
 

NEXT "LEARNING BY DOING" 
 

Na het succesvolle eerste "Learning by doing" weekend kan een vervolg niet uitblijven. 

De CBA en CBO willen de VDH leden wederom een entreeloos interactief en bovenal 

leerzaam weekend aanbieden.  

 

Datum en locatie: 6, 7 en 8 juli 2012. C.S.V. stadion te Apeldoorn. 

Kamperen, dit kan naast het stadion en wordt u gratis aangeboden. 

 

Wat mag u globaal verwachten? Vrijdag besteden we geheel aan het verder ontwikkelen van 

het speuren. Hiervoor hebben we Clement Juliën, een zeer ervaren en succesvolle geleider uit 

België uitgenodigd. Zaterdag en zondag krijgen we een vervolg met het vernieuwde Jogi - 

teamsport. 

 

We rekenen erop, dat deze samenwerking tussen de commissies CBA-CBO een voorbeeld zal 

zijn voor een verbetering van de samenwerking binnen de gehele VDH.  

 

PROGRAMMA 

 

VRIJDAG afdeling A 

09.00 uur theorie door Clement Juliën in de C.S.V. kantine. Zorg dat u op tijd bent VOL is 

VOL. 

11.15 uur praktijk seminar. Wie de theorie heeft bijgewoond, kan optimaal het seminar 

volgen. Een uitgebreide geluidsinstallatie is op de speurvelden aanwezig.  

14.00 uur praktijk workshops  

 

ZATERDAG afdelingen B + C. 

09.00 uur theorie Jogi teamsport in de C.S.V. kantine. Zorg dat u op tijd bent VOL is VOL. 

13.00 uur seminar. 

15.00 uur workshops. 

20.00 tot 21.15 uur De CBA en CBO willen met u als doelgroep discussiëren over hoe we de 

moderne methodes, kennis en inzichten kunnen toepassen en verspreiden onder een breder 

VDH publiek. Dit onder het motto: "From opinion to knowledge" 

Dit met doel betere africhtingsresultaten van examens tot kampioenschappen.  

 

ZONDAG afdelingen B + C. 

09.00 uur theorie Jogi teamsport in de C.S.V. kantine. Zorg dat u op tijd bent VOL is VOL. 

Na de theorie volgt het seminar en de workshops. Tevens laat het Jogi team een training zien. 

16.00 uur afsluiting van het weekend 

 

Tijdens de pauze op zaterdag en zondag krijgen de sponsoren / standhouders de gelegenheid 

hun producten te promoten. 

    


