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Greengrids en Greenport Venlo
Green Grids

Regioleren
Greengrids zijn zelfdenkende ontwikkel- en uitvoeringsnetwerken waarin
ondernemers, leerlingen, studenten en docenten participeren en werken
aan ondernemersvragen en leeropdrachten. De Greengrid voorziet de
werkgroep van een structuur, werkwijze en faciliteiten om zo het
leerproces te begeleiden en om te zetten in concrete resultaten.
Greengrids zijn een opmaat naar leren in een kenniswerkplaats.

In het kigo-project ‘Greengrids en Greenport Venlo’ wil Citaverde college
als kenniscentrum, in samenwerking met andere onderwijsinstellingen
inspelen op de innovatieagenda van de regio zoals is omschreven in de
in 2008 verschenen notitie “Greenport Venlo, toonaangevend in vers door focus, groei en verbinding”

Regioleren is een onderwijsconcept in de
vorm van projectonderwijs waarbij gestuurd
wordt door opdrachten van klanten uit de
omgeving van de school.
Lees meer over regioleren op de
themasite regioleren

Meer informatie
Greenbrains
Greenport Venlo, toonaangevend in vers
door focus, groei en verbinding

Doelen en samenwerking

Greengrid Floral Design

Projectinformatie Greengrids en
Greenport Venlo

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
info@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over het onderwerp
kunt u contact opnemen met:
Conny van Hout
Citaverde college maakt bij de uitvoering
gebruik van bestaande community’s zoals
GreenConnection, AgroFoodLink,
AgrofoodCommunity, ICGV en klankbordgroep
Greenport Business School.
Met deze ondenenemernewerken wil
Greengrids vragen destilleren die leiden tot
regionale projecten of leeropdrachten.
Samenwerkingspartners
Onderwijsinstellingen in het
samenwerkingsverband
Has Den Bosch
Fontys Hogeschool Venlo
Wageningen UR ECS

Acht leerlingen van Citaverde College Horst
van de opleiding Bloem & Design werkten
samen met studenten de Hogeschool HAS
Den Bosch van de studie Floral Design &
Business aan de ondernemersvraag ’Hoe ziet
de bloemenzaak van de toekomst eruit en
waar liggen marktkansen rekening houdend
met de regionale kenmerken en de
vestigingslocatie van een bestaande
bloemenzaak?
De mbo-leerlingen bezochten Hogeschool HAS
Den Bosch waar studenten een
kennismakingsprogramma hadden opgesteld.
De HAS-studenten werken in hun tweede
studiejaar aan hun Design Project. Het
onderzoek dat ze doen is gericht op de
bloemenzaak van de toekomst. In dertig
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Betrokken externe instellingen

weken tijd proberen ze door middel van
interviews, bedrijfsbezoeken, seminars en

Wageningen UR-PPO via Wurks
15-20 bedrijven in de regio Venlo

dergelijke, een beeld te vormen van de
bloemenverkoop over 15 jaar.

Adviesbureaus
Samen met de leerlingen van CITAVERDE
werken ze aan hetzelfde project. In een
creativiteitsessie waarbij ze vanuit andere
invalshoeken concepten bekeken, hebben de
leerlingen nagedacht over mogelijkheden en
kansen.
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