Het
Bouwlab
opent haar
deuren!

UITNODIGING

Donderdag 20 september 2012

Het is zover!

Het splinternieuwe Bouwlab is klaar voor gebruik! Het is dé plek waar werkgevers van de
Bouw- en Infrasector en studenten van de opleiding Bouw en Infra elkaar ontmoeten en
kennis delen, waardoor de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven
zal verbeteren.
U bent uitgenodigd om de officiële opening bij te wonen! De feestelijke opening start met een
toespraak van Lodewijk Asscher, wethouder Amsterdam van financiën, onderwijs en jeugd.
Daarna krijgt u een interessante rondleiding door het Bouwlab verzorgd door o.a. studenten en
kunt u een kijkje nemen achter de schermen bij de Bouw- en Infra opleidingen! De middag wordt
afgesloten met een gezellige borrel waarbij u in contact komt met werkgevers en (oud) studenten
uit de Bouw- en Infrasector.
Uiteraard zijn uw collega’s ook van harte welkom. Aanmelden doet u door een e-mail met
de namen van de aanwezigen te sturen naar: m.erkelens@rocva.nl. Het Bouwlab is gevestigd
binnen MBO College Noord in Amsterdam-Noord.
Heel graag tot ziens in het Bouwlab, op donderdag 20 september om 15:30 uur!
Met vriendelijke groet namens het bestuur van stichting Bouwlab,
Nelie Groen, directie voorzitter MBO Colleges Westpoort en Noord,
Victor Frequent, zakelijk directeur Van den Oever, Zaaijer & Partners en
Mark van der Horst, voorzitter MKB Amsterdam.

Programma
15.30 uur
16.00 uur
16.05 uur
16.20 uur
16.30 uur
16.45 uur
17.00 uur

Ontvangst gasten
Welkomstwoord
‘Het Bouwlab portal van techniek’ door Lodewijk Asscher
Openingshandeling door Lodewijk Asscher, Nelie Groen en Mark van der Horst
‘Rol van Het Bouwlab voor studenten en bedrijven vice versa’ door Nelie Groen
‘Dynamiek in de arbeidsmarkt’ onderwijswensen van werkgevers door
Mark van der Horst
Start feestelijkheden

Aanmelden
Inschrijven voor deze bijeenkomst gaat per e-mail (m.erkelens@rocva.nl)
o.v.v. opening Het Bouwlab. Vermeldt u daarbij namen van personen en e-mailadres.
U ontvangt van ons een bevestiging van deelname.

Locatie
Opening van Het Bouwlab wordt gehouden in het MBO College Noord van het ROC van Amsterdam.
Gare du Nord 13, 1022 LD Amsterdam.

Eigen vervoer
Vanaf de ringweg A10 Noord afslag S116 (IJ-tunnel). Neem de eerste afslag, bij de stoplichten
linksaf. Volgende stoplichten rechtsaf, eerste afslag bij de rotonde. Het MBO College Noord
bevindt zicht achter het stadsdeelkantoor, aan de ander zijde van de Nieuwe Leeuwarderweg.

OV
Er rijden diverse bussen (33, 34, 37, 38) vanaf het Centraal Station Amsterdam naar
bushalte Buikslotermeerplein Amsterdam Noord.
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met:
De heer M. van Erkelens
(06) 11510347
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