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Nieuwsbrief

Innovatieve leeromgeving

Met het aantreden van de zomervakantie, nadert ook het einde van het schooljaar voor
de studenten van MBO Westland. Het eerste jaar in de splinternieuwe theorie- en
praktijklokalen in World Horti Center zit er bijna op. Onlangs bracht minister Van
Engelshoven een bezoek aan de innovatieve leeromgeving in World Horti Center, waarbij
zij de intensieve samenwerking met bedrijven in de regio prees.
Voor studenten die dit jaar zijn geslaagd voor hun examens, liggen er voldoende kansen

binnen de glastuinbouwsector. Via vacatureplatform Let's Work kom je in contact met
interessante werkgevers in de sector en een volgende carrièrestap ligt binnen
handbereik via flexibele deeltijdopleiding van hogeschool Inholland.
Wij wensen jullie alvast een prettige zomerperiode toe en zien uit naar volgend
schooljaar met dynamiek en samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, overheid en
ondernemers!
Namens het hele team van World Horti Center

Participant aan het woord: Air so Pure
Wie is Air So Pure, waar staan jullie voor en wat is jullie
corebusiness?
Air So Pure is het merk in wetenschappelijk bewezen sterk
luchtzuiverende kamerplanten. We willen graag de wereld
groener maken en leefbaar houden. Onze core business is
het vermarkten van een breed scala aan kamerplanten die
over deze eigenschappen beschikken.
Jullie zijn participant van het eerste uur, hebben ook een
kantoor in ons centrum. Waarom hebben jullie gekozen
voor World Horti Center?
Onze oude locatie voldeed niet meer en we waren ervan
overtuigd...

Lees meer

Minister bezoekt
onderwijsvernieuwing bij MBO
Westland

Minister Van Engelshoven heeft zich tijdens een
werkbezoek op de hoogte gesteld van de opzet en de
concrete opbouw van de toekenning 'Regionaal
investeringsfonds mbo' (RIF) bij MBO Westland in World
Horti Center. Hier is de samenwerking tussen onderwijs,
bedrijfsleven en overheid zichtbaar. Door deze intensieve
samenwerking met bedrijven in de regio heeft de hortiopleiding van Lentiz | MBO Westland de meest innovatieve
leeromgeving van Nederland.

Lees meer

Voor een volgende carrièrestap hoef
je niet de schoolbanken in!
Met de flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness
van hogeschool Inholland is het mogelijk om kennis en
ervaring in de sector in te zetten gedurende de opleiding
om op deze manier versneld een volwaardig hbo-diploma
te halen. De deeltijdopleiding is maatwerk; samen met een
eigen leercoach ontwikkel je een individueel leerplan en
werk je aan opdrachten uit de praktijk. Via masterclasses,
e-learning en (zelf-) studieboeken wordt theorie
aangeboden.
Medewerkers ontwikkelen zich aan de hand van actuele
vraagstukken in het bedrijf waar ze werkzaam zijn.

Lees meer

Let's Work
Er is toekomst voor deskundig personeel op het gebied van
water, energie, voedselkwaliteit en internationaal
management. Let’s Work koppelt studenten en young
professionals aan de tuinbouw via een digitaal platform op
de website. Door vacatures en ervaringen van jongeren te
delen laat Let’s Work de nieuwe generatie zien dat de
glastuinbouw tal van uitdagende carrièrekansen biedt. Via
de social mediakanalen; Facebook en LinkedIn, worden
verhalen gedeeld van young professionals. Het Career Team
heeft sinds begin maart meer dan 150 vacatures voor
internationale stages, afstudeeropdrachten en nieuwe
functies op de website geplaatst. Een van die vacatures is
de functie assistent bedrijfsleider binnen het
onderzoekscentrum van World Horti Center, die we in het
bijzonder onder jullie aandacht willen brengen. Heb je
interesse om zelf een vacature te plaatsen op dit platform?
Via onderstaande button lees je meer over de
mogelijkheden.

Lees meer

Terugblik ontbijtsessie met
participanten
Afgelopen donderdagochtend startte, met een ruime
vertegenwoordiging participanten en partners, de
themasessie internationalisering. Hier werd gezamenlijk de
internationaliseringsstrategie van de glastuinbouwsector,
participanten en de focus van World Horti Center daarin
verkend.
Na een energierijk ontbijt spraken Edward Verbakel,
directeur VB Group en Angelique de Wit, directeur Westland
Marketing, over diverse kansen op het internationale
terrein, waaronder deelname aan handelsmissies en
gerichte matchmaking. Gezamenlijk werd daarna het

gesprek gevoerd over de kansen en mogelijkheden
wereldwijd. Die kansen zijn er volop, net als de drive onder
de partners in de zaal. Samen, als BV Nederland, is het
gewenst koploper te blijven in de mondiale
glastuinbouwsector.

Let's
meet...

Let's experience...

All events
All participants

World Horti Center is het belangrijkste innovatiecentrum van de internationale
glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs
en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. Een centrum
dat jaarlijks door zo’n 25.000 internationale vakmensen wordt bezocht.
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