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1. Algemene informatie  

Op dinsdag 12 oktober organiseert ROC van Lelystad ism Leren voor Morgen het Green 

ConFest – het duurzaamheidsfestival voor MBO studenten uit heel Nederland. Het event 

wordt gehouden bij Boer Kok in Lelystad, een fantastische locatie met een prachtige tuin, 

duurzame hapjes en drankjes. Het programma is een mooie mix van gezelligheid, elkaar 

ontmoeten en inspireren.  

Praktische informatie:  

Evenement:    Congres & festival ineen georganiseerd voor mbo-studenten 

Datum:    12 oktober 

Programma:    11.00 tot 17.00 uur  

Locatie:    BoerKok Meerkoetenweg 9, Lelystad 

Deelnemers:   Studenten groepen inclusief duurzaamheidsproject, innovatieve 

bedrijven als StichtingTechnotrend, De Groene Plastic Fabriek, 

Floriade Academy en CIRWINN en geïnteresseerde bezoekers.  

Catering:   Festival feeling met verschillende stands (duurzaam & vega): friet, 

BBQ, sandwiches en Roze Bunker Limo. 

 

2. Dagprogramma 

Inloop / stand aankleden  10.00 tot 11.15 uur 

Introductie / kick-off / voorstellen 11.15 tot 12.00 uur 

‘De Projecten’ inclusief opdracht 12.00 tot 13.30 uur 

Lunch / muziek / eten  13.30 tot 14.30 uur 

Tim Hofman 14.30 tot 15.00 uur 

Workshops 15.00 tot 16.00 uur 

Uitreiking 16.00 tot 16.15 uur 

Feestje / drankje / netwerk Vanaf 16.15 uur 

Eten & drinken: iedere student krijgt 4 muntjes (twv 15 euro).  Een muntje is gelijk aan: 1 halve liter limonade, 1 

frietje, 1 (vega)hamburger van de BBQ of 1 sandwich.   

Overige bestellingen worden zelf bekostigd. 
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3. ‘De Projecten’ inclusief opdracht 

Studenten melden zich (eventueel samen met hun docenten/coördinatoren) met hun 

school/opleiding aan om hun duurzame project te laten zien. Waar ben jij binnen jouw 

college of green office mee bezig? Waar ben je trots op? En wat wil je graag delen met 

andere instellingen en studenten?   

Je laat een of meerdere mooie voorbeelden zien van wat jullie doen op jouw school aan 

duurzaamheid. Dat kan een project zijn, een bepaalde les, een serie activiteiten, een spel, 

noem maar op. Je kunt dit laten zien op bijvoorbeeld een poster, een banner, een laptop 

met daarop een filmpje of presentatie, kaartjes, een maquette - het kan van alles zijn. Je 

hebt een tafel beschikbaar om je te presenteren. Project groepjes bestaan uit maximaal 6 

deelnemers. Het is mogelijk om meerdere projecten te presenteren per instelling. 

Aanmelden kan tot 5 oktober via dit formulier.  

Tijdens het ochtendprogramma van het MBO Green ConFest lopen andere (groepen) 

studenten en een jongerenjury rond om jullie project(en) te bekijken, vragen te 

stellen ……en te beoordelen! Aan het eind van de dag krijgen namelijk de mooiste 

initiatieven een prijs.  

Beoordelingscriteria onderling en voor de jury: 

• Het project is innovatief/creatief (20p) 

• Het project heeft een groot bereik (kwantitatieve impact) (20p) 

• Het project heeft veel impact (blijvende impact) (20p) 

• Het project kan bij elke instelling ingevoerd worden (20p) 

• Het project is publicabel: helder, aantrekkelijk en inspirerend om te lezen (20p) 

Titels en prijzen: 

• Het project met de grootste positieve impact: 

Makkelijk deelbaar/positieve invloed op veel mensen en natuur en economie. Meest 

schaalbare project (kan groot en klein worden uitgevoerd).  

• Het meest innovatieve project: 

Creatieve: origineel, creatief gebruik van materiaal en kennis. 

• Publieksprijs: wat vindt het publiek:  

Publieksstemmen via Mentimeter. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlfvaeoTyCaZYE6Rxq12aXnAQjAull69dqeEm8bKcLm75kkg/viewform
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4. Workshops  

Stichting Technotrend: circulaire escapegame 

Deelnemers spelen tijdens de lunchpauze een door STT en Gameknights voorbereide 

escaperoom en krijgen zo de smaak te pakken. Ze bouwen feeling op over wat een 

escapegame is.   

Tijdens de middagworkshop maken deelnemers in één uur, onder begeleiding 

van Gameknights, een escapegame over een duurzaam onderwerp. Afhankelijk van het 

aantal studenten doen ze dat in één of meerdere groepen.    

Save Plastics: De Groene Plastic Fabriek 

Via een informatieve quiz doe je kennis op over afval en de recycling van plastic. Een 

‘mini extruder’ (machine die van plastic korrels nieuwe items maakt) is aanwezig waar 

met kleine malletjes bijv. sleutelhangers gemaakt kunnen worden. De winnaar quiz 

ontvangt het product wat tijdens de workshop gemaakt wordt.   

Floriade Academy: Guerrilla Gardening 

Welke planten zijn goed voor bijen en vlinders? Welke plekken in de 

stad kunnen nog wel wat kleur gebruiken? De deelnemers maken Bloembommen om de 

stad te vergroenen.  

Begonnen wordt met een quiz om te testen wat 

de deelnemers al weten over soorten planten die inheems zijn in Nederland. Vervolgens 

de opdracht: kijk in de wei bij Boer Kok welke planten er groeien en waar de gemaakte 

bloembommen en plek krijgen.  

Update workshop vier volgt 

 

5. Bereikbaarheid  
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Locatie: Boerkok  

Adres: Meerkoetenweg 9, 8218 NA Lelystad  

Boerkok is ongeveer 10 minuten rijden vanaf MBO College Lelystad met de auto: 

Zuigerplasdreef, Larserdreef langs de Macdonalds/KFC/casino, N302 tot aan 

Meerkoetenweg 9.  

Elektrische pendelbus (max 9 personen): op en af tussen 10.00 en 11.00 en 16:30 en 

17:30.  

Ov: vanaf Station Lelystad met bus 148 richting Harderwijk, uitstappen bij halte 

‘Natuurpark’, tegenover Boerkok.   

  

Ov-fiets huren vanaf station Lelystad, dan een fietsroute van +/- 15 minuten naar 

Boerkok.   


