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Het beleid 

Het beleid van de school is in 2021 veranderd in kortweg "Wij zijn duurzaam". Duurzaam in leren, 

werken en organiseren. Als school vinden wij het belangrijk dat studenten stage lopen bij bedrijven 

die duurzaam zijn en vragen krijgen over duurzaamheid op huns stageplek. Zo leren ze aandacht te 

hebben voor elkaar en voor de aarde in de beroepspraktijk, via kennis, houding en vaardigheden. .  

De praktijk 

Als studenten op stage gaan kan het zijn dat ze opdrachten krijgen op het gebied van duurzaamheid.  

 

Alle studenten bouwkunde hebben nu de opdracht te registreren en op zoek te gaan naar 

verbeteringen op het gebied bij circulair bouwen op hun stageplek. De opdracht staat hier 

Omdat ze allemaal het keuzedeel duurzaamheid in het beroep volgen moeten ze hun stagebedrijf 

analyseren op duurzaamheidsgebied, moeten ze komen met verbetervoorstellen en er een gesprek 

over aangaan met de stagebegeleider. 

Daarnaast is het zo dat op het KWIC 2500 studenten het keuzedeel duurzaamheid in het beroep 

volgen. In dat keuzedeel is het ook zo dat ze hun stagebedrijf analyseren op duurzaamheidsgebied,  

ze een vraaggesprek moeten aangaan met de stagebegeleider en ze moeten komen met 

verbetervoorstellen. Bij één verbetervoorstel maken de studenten een kosten baten analyse. Bewijs 

zie KD 0029 KD 0030 en 0031 

De onderstaande 50 opleidingen geven keuzedeel duurzaamheid wat de meeste studenten kiezen. 

Onderdeel van het keuzedeel is dat je op stageplek kijkt hoe duurzaam die is en te komen met 

verbeterpunten. Op niveau D moet de student zelfs een kosten baten analyse maken.  

1 Commercie ((Junior) accountmanager) D 

2 Leidinggeven op basis van vakmanschap D 
3 Ondernemerschap op basis van vakmanschap (Vakman-ondernemer) D 

4 Retail management (Retailmanager) D 
5 Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer D 

6 Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw D 
7 Middenkader bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) D 

8 Middenkader bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Infra) D 
9 Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw D 

10 Werkvoorbereiden/uitvoeren (Uitvoerder bouw/infra) D 
11 Human Technology (Technicus human technology) D 

12 Creatief Vakmanschap (Creatief vakman) D 
13 Infratechniek (kader) (Technicus elektrotechniek) D 

https://duurzaammbo.nl/circular-skills-opdracht
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14 Infratechniek (kader) (Technicus gas) D 

15 Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie  D 
16 Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen D 

17 Infratechniek (kader) (Technicus water) D 
18 Technicus elektrotechnische industriële systemen en installaties  D 

19 Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving  D 
20 Procestechniek (Operator C) D 

21 IT systems and devices (Expert IT systems and devices) D 
22 Instructeur mbo D 

23 Pedagogisch Werk (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker) D 
24 Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer C 

25 Stukadoren (Gezel stukadoor) C 
26 Machinisten (Machinist grondverzet) C 

27 Schilderen (Gezel schilder) C 
28 Grond-, water- en wegenbouw (Allround vakman gww) C 

29 Grond-, water- en wegenbouw (Straatmaker) C 
30 Metselen (Allround metselaar) C 

31 
Onderhoud- en verbouwbedrijf (Allround vakkracht onderhoud- en 
klussenbedrijf) C 

32 Tegelzetten (Allround tegelzetter) C 
33 Timmeren (Allround timmerman) C 

34 Metaalbewerken (Allround constructiewerker) C 
35 Precisietechniek (Allround precisieverspaner) C 

36 Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen)  C 
37 Industriële processen (Mechanisch operator B)  C 

38 Industriële processen (Procesoperator B) C 
39 Infratechniek (Eerste monteur datadistributie)  C 

40 Werktuigkundige installaties (montage) (Eerste monteur utiliteit) C 
41 Werktuigkundige installaties (montage) (Eerste monteur woning)  C 

42 IT systems and devices (Allround medewerker IT systems and devices) C 
43 Metaalbewerken (Constructiewerker) B 

44 
Werktuigkundige Installaties (Montage) (Monteur werktuigkundige 

installaties) B 
45 Koude- en klimaatsystemen (Monteur koude- en klimaatsystemen) B 

46 Precisietechniek (verspaner) B 
47 Monteur elektrotechnische installaties) B 

48 Industriële processen (Mechanisch operator A)  B 
49 Industriële processen (Procesoperator A) B 

50 Infratechniek (Monteur datadistributie) B 
 

Actie 

Nu vindt de Global goals expertise groep dat alle studenten op hun stage vragen moeten krijgen en 

moeten beantwoorden over duurzaamheid. Daartoe hebben zij alle afdelingen een mail gestuurd 

met dit verzoek via de onderstaande uitnodiging: 

Iedereen is het er wel over eens dat het belangrijk is aandacht te besteden aan 

duurzaamheid, niet alleen in de lessen maar ook op de stageplek.  
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We vragen ons af of dat ook wordt vormgeven bij de stages van je afdeling.  

Worden er in het stagehandboek vragen gesteld over duurzaamheid?  

 

B.v. Beschrijf hoe wordt gelet op duurzaamheid op je stageplek en geef drie voorbeelden 

hoe duurzaamheid er kan worden verbeterd.  Fotografeer dit en voeg ze toe aan je 

stageverslag. 

Bij duurzaamheid kan je denken aan duurzame energie en duurzame materialen, maar ook 

energie en materialen besparen er zo lang mogelijk mee omgaan in de circulaire economie.  

 

Maar je kan ook kijken naar duurzame productie en consumptie, duurzame mobiliteit, 

catering, inkoop, biodiversiteit, gendergelijkheid, eerlijke uitbetaling,  fair trade, 

rechtvaardigheid, dat je een stem hebt op je werkplek en gezonde arbeidsomstandigheden. 

Kijk eens naar de 17 sustainable development goals van de Verenigde naties en hoe op je 

stageplek daaraan een positieve bijdrage geleverd kan worden. 

Als hulp hierbij kan je deze checklist invullen of kijken naar de SDG’s  

Daarbij zou het mooi zijn als jullie afdeling probeert te stimuleren dat studenten een 

stageplek krijgen bij bedrijven of instellingen die al duurzaam bezig zijn.  

 

https://duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/duurzaamheid-op-de-stageplek
https://duurzaammbo.nl/sdg-s/sdg-inleiding-hoofdmenu

