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CAH Competention College
CAH Competention College levert steeds meer maatwerk
De VHG heeft samen met een aantal hoveniersbedrijven in de regio Zuid-Holland de CAH Dronten gevraagd
om een managementopleiding op maat te maken. Het gaat hierbij om een aangepast programma van de
Associate Degree Management en Beleid Buitenruimte.
De hoveniersbedrijven zijn vooral geïnteresseerd in de bedrijfskundige insteek van de opleiding. Het
programma is opgezet volgens de Competention methode, een samenhangend geheel van coachen, trainen
en opleiden. De deelnemers leren tijdens de opleiding diverse praktijkcasussen uit de buitenruimtesector op
bedrijfskundige aspecten te analyseren. Daarnaast krijgen ze een persoonlijke coach die hen helpt om nieuwe
managementvaardigheden te ontwikkelen. De deelnemende hoveniersbedrijven en de VHG zetten ook hun
eigen netwerk in door het uitnodigen van gastdocenten rondom thema’s als maatschappelijk verantwoord
ondernemen, aanbestedingsprocedures, milieuaspecten en duurzaamheid. Na afronding van de AD ontvangen
de deelnemers een erkend diploma op HBO-niveau.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een opleiding op maat, neem dan vrijblijvend contact op
met Brigitta Methorst, telefoonnummer 06-51797801 of per e-mail: meb@cah.nl
Deelname aan CROW XL Plaza
Op donderdag 27 maart heeft CAH
Comptention College deelgenomen
aan het CROW XL congres in
Apeldoorn. Het debat stond in het
teken van “Nederland, durf te
kiezen”. Gedurende deze dag
konden bezoekers en bedrijven
elkaar tijdens de pauzes ontmoeten
op CROW XL Plaza waar Brigitta
Methorst en Rolph ten Hulzen CAH
Competention College met een
stand vertegenwoordigden.

Veel belangstelling voor coachen van trainees
Er is veel belangstelling vanuit het werkveld van de buitenruimte om trainees te coachen. Op dit moment
heeft CAH Competention College een bestand van bijna 30 coaches. Hiervan zijn er op dit moment 15 actief.
De overige coaches zitten op de “reservebank” en popelen om aan de slag te gaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitta Methorst, telefoonnummer 06-51797801 of per
e-mail: meb@cah.nl
Informatieavond HBO deeltijdopleiding MBB en Associate Degree
Dinsdag 10 juni 2008 organiseert de CAH Dronten een informatieavond over de HBO deeltijdopleidingen
waaronder Management, Beleid en Buitenruimte. Op deze avond wordt ook aandacht besteed aan de nieuwe
opleiding Associatie Degree Management, Beleid en Buitenruimte. Beide opleidingen starten in september
2008. De informatieavond vindt plaats op de CAH Dronten, de Drieslag 1 te Dronten. Het programma start om
19.30 uur. Wilt u de informatieavond bijwonen, dan kunt u zich aanmelden bij Elly van Putten-Travaille,
pue@cah.nl of telefonisch 0321-386506. Meer informatie over de inhoud van de opleidingen vindt u op:
www.competention.nl

Ambitie tot groei

