
MBO GREEN
ConFest 2021
Het duurzaamheidsfestival voor mbo-studenten!

Competitie met prijzen voor oa. het meest impactvolle project
Workshops met innovatieve bedrijven
Festival feeling bij Boer Kok op het terrein inclusief                       & drinks.
Sustainable Development Goals staan centraal
Live muziek door Herman Brood Academie 
Tim Hofman als Host

Ben jij geïnteresseerd in duurzaamheid? Wil jij studenten ontmoeten die hier
ook mee bezig zijn? Wil je deelnemen aan workshops met innovatieve bedrijven?

Waar? Boer Kok, Lelystad, Meerkoetenweg 9 
Wanneer? 12 oktober 
Hoe laat? 11.00 tot 17.00 uur 

Waarom?

Door middel van een aangeklede stand presenteert jouw groepje het duurzame
project waar jullie trots op zijn! Een uiteenlopende jury bepaalt wie er in de prijzen
vallen. Ook jullie hebben daar inspraak op: wat is jouw top 3?
Tim Hofman maakt 's middags de winnaars bekend!

Tijdens het festival gaat het net zo goed om plezier maken als dat het gaat om het
opdoen van circulaire vaardigheden en kennis. Bedrijven en overheid nemen jullie
mee in de wereld van innovaties. Je kunt je inschrijven voor verschillend workshops
en aan de slag gaan met deze technieken.

Het aanmelden van een groep studenten inclusief onderwerp en/of opleiding
Een aangeklede stand van het duurzame project waar je trots op bent!
Zelf nog ideeën? Mail naar b.molenkamp@rocvf.nl of roos@lerenvoormorgen.org

Wat vragen we van jullie? 

PENDELBUS VANAF STATION LELYSTAD

BEN JIJ ER OOK BIJ?

12 OKTOBER



Inloop / stand aankleden
Introductie / kick-off / voorstellen 
'De Projecten' inclusief opdracht 
Lunch / muziek / eten 
Tim Hofman 
Workshops
Uitreiking 
Feestje / drankje / netwerk 

                                 

Info & programma
12 OKTOBER

10.00 tot 11.15 uur 
11.15 tot 12.00 uur
12.00 tot 13.30 uur
13.30 tot 14.30 uur
14.30 tot 15.00 uur 
15.00 tot 16.00 uur 
16.00 tot 16.15 uur 
Vanaf 16.15 uur

                                 

                                 
Waar? Boer Kok, Lelystad, Meerkoetenweg 9 

Wanneer? 12 oktober 
Hoe laat? 11.00 tot 17.00 uur 

-Studenten kunnen zich individueel inschrijven
Deelnemen aan het MBO Green ConFest kan op twee manieren: 

-Studenten kunnen zich in groepjes aanmelden om hun duurzame
project te presenteren. Docenten/coordinatoren zijn ook welkom!

  
Inschrijving met één of meer projecten met je school/opleiding

 Per groepje studenten (max 5) is er één voorbeeld/project
toegestaan. Als jullie meerdere projecten hebben waar je trots op

bent, ben je van harte welkom om meerdere groepjes studenten aan
te melden. 

 
Doen jullie mee? 

Deel het bericht en schrijf je hier in als individuele deelnemer.
Meld je je aan voor een project/stand? Dan is extra informatie

vereist.  Dit kan via deze link.
 
 
 

                                 

https://www.eventbrite.com/e/161751628475
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlfvaeoTyCaZYE6Rxq12aXnAQjAull69dqeEm8bKcLm75kkg/viewform?usp=sf_link

