Netwerkbijeenkomst VBS
Dinsdag 5 november 2019
Astrumcollege, Velp
Eerste aankondiging
Deze innovatieve MBO vestiging is een mooie locatie voor onze netwerkbijeenkomst. Adres:
Gruttostraat 10, Velp. Rondom het gebouw is beperkt parkeerruimte. Met het OV is de locatie te
bereiken via station Arnhem en verschillende bussen (waarna enkele minuten lopen) of via station
Velp waarvandaan het 17 minuten lopen is.
Iedere deelnemer betaalt € 25 per automatische incasso, toestemming hiervoor wordt gegeven via
het inschrijfformulier op de website. Aanmelden is noodzakelijk!
Van scholen die nog niet zijn gecertificeerd mag in eerste instantie maar één deelnemer inschrijven,
als je graag met meer mensen wilt komen kan dat worden gemeld bij opmerkingen. Als er ruimte is
krijg je bericht.
Programma (eerste concept):
13.00 – 13.15 uur
13.15 – 13.45 uur
13.45 – 14.45 uur
14.45 – 15.00 uur
15.00 – 15.30 uur
15.30 – 15.45 uur
15.45 – 16.30 uur
16.30 – 16.45 uur
16.45 – 17.30 uur
17.30 – 18.15 uur
18.15 – 19.00 uur
19.00 – 19.30 uur

Opbouw standjes
inloop
plenair (2 sprekers en introductie)
pauze
kennismaking regio’s + pitch
wisselpauze
workshops ronde 1
wisselpauze
workshops ronde 2
maaltijd
workshops ronde 3
napraten en borrel

Tijdens de ontvangst, in de pauzes, tijdens de lunch en tijdens de parallelsessies ben je welkom op de
informatiemarkt om nieuwe ideeën op te doen en vragen te stellen.
Wat kun je verwachten?
Plenair: inspirerende sprekers die voor iedereen wat te bieden hebben.
Kennismaking regio’s + pitch: in deze korte ronde stellen scholen uit één regio zich aan elkaar voor
en vertellen in twee minuten wat hun opzet is, de succesnummers en vragen. We gaan ervan uit dat
hiermee een goede basis gelegd kan worden voor intervisie en regionale bijeenkomsten in de loop
van het jaar.
Workshop/presentatie: 45 minuten, groep van max 25 personen. De workshopleider/presentator
bereidt voor, deelt kennis en ervaring, er is ruimte voor gesprek. Bij een presentatie iets meer
eenrichtingverkeer, bij een workshop worden soms deelnemers echt aan de slag gezet.
Gesprekstafel: 30 minuten, kring van max 15 personen. De leider van de gesprekstafel heeft vaak zelf
ervaringen te delen maar uitwisseling en gesprek zijn de kern.
Als gesprekstafels in een workshopronde gepland zijn kan het zijn dat men na afloop van het gesprek
nog even napraat, ook is het mogelijk dat men vast pauze neemt of nog even naar de
informatiemarkt gaat.

Plenair
StartCirculair
Bas Douma

Aandacht voor circulaire economie in het VO, hoe pak je
dat aan?
Over de organisatie StartCirculair
‘Steeds meer bedrijven en organisaties gaan aan de slag
met circulair ondernemen. Innovatief, minder tot geen
nieuwe grondstoffen, geen afval, een andere
bedrijfsvoering en productie en veelal ook met andere
business- en verdienmodellen. Leer van koplopers, bereid
leerlingen nu voor op een Circulaire Economie, versterk
ondernemerschap en laat scholen organisaties helpen met
circulair ondernemen.

Jan Fokke Oosterhof

Startcirculair inspireert en ondersteunt bedrijven en
organisaties met de succesvolle omslag naar circulair
ondernemen. Met informatie, inspiratiesessies,
startworkshops én met scholingen van docenten.’
Een bedrijf bouwen rondom een droom
Jan Fokke vertelt over zijn bedrijf. Niet bepaald een soort
onderneming waar wij zomaar aan denken als we het met
leerlingen hebben over ondernemerschap... Jan Fokke
droomde over expedities en ging die organiseren,
poolexpedities, ultralopen en klimtochten. Hij schrijft er
boeken over, geeft lezingen en maakt films.
SBS6 noemde hem al snel een van de grootste avonturiers
allertijden. Zelf vindt hij dat iedereen dit kan; kwestie van
out-of-the-box denken en... gewoon DOEN! Kom jij ook van
je bank om te rennen voor je leven?

Tijdens de drie workshoprondes kun je o.a. verwachten:
• Informatie over de Masterclass Energie Transitie
• Plaza-Challenge
• Re-xplore/re-conomy
• Qredits/Eigen Baas
• Anglia Business
• Introductie van de lessen juridische vaardigheden voor de onderbouw
• StartCirculair met een workshop waarin wordt onderzocht op welke manier docenten
economische vakken betrokken kunnen worden bij opdrachten binnen het Technasium of op
vmbo het vak T&T
• Informatie over de nieuwe leerweg gtl en bespreken van de mogelijkheden voor VBS binnen
die leerweg
Daarnaast komen er workshops en gesprekstafels door aangesloten scholen waarin zij vertellen over
hun succesvolle programma-onderdelen of juist vragen op tafel leggen om met elkaar over na te
denken. Aarzel niet om onderwerpen aan te dragen en/of jezelf aan te bieden als gespreksleider of
workshopleider! Mail naar info@veconbusinessschool.nl.

