
 
 
 

 

1. Inleiding 
 

Het bureau leven lang ontwikkelen, de duurzaamheidscoördinator, de coördinator 

wereldburgerschap, de coördinator internationalisering zitten in allerhande netwerken. Wij zorgen 

ervoor dat docenten gevoed worden met opdrachten uit de samenleving m.b.t. duurzaamheid, dat 

kennis en vaardigheden worden uitgewisseld en dat ze ideeën krijgen hoe duurzaamheid in het 

vakgebied het best gegeven kan worden. 

Uiteraard hebben docenten en zeker ook stagecoördinatoren, directeuren en teamleiders hun eigen 

netwerken. Daarnaast hebben we speciale portalen waar opdrachten binnenkomen. Portalen voor 

ons Talent Atelier, evenementen, mediazaken en voor marketing en communicatiezaken. 

We zitten in duurzame platforms waar opdrachten uit voortkomen als op het niveau van bedrijven, 

wijken, de gemeente, de provincie, landelijk en internationaal.  

Netwerken in de directe omgeving van de school 

- Paleiskwartier duurzaam (ivm het warmtenet aldaar) 

- Fietsstimuleringsgroep Paleiskwartier 

- Bundeling logistieke stromingen Paleiskwartier 

- De netwerken van Spark (voor innovaties in de bouw) en het Internet of things-stadslab 

Netwerken in de gemeente 

- Netwerk Duurzaam Doen ’s-Hertogenbosch 

- Unseco learning city 

- City deal 

- OneWorldCitizens 

 

Provincie 

-  Creatief verbinders, het duurzaamheidsplatform van Brabant geeft Energie 

-  Kennispact 3.0.  

-  De kenniskring Smart Energy  

-  De waardemakers (living lab van de provincie) 

-  Mobiliteitsnetwerk Brabant 

Landelijk 

– Duurzaamheidskring afval en circulair onderwijs 

- Leren voor morgen 

- MBO voor morgen 
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- Duurzaam MBO 

- Unesco associated partners schools 

- Stuurgroep Circular skills 

- De uitdaging Energietransitie 

- BuildupSkills voor lessen op het gebied van de energietransitie. 

- Duurzaamheid bij Fashion & Design. 

- Duurzaamheid in de zorg  Postma, J.P. (Jeroen) <jp.postma@minvws.nl 

Internationaal 

Deelname aan KA2 projecten van de EU 

- Expect project ism de MBO-raad Exchanges of practices in education on climate targets.  

-  Green wave in vocational eductaion. 

Deelname diverse netwekgroepen: 

- European Forum for technical and vocational education and training. We zijn lid en tevens 

boardmember van het Nederlandse bestuur. 

- Innotecs: Netwerk internationalisering techniek 

- Unevoc 

- Ecvet 

- Green schools 

- WEEC 

Voorbeelden 

- Het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch 

 

mailto:jp.postma@minvws.nl


 
 
 

 

 

 



 
 
 
‘s-Hertogenbosch Duurzaam Door bij ons op school. 

 

 

Samen met Avans en het lectoraat Smart energy. 

 

Les van Heineken over wat zij doen aan duurzaamheid.  

Met de installateurs als Kuijpers hebben we goede banden opgebouwd en die geven gastlessen.  

 

In 2021-22 hebben we opdrachten verzorgd voor Fort Isabella, bouwondernemingen BAM en 

Moonen, Installatiebureau Kuijpers, de voedselbank, de heemkundekring en het IoT stadslab.  

De gemeente – via ’s-Hertogenbosch Unesco-learning city   

De gemeente is UNESCO lerning city geworden. Zij hebben met ons contact gezocht omdat wij 

Unesco school zijn. Samen gaan we optrekken om te werken aan de SDG’s. Terwijl 's-Hertogenbosch 



 
 
 
Duurzaam Door met name gaat over de planet kant wil unesco learning city meer inzetten op de 

people kant. We zijn aan het uitwerken wat dat voor onze leerlingen betekent.   

De gemeente heeft ons CvB benaderd en die hebben een meeting georganiseerd met docenten en 

ondersteunende afdelingen waarin we hebben meegedacht over welke rol we zouden kunnen 

spelen. 

 

De gemeente city deal 

Marjolein Rojo van Avans en Geoffrey van Hal Green Office Avans. Maarten Dulles Avans 
ondernemingscentrum, Rick Jansen vastgoed circulair gemeente ’s-Hertogenbosch,  Evert-Jan Ulrich, 
HAS, Bart Hermsen, docent ondernemen en Rob de Vrind duurzaamheidscoördinator KWIC hebben 
kennis gemaakt met elkaar en de City deal  
 
We willen van projectmatig naar structureel, positieve gezondheid stimuleren, sustainable venture 
cafés voor duurzaam ondernemerschap opzetten  etc.  
 
Voor de citydeal heeft een stagiaire van onze school een wijk die van het gas af gaat 3D gemaakt.  
 



 
 
 

  
 
- IOT stadslab / Spark  

Constant Botter Community manager van het gebied  
Robbert de Klein BIM Grasso, Grenco 
Cassandra (Spark) 
 

 
 
Bijeenkomst bij Spark over biobased bouwen. 
 



 
 
 

 
 
De demonstratiemodellen van biobased bouwen bij ons op school voor onze bouwkunde studenten. 
 
De nieuwe SDG inspiration bubble op de Dutch Design Week is gesneden door de laserprinters van 
Spark. 
 

 
 
Samen met het IoT stadslab zijn we aan het kijken hoe we nestkastjes kunnen uitrusten met sensoren 
en data-analyse systemen. 
 



 
 
 

 
 

 
 
- Mobiliteitsnetwerk Brabant en Summa, Fontys, Koning Willem I College, Avans, HAS 



 
 
 

 

Zie https://duurzaammbo.nl/bedrijfsvoering/mobiliteit 

 

Regionaal en provinciaal 

 
De provincie – via het duurzaamheidsplatform Brabant geeft Energie en de creatief verbinders 

Daarin zitten  
Richard van Ommen Talentencampus Oss 
Vera Hofman Coordinator Jong  
Jacquelien Goedhart Kenniscentrm Wetenschap en Techniek  
Dimph Rubens-RES West Brabant 
Marjolein Rojo Ciydeal kennismaken ’s-Hertogenbosch 
Geoffry van de Horst Green Office Avans 
Annie van Genugten Maakplaats Uden Maakfestival Circulair denken en doen en circulair werken 
Suzan van der Steen Provincie Noord-Brabant Eigen schoolgebouw verduurzamen challenge 
Margot van den Oord Ondernemend ‘s-Hertogenbiosch 
Brigit van Helden Stichting Techniekpromotie First Legoleague  e.d.  
Tanja Nolten Smart circulair bouwontwerp en de Energiechallenge 
Rob de Vrind Koning Willem I College  
Samen kijken we hoe we in Brabant een beweging op kunnen zetten m.b.t. de energietransitie.  
 



 
 
 

 
 

 
 
Resultaat project  
 

I. Ontdekkingstocht energie 
 
Onze afdeling Human Technology gaat een energie-ontdekkingstocht ontwikkelen (samen met 
anderen) en escapeboxen ontwerpen en maken die gebruikt worden bij de tocht. Als je een goed 
antwoord geeft krijg je een code om verder in de box te komen totdat je bij het kleinste doosje bent 
met de verrassing.  
 



 
 
 

 
 
Er worden grote boxen ontworpen maar ook boxen die je zelf in elkaar kan zetten. Dat gaan onze 
studenten onderwijsassistent doen. Zij gaan die boxen maken en meenemen naar de basisscholen 
waarna ze op ontdekkingstocht gaan op het gebied van energie in de wijk.  
 
Op hoger niveau gaan studenten meedenken over de regionale energie strategie. Waar windmolens, 
zonneparken, hoeveel, creatieve innovaties etc.   
 

 
 
De provincie – via Kennispact 3.0.  



 
 
 
In kennispact 3.0 zitten de ROC’s van Brabant en Helicon. Zij hebben samen de opleiding 

energiespecialist ontworpen. Verder heeft de provincie een kwartiermaker op het gebied van de 

energietransitie aangesteld. Het is een medewerker van Helicon. Die gaat dit verder uitwerken met 

de ROC’s. Daarnaast is nu een speerpunt de circulaire economie. 

 

Tegenwoordig trachten we eerst spullen te verkopen of weg te geven voordat we ze weggooien. 

We werken nu ook met een circulaire verhuizer die spullen een tweede leven geeft in plaats van ze 

weg te gooien.  

 

   

De provincie – via de kenniskring Smart Energy  

Lector Jack Doomernik van Smart technology Avans werkt met ons samen om MBO-ers te krijgen in 

projecten als de decathlon waarin TU/HBO/MBO super duurzame en innovatieve huizen bouwen, de 

solar challenge in Australie e.a. projecten. Voor het eerst bestaat de mogelijkheid dat MBO-ers ook 

meedoen.  

Nationaal 
 

Landelijk – via Stuurgroep Circulaire economie,  

Via deelname aan de landelijke stuurgroep circulaire economie zijn we een circular skills project bij 

onze bouwkundeafdeling gestart en maken we nu onderwijsmateriaal op dat gebied. Het materiaal  

wordt weer gezet in BuildUpSkills ism de ISSO.  

We houden in de gaten welke wegen worden ingeslagen nadat aandacht voor de bouw is afgerond.  



 
 
 
Van daaruit denken en doen we graag weer mee richting circulaire consumptiegoederen, mode en 

kleding e.d. 

- landelijk – via MBO voor Morgen 

Via MBO voor morgen, de contacten met de regiogidsen, de sustainabul en de bijeenkomsten doen 

we ideeën op om in onze school te implementeren. Als een  

- Green office wat we nu ook gaan opzetten en  

- Global land waar we hadden willen gaan kijken met studenten die dan de opdracht kregen in ons 

innovatie lab om ook zoiets te gaan organiseren bij ons op school. Door corona is dat niet 

doorgegaan. 

 

Daarnaast doen we allerhande ideeën op vanuit de sustainabul.  

Landelijk – via De Uitdaging 

In de uitdaging werken ROC’s en het HBO samen aan de energietransitie. In de groep zit ook een 

vertegenwoordiger van het ONO fonds, de Topsector Energie, Stedin bedrijfsschool, de OTIB, project 

Gas 2.0. een adviseursbureau en TU Twente.  

We zijn in dit verband op bezoek geweest in het Kennis en expertisecentrum Energietransitie te Den 

Haag en de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. 

  
 

 

  



 
 
 

 

Landelijk – Unesco Associated Partner Schools  

Ieder jaar vindt er een bijeenkomst plaats met UNESCO associated partner schools. Docenten van 

ons doen er aan mee en meestal geven we er zelf een workshop. De kennis en goede voorbeelden uit 

dit platform gebruiken we bij ons op school.  Onze activiteiten delen we met andere scholen via ons 

Unesco-jaarverslag. Unesco stelt ons regelmatig op de hoogte van Europese of wereldwijde 

bijeenkomsten. We nemen daaraan deel, we geven presentaties en leren zo. Ook hebben we geleerd 

van onze Vlaamse partners en hebben er een lezing gegeven. 

 



 
 
 
Landelijk – Duurzaamheidskring afval en circulair onderwijs 

We zitten in de duurzaamheidskring voor het HBO en WO waarbij we met Stimular (de werkplaats 

voor duurzaam ondernemen) en RWS kijken hoe we onze afvalstromen nog circulairder en slimmer 

kunnen maken. 

In de samenwerking zit de Hoge school Arnhem Nijmegen, De HHS, HKU, HU, HvA, Leiden U, 

Maastricht U, Saxion, Radboud U, Tilburg U, UT, UU, UvA, VU, WUR, en het KWIC. 

Zie https://duurzaammbo.nl/bedrijfsvoering/zwerfvuil-op-school 

De school is lid van het facilitair samenwerkingsverband bij de MBO-raad. Daar bestaat een 

werkgroep duurzaam inkopen.  

 

Landelijk – SDG actionday  

We doen mee aan dat grote netwerk en geven onze input, maar krijgen er ook ideeën van terug. 

Internationaal 
 

Expect 

 

De MBO-raad heeft ons gevraagd mee te doen met het Expect project. Exchanges of practices in 

education on climate targets.  

We gaan in Italië, Letland, Finland, Oostenrijk, Spanje en Engeland op zoek naar goede voorbeelden. 

Bij elk bezoek kunnen twee docenten gaan kijken. 



 
 
 

 

 

Zie https://duurzaammbo.nl/goede-voorbeelden-europa 

  

https://duurzaammbo.nl/goede-voorbeelden-europa


 
 
 
Building our homes and houses 

Onze studenten marketing en communicatie maken het logo. Afdeling BAM heeft deelgenomen aan 

internationaal 360 graden project. 

 

Studenten BAM doen met studenten uit 7 verschillende landen een internationaal 360 graden 

project. Benieuwd wat het inhoudt? Lees dan snel verder. 

Studenten van afdeling de afdeling Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign hebben met studenten 

uit 7 verschillende landen samengewerkt in een 360 graden project. Het was een geweldige ervaring 

voor onze studenten maar zeker ook voor de betrokken collega’s om hieraan deel te nemen.  

Kijk voor meer informatie op de website van het project Building Homes And Houses. Door op de 

vlaggen van de deelnemende landen te klikken, zie je meer informatie vanuit dat land. 

  

http://student-projects.bplaced.net/the-international-360-degree-project.html
https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC/photos/a.312341029131530/1411008239264798/?__cft__%5b0%5d=AZVfu7FjUi7adC91cuhgJG4MVJYohtnstlu2b1VIyNnzTC2iek2JeQlM0USavN4Be_Quvaxof4LukIeEUaZA7qwWDNHhMneBeb4qDUEK4GgLMX7yVb8ZWVCxxhMhg9Z0dfkvTcE_z7b1xjsVREJxFZpfVcsyxx1NADilSOT4BbVyoUzuG_mIfDi34YogWFRy_MY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC/photos/a.312341029131530/1411008239264798/?__cft__%5b0%5d=AZVfu7FjUi7adC91cuhgJG4MVJYohtnstlu2b1VIyNnzTC2iek2JeQlM0USavN4Be_Quvaxof4LukIeEUaZA7qwWDNHhMneBeb4qDUEK4GgLMX7yVb8ZWVCxxhMhg9Z0dfkvTcE_z7b1xjsVREJxFZpfVcsyxx1NADilSOT4BbVyoUzuG_mIfDi34YogWFRy_MY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC/photos/a.312341029131530/1411008239264798/?__cft__%5b0%5d=AZVfu7FjUi7adC91cuhgJG4MVJYohtnstlu2b1VIyNnzTC2iek2JeQlM0USavN4Be_Quvaxof4LukIeEUaZA7qwWDNHhMneBeb4qDUEK4GgLMX7yVb8ZWVCxxhMhg9Z0dfkvTcE_z7b1xjsVREJxFZpfVcsyxx1NADilSOT4BbVyoUzuG_mIfDi34YogWFRy_MY&__tn__=EH-R


 
 
 
 

Andere projecten 

Daarnaast hebben we veel geleerd in projecten  als, integral care systems, enviromental ethics, 

curriculum greening Europe, renewable energy solutions, working and learning in the world of cradle 

to cradle, enersol (energy soleil) and green canteens. Dit in netwerken met andere scholen in Europa.   

Green schools 

We zijn lid van het wereldwijde Green Schools netwerk en hebben er lezing voor gegeven.  

 

Unevoc 

Unevoc (United nations vocational training) heeft ons uitgenodigd te vertellen over duurzaamheid op 

school op Malta. We hebben weer veel van alle partners geleerd. 

 

Resultaat:  Lessen hoe je elektrische auto’s moet repareren zijn gedeeld met onze automotive 

afdeling.  

Lezing geven voor European Vocational Education Association en met ze kennis gemaakt.  

In juni 2022 een lezing gegeven voor Unevoc op hun conferentie te Helsinki. 

Door problemen op Schiphol ging de life presentatie niet door maar online ging ook prima.   

 

 



 
 
 

 

World Education For Sustainable Development Congress  

 

De virtuele stand van het KWIC ism MBO voor Morgen op de wereld UNESCO conference over 

Education for Sustainable Development te Berlijn. Op de conferentie hebben we gepraat met diverse 

personen van over heel de wereld.  

Project Green wave in Vet 

Hierin besteden we aandacht aan alle SDG’s in het bouwkunde-onderwijs. Hoe pak je dat aan.  

We hebben een teacher training doorlopen met twee docenten van bouwkunde van onze school en 

vier van het Graafschapcollege, vier uit Corunja Spanje en docenten uit diverse steden in 

Denemarken.  Zie https://greenwaveinvet.eu/ 

https://greenwaveinvet.eu/


 
 
 

 
 

We hebben een talent atelier waarin studenten in multidisciplinaire teams werken aan opdrachten 

uit de samenleving. Teams met studenten uit de zorg, techniek, bouw, creatieve richtingen, horeca 

etc. Maar die studenten worden begeleid door docenten van die opleidingen.  

Zo pikken docenten dus opdrachten uit de samenleving op om met studenten in multidisciplinaire 

teams mee aan de slag te gaan.  

Vanuit onze netwerken bij de gemeente pikken docenten horeca op samen te werken met de 

voedselbank en de inloop voor dak- en thuislozen. 

Via netwerken vanuit de gemeente heeft de tweewielerafdeling 100 fietsen rijklaar gemaakt voor 

Oekraïense vluchtelingen. 

Via het netwerk van de City deal werken we aan een windmolenproject dat is opgepikt door de 

docenten van finance en recht om te berekenen hoe winstgevend windmolens zijn. Daar doet ook 

Avans (de hogeschool) aan mee.  

Docenten van Human technology en ICT helpen mee nestkastjes uit te rusten met sensoren en een 

systeem dat je kan zien dat een nestkastje bezet is. Dit doen we op verzoek van de gemeente.  

 

Docenten junior accountmanagement hebben de vraag opgepikt om studenten de parkeerplaatsen 

op te sturen om autobezitters te vragen of ze misschien een week een elektrische fiets zouden willen 

proberen. Dit was een vraag uit het Mobiliteitsnetwerk Brabant. 

 

Uit het netwerk Brabant geeft energie (de creatief verbinders) kwam de vraag of we SDG 

ontdekkingstochten konden ontwikkelen via escape boxen. Docenten human technology hebben dit 

opgepikt en al meerdere jaren ontwikkelen en maken we van die boxen (die we nog steeds eens uit 

moeten gaan proberen op basisscholen of in ons eigen onderwijs). 



 
 
 
De provincie heeft onze docenten via Kennispact 3.0. gevraagd een opleiding energiespecialist te 

ontwerpen. Daar hebben twee docenten elektrotechniek aan meegedaan.  

Vanwege onze deelname aan de Stuurgroep Circulaire economie zijn de bouwkundedocenten gestart  

met een project over circular skills in de bouw.  

 

De docenten meubeldesign zijn zo gestart met de eindexamenopdracht om circulaire meubels te 

ontwerpen en vervaardigen. 

Vanuit de week voor de circulaire economie (WO/HBO/MBO) hebben we docenten van de ICT 

academie gevraagd een ruil- en repair-app voor de school te maken. Daar willen ze nog een keer aan 

beginnen.  

 

Via het netwerk van de duurzaamheidschallenge 's-Hertogenbosch kwam een student van de HAS in 

contact met ons en hij vroeg of onze studenten een plantenwand konden vervaardigen die hij 

ontworpen had. Docenten human technology vonden dat een mooie opdracht en de wand is 

vervaardigd door studenten. 

Via de sustainabul pikken veel docenten en teams de handschoen op om duurzaamheid in hun 

opleidingen beter te documenteren en er met projecten mee aan de slag te gaan. Vaak zelfs 

systematisch.  

Vanuit allerhande netwerken pikken docenten het op om deel te nemen aan inzamelingsacties of 

mee te helpen bij de organisatie van tour de ALS in Frankrijk. 

Vanuit het netwerk SDG Nederland pakken docenten activiteiten op SDG action day op. 

  

Geïnspireerd door de landelijke duurzaamheidskring afval en circulair onderwijs hebben docenten in 

het talent atelier de vraag opgepikt om creatieve afvalbakken te ontwerpen en vervaardigen. 

 

Vanuit ons unesco netwerk kwam de vraag van onze Duitse partner om 360 graden foto’s te maken 

van gebouwen en te bekijken en vergelijken hoe duurzaam ze zijn. Docenten bouwkunde hebben dit 

opgepikt en hebben foto’s uitgewisseld met Atlanta, Taiwan, Chili, Kenya, Duitsland. (vijf 

continenten). 

Via e-twinning hebben docenten opgepikt mee te doen aan een project om het WK in Quatar door te 

lichten. 

 

Etc.  

 

 


