EXCLUSIEVE UITNODIGING

Unieke publiek-private samenwerking
brengt onderwijs, onderzoek en ondernemers bij elkaar in één gebouw

Van harte welkom op vrijdag 14 december 2018
World Horti Center Naaldwijk
Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een
veranderde arbeidsmarkt werken steeds meer mbo-instellingen nauw samen met innovatieve bedrijven. Zo nam
het MBO Westland haar intrek in het splinternieuwe World Horti Center, een unieke en intensieve samenwerking
tussen het bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden.
Het World Horti Center bestaat uit drie onderdelen: het onderwijsgebouw waar studenten van MBO Westland
onderwijs volgen. Het onderzoekscentrum van de Demokwekerij, waar allerlei nieuwe technieken en producten
uit de tuin- en kasbouw worden ontwikkeld en getest. En het combigebouw waar bedrijfsleven en onderwijs
samenkomen, zodat de kennis binnen het onderwijs kan worden geïntegreerd in het zakenleven en vice versa.
In het combigebouw zijn onderwijsfuncties en praktijkruimtes gekoppeld aan een beursvloer, ontmoetingsruimten,
een auditorium, restaurant en aula. Dit is het hart van het gebouw waar internationale producenten, bedrijven,
studenten en bezoekers samenkomen om elkaar te inspireren. Het World Horti Center zorgt niet alleen voor
verbinding tussen het onderwijs en de beroepspraktijk, maar ook tussen werelden binnen dat werkveld: tussen
agro en techniek.
Wees welkom en laat u inspireren!

10 JAAR
Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat
in scholen en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.

www.gezondescholen.com

Unieke publiek-private samenwerking
World Horti Center Naaldwijk

Van harte welkom!

PROGRAMMA

Deelname is gratis, maar
het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!

13u00

Ontvangst met koffie en zoet

13u30

Exclusief bezoek aan World Horti Center

14u30

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan
door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen

14u40

Meest innovatieve leeromgeving van Nederland
door Atie de Gier, Directeur Lentiz/MBO Westland

15u05

Bedrijven, onderwijs en innovatie onder één groot glazen dak
door Wilco Scheffer, Architect-directeur BDG Architecten

15u35

Kruisbestuiving tussen bedrijfsleven en onderwijs
door Kim van der Leest, Conceptontwikkelaar en belevingsspecialist

16u00

Afsluitende netwerkborrel

Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan
administraties en besturen
van onderwijsinstellingen,
facilitair managers, architecten,
ingenieursbureaus, aannemers,
gemeenten.
Locatie
World Horti Center
Europa 1
2672 ZX Naaldwijk
Parkeren
Op het parkeerterrein van
World Horti Center.
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Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op
www.gezondescholen.com

