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Pilots GroenPact
Groene helden maken de toekomst
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De drijvende kracht achter de groene sector? Dat zijn mensen met de
juiste groene kennis en vaardigheden. De concrete Groenpact-pilots
verbinden die mensen aan de sector: dat is essentieel voor de kracht, de
innovatie en het succes van Nederland op het internationale groene
podium.

Actielijn Arbeidsmarkt:
Onderwijs moet aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt in de
groene sector: flexibele en snelle aanpassingen zijn noodzakelijk.
Groene Hotspot Houten
Groene Hotspot Houten is een online en fysieke
community voor hoveniers, groenbedrijven en
urban greeners. Een plek om kennis te delen. En
om samen te...
Duurzame inzetbaarheid in de circulaire kas
Duurzame ontwikkelingen zorgen voor grote,
snelle veranderingen. Het project Duurzaamheid in
de Circulaire Kas onderzoekt wat het personeel in
de...
Keep improving your skills : de gebiedscoöperaties
als vraagsturing voor Leven Lang Ontwikkelen
Learning Communities vormen de beste manier
om Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in de regio te
stimuleren. In deze pilot is een model voor zulke...

Werken aan toekomstbestendige modellen voor
onderwijs in de groene sector
In de toekomst wordt Leven Lang Ontwikkelen
steeds belangrijker. Daarom ontwikkelden groene
scholen en bedrijven uit de regio Zuidoost
Nederland samen...

Actielijn Cross-overs:
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scholen en bedrijven uit de regio Zuidoost
Nederland samen...

Actielijn Cross-overs:
Versterken en vernieuwen van groen onderwijs op cross-overs met
andere sectoren zoals ICT, techniek en zorg: succesvolle projecten
vinden vaak plaats op het snijvlak van verschillende sectoren.
Actielijn 4: Cross-overs, de resultaten
Het realiseren van, inspelen op en kunnen omgaan
met cross-overs is een belangrijke opgave is.
Zowel in de sector, binnen de regio als in het...
Tools en materialen van Cross-over
docentendagen
Op een proactieve manier nog meer kennis
vergaren over cross- overs, dat kon tijdens de
verdiepende docentendagen over het thema
Cross-overs. Tools en...

Actielijn Imago:
Bouwen aan het imago van de groene sector in Nederland als een
relevante, innovatieve en aantrekkelijke sector om in te leren en te
werken.
Flink bereik Groene Helden Challenges
In maar liefst 12 steden wist GroenPact met de
Groene Helden tour meer dan 2.200 kinderen te
enthousiasmeren voor de groene sector en hen te
laten...
Meer dan de helft van de jongeren staat open voor
groen
Op woensdag 13 juni werd het onderzoek ‘De
groene sector aantrekkelijk voor jongeren’?
gepresenteerd aan belangstellenden uit het
groene...

Actielijn innovatie:
Vergroten van snelheid van inhoudelijke vernieuwing in groen onderwijs
en versterken van bijdrage aan innovatie van groen bedrijfsleven.
INPACT is een innovatiestrategie voor
onderwijsteams in hun omgeving. Deze actielijn
onderwijsteams in hun omgeving. Deze actielijn
van Groenpact heeft tot doel een strategie te
.
ontwikkelen die...

Actielijn Internationaal:
Versterken van de internationale oriëntatie van het groene kennis- en
onderwijssysteem op alle niveaus.
Borderless Network landentafels
Als antwoord op het verzoek van de overheid en
het bedrijfsleven voor een betere toegang tot het
internationale aanbod van groene onderwijs zijn...

Actielijn Leven lang leren:
Versterken van permanente leer- en innovatiecultuur in de groene
sector. Deze actielijn is uitgewerkt in de actielijn arbeidsmarkt.

