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“Wisten jullie dat een Google-zoekopdracht 

net zoveel CO2-uitstoot genereert als een 

spaarlamp die 10 minuten brandt?” Als 

ware hij Al Gore schetst Rob de Vrind een 

klas studenten ICT-beheer aan de hand van 

een PowerPoint-presentatie hoe het er voor 

staat met de planeet. Een boodschap met 

een duidelijke waarschuwing: toen hij in de 

schoolbanken zat, telde de aarde 3 miljard 

mensen, nu 6,8 miljard. “En bij 10 miljard 

hebben we echt een probleem.” Maar ook 

hoopgevend. “Al die 6,8 miljard breinen raken 

in netwerken meer en meer met elkaar 

verbonden. Kijk eens wat een denkkracht 

dat bij elkaar oplevert. Dan kan het heel 

hard gaan met het vinden van oplossingen. 

En ook jíj maakt deel uit van dat netwerk.”

De Vrind was al duurzaamheidscoördinator 

toen het woord nog niet bestond: hij begon 

vijftien jaar geleden als milieucoördinator, 

na een carrière als biologieleraar. Vandaag 

geeft hij les aan een groepje ICT’ers, maar 

dat hadden ook kapsters kunnen zijn. Geen 

vak te bedenken, of er zitten wel allerlei 

duurzaamheidsaspecten aan. “Vroeger ging 

het vooral om techniek en bouwen, tegen-

woordig gaat het overal over. Het mooiste is 

als ik twee lessen kan geven: een algemene 

les over het belang van duurzaamheid en 

dan nog een waarbij ik op het specifieke 

vakgebied inga.” Zo komt bij het ICT-onderwijs 

het astrono mische energieverbruik van 

“De aarde is keimooi en uniek. Had ‘ie iets dichter bij de zon gestaan, of iets verder weg, dan konden we 

hier niet leven”, schetst Rob de Vrind. Maar... de aarde warmt op, bronnen raken uitgeput. Welkom bij 

een les van de duurzaamheidscoördinator van het Koning Willem I College in Den Bosch. Vorig jaar 

ondertekende de mbo-sector het Convenant Duurzaam Inkopen, maar het Bossche roc is hier al veel 

langer mee bezig.



Een groep van vijf derde- 

jaars studenten werktuigbouw 

van het ROC van Amsterdam 

heeft afgelopen zomer bij de 

Dutch Open Solarboat  

Challenge een aanmoedi-

gingsprijs in de wacht gesleept 

met een prima boot, die  

echter veel te langzaam ging. 

Dit jaar volgt de herkansing, 

met ‘een geniaal ontwerp’.  

Bij het project komen  

allerlei, soms onverwachte 

technische aspecten kijken 

die met duurzaamheid te 

maken hebben.
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Een groep van dertig 

studenten van de opleiding 

bouwkunde van het ROC 

Tilburg heeft deze winter 

een zogeheten energie- 

nulwoning ontworpen. 

Hierbij wordt met warmte-

pompen en zonnepanelen  

en dergelijke voldoende  

energie opgewekt om 

in de behoefte van het 

huishouden te voorzien. 

Actueel, omdat vanaf 2020 

nieuwgebouwde woning 

aan strenge isolatie-eisen 

moeten voldoen. En de 

technieken staan nog niet in 

de schoolboeken.

servers van internetproviders aan de orde en de 

bijbehorende warmteontwikkeling, veelal 

verloren energie. Behalve in Den Bosch.

duurzAAmhEid in dE GEnEn
Maar de duurzaamheidscoördinator doet 

uiteraard meer. De Vrind organiseert bijvoor-

beeld jaarlijks de Community Week, waarin 

studenten hun talenten inzetten voor duurzame 

projecten. “Zo hebben studenten een business- 

plan opgesteld rond het aanbrengen van water- 

besparende douchekoppen. Ze hadden berekend 

dat huishoudens in achterstandswijken jaarlijks 

180 euro konden besparen, bij een investering 

van 60 euro. De gemeente betaalde die 60 euro 

en de studenten schroefden de douchekoppen 

er ook in, in plaats van ze uit te delen. Ze hebben 

hier een prijs voor gekregen.” En zo heeft De 

Vrind talloze projecten op het gebied van 

duurzaamheid op zijn naam staan, waaronder 

vele met een internationaal karakter.

En last but not least: De Vrind is oprichter en lid 

van Duurzaam MBO Nederland (DMBO), een 

organisatie die duurzaamheid bij mbo-instellin-

gen ‘in de genen’ probeert te krijgen, zowel in 

het onderwijs als in de bedrijfsvoering van 

scholen. Dit onder meer door een netwerk te 

bieden, kennis te delen, prijzen in te stellen, 

bijeenkomsten te organiseren en het in de lucht 

houden van de website www.duurzaammbo.nl, 

met een schat aan lesmateriaal en andere 

informatie over duurzaamheid in het mbo.

Op zijn thuisbasis hebben al zijn inspanningen 

hun vruchten afgeworpen, want het Koning 

Willem I College geldt inmiddels als een voorloper 

als het gaat om duurzaamheid. Zo worden er op 

de horeca-afdeling nog uitsluitend seizoen- en 

streekgebonden, biologische producten gebruikt. 

“We hebben laatst een blinde smaaktest gedaan 

en het bleek nog overtuigend lekkerder ook”, 

zegt De Vrind. En vergeet het warmteterugwin-

systeem niet, waar de school vorig jaar 880.000 

euro in investeerde. Hierbij wordt warm water 

– onder meer afkomstig uit de ruimte waar de 

servers staan en van het energiedak – opgesla-

gen in ondergrondse tanks, om er op het moment 

dat het nodig is de gebouwen mee te verwarmen.

Toch is De Vrind niet op overmatige trots te 

betrappen. “Kijk”, zegt hij, “zo’n installatie is 

natuurlijk mooi en het past bij een van onze 

kernwaardes: ‘voor een betere wereld’. Maar de 

core business hier is lesgeven, het is natuurlijk 

vooral een centenkwestie. We zitten hier gewoon 

met torenhoge energienota’s en hopen wat te 

besparen.” En het Bossche roc mag dan voorloper 

zijn – het was een van de initiatiefnemers van 

het Convenant Duurzaam Inkopen dat de 

mbo-sector onlangs ondertekende – dat wil niet 

De rijksoverheid heeft zich 

gecommitteerd aan honderd 

procent duurzame inkoop 

in 2010. Met de onderte-

kening van het Convenant 

Duurzaam Inkopen neemt 

ook de mbo-sector zijn 

verantwoordelijkheid. De 

sector wil in 2012 vijftig 

procent duurzaam inkopen. 

In 2015 moet dit honderd 

procent zijn.

rob de vrind 

‘Een Google- 

zoekopdracht  

genereert net zoveel 

CO2-uitstoot als  

een spaarlamp’
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Het AOC Clusius College in Alkmaar is dit studiejaar met een geheel 

nieuwe opleiding gestart: de sportvisacademie. Studenten kunnen 

hier van hun hobby hun beroep maken, maar dan wel met kennis van 

alles wat met visstandbeheer, waterbeheer en landschapsbeheer te 

maken heeft. Doorlopend is er de nadruk op duurzaamheid. Een hbo-

vervolgopleiding staat in de planning.

Kan je de energie die door-

gaans bij het gebruik van 

fitnessapparatuur verloren 

gaan niet nuttig besteden, 

vroeg een kunstenares 

zich af. Maar zelf was ze 

niet zo handig. Een groep 

van vijftien studenten 

elektrotechniek van het 

ROC van Amsterdam was 

dat wel en ontwikkelde een 

roeisimulator die sap kan 

centrifugeren, een trimfiets 

die koffie kan zetten en 

nog een exemplaar dat 

sinaasappels kan persen.

zeggen dat alles vanzelf gaat. “Ik gooi hier al 

vele jaren kwartjes in de fruitautomaat. Soms 

komt er opeens wat uit”, schetst De Vrind. En 

soms ook niet. “Fair trade koffie in de automaat 

bijvoorbeeld, een kleinigheidje. Is twee cent 

duurder per kopje, waarvan er één in de zak 

van de exploitant verdwijnt. Dat laatste wordt 

niet geaccepteerd dus het gebeurt niet. Maar 

goed, drammen heeft geen zin.”

nu dE rEST noG
Er is zeker nog een wereld te winnen, zowel op 

zijn roc als elders in het land en wel op alle 

fronten. “Drie of vier roc’s zijn op een vergelijk - 

bare manier als wij bezig met duurzaamheid, 

een stuk of acht willen er wel mee bezig en de 

rest zit er ongeveer tussenin. Langzaam krijgt 

iedereen wel door dat het belangrijk is. Maar de 

kenniscentra lopen nog behoorlijk achter en 

hopelijk zetten zij de schouders er ook onder. 

Dit is dan ook een van de thema’s van het 

DMBO-congres op 2 juni.”

En zo zijn er wel meer knelpunten. “We zijn in 

de fase aangeland dat duurzaamheid niet meer 

iets is van beleidsmakers, maar van de handjes 

die het uitvoerende werk doen. Het is nu echt 

doorgesijpeld naar het mbo. Maar er zijn 

bijvoorbeeld nog veel te weinig stageplaatsen 

bij bedrijven die iets met duurzaamheid doen. 

Neem de HRe-ketel, die naast warmte ook 

elektriciteit levert. Nu nog heel nieuw, maar 

vanaf 2020 gemeengoed. We moeten leerlingen 

daar nu voor opleiden. Daar gaat het om bij 

duurzaamheid: zorgen dat je klaar bent voor de 

toekomst. Vroeger hadden we het over het 

milieu, nu noemen we het duurzaamheid, maar 

over een tijdje spreken we van innovatie. Slim 

zijn in de toekomst.”

En dat is ook de boodschap die hij graag aan 

zijn klasje ICT’ers meegeeft. “Doe een kleine 

vinding waarmee je 6,8 miljard mensen 

duurzaam mee vooruit helpt en die je dus 

wereldwijd kunt verkopen. Dan kun je 

spekkoper worden.” 
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