voor de toekomst. Een mogelijke wereld, 

verteld vanuit een breed perspectief, geeft een impuls aan creativiteit,  

discussie en (groene) toekomstmogelijkheden. Een boost voor het imago 

van de groene sector dat recht doet aan zijn veelzijdigheid en impact. 

Het groene domein biedt oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Groen is overal! 

 

Onderwijs 

‘De werelden’ bieden context en content voor wervingscampagnes, biedt 

een Groen toekomstbeeld, verkent passie bij jongeren, werken als toets- 

en ontwikkelinstrument van het opleidingsaanbod.  

De Groene Werelden bieden handvatten voor de vernieuwing van de 

interne- en externe profilering van de branche of het bedrijf en de 

werving van medewerkers.   

Praktijkvoorbeelden VBG-school VLC i.s.m. MBO en bedrijfsleven: 

‘krachtig leermeesterschap’.      

 

https://www.groenpact.nl/groene-werelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tot ziens in BARNEVELD! 
 
 
 

https://www.groenpact.nl/groene-werelden

