
Geautoriseerd  
De coördinator duurzaamheid en burgerschap                                                                                                                                       1 

 

    
 

      

    Halen docenten vragen 
     uit de samenleving ? 

 

 
KWIC.DZH.Vragen 

 
19-11-2021 
Revisie 0 

 

Op school werken we aan allerhande duurzaamheidsvraagstukken. Het is natuurlijk veel 

interessanter opdrachten voor anderen uit te voeren en daarbij tevens van alles te leren dan dat de 

docent de opdracht geeft.  

 

Docenten hebben hun eigen relaties die komen met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. 

Ook geven het Bureau Bedrijven en Relaties opdrachten uit de samenleving aan de docenten 

Dat geldt ook voor de duurzaamheidscoördinator en een coördinator burgerschap die opdrachten 

zoeken, zelf formuleren of waar opdrachten binnen komen die dan vervolgens weer naar de 

docenten gaan. 

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

 

- bedrijven(70) via het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch 

- wijken via de vijf wijken die energieneutraal willen worden  

- de gemeente via de portobelloclub van de kartrekker voor duurzaamheid van de gemeente samen   

  met ons, Avans, HAS, woningbouwcorporaties, Essent, Enexis, Ingenieursbureau’s, NGO’s e.a. 

- de gemeente via ’s-Hertogenbosch Unesco-learning city 

- de gemeente via de city deal waarin de stad en het onderwijs samenwerken op sociale projecten en 

projecten op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. 

- de provincie via het duurzaamheidsplatform Brabant geeft Energie 

- de provincie via Kennispact 3.0.  

- de provincie via het smart energy platform van lector Jac Doomernik 

- landelijk via Stuurgroep Circulaire economie,  

- landelijk via MBO voor Morgen,  

- landelijk via De Uitdaging.  

- Europees via het project Expect ism de MBO-raad 

- Europees via onze e-twinningprojecten 

- Europees via nieuwe projecten op het gebied van duurzaamheid in de bouw en elektrische 

voertuigen. 

 

We werken samen met OneWorldCitizens een jongerenplatform die allerhande vraagstukken samen 

met ons oplossen. Ook met Stichting Technotrend, Nexxdott en Darel education.  

We hebben loketten waar opdrachten kunnen worden neergelegd als opdrachten op het gebied van 

techniek (bij het techniekatelier) evenementen (het evenementenbureau), communicatie en 

marketing en voor media genaamd het productiehuis en voor artiest genaamd Sterk. Die opdrachten 

worden dan weer doorgespeeld naar de docenten.  
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In het Talent Atelier komen allerhande partijen met opdrachten zodat de docenten die daar werken 

aan de slag kunnen met studenten in multidisciplinaire teams om de opdrachten aan te pakken. We 

organiseren ook één week lang een innovatie lab waar studenten uit de zorg samen- werken met de 

techniek. De opdrachten hebben vaak (maar niet altijd) een duurzaam karakter en komen binnen via 

de bovenstaande relaties.  

Voorbeelden 

In die mix werken studenten aan 

 

- het maken van een ICT bus voor Rwanda met One World Citizens 

Is onderdeel van het Spread the Digits project dat door 4 studenten van AVANS Business Innovation 

is ontwikkeld. In dit project gaan Nederlandse jongeren naar Rwanda om met het ICTalk Team samen 

ICT Basis Training aan jongeren en leraren te geven en tegelijkertijd Rwanda te leren kennen. In 

Rwanda hebben de meeste scholen wel computers, maar nog niet genoeg leraren die ICT training 

kunnen geven. Daarom organiseert het ICTalk Team in het weekend en na schooltijd ICT Basis 

Trainingen die door jongeren zelf wordt gegeven 
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Resultaat 

 
 

 

- het ontwerpen van faunatorens voor de gemeente (techniekatelier) 
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Resultaat 

 

Uiteindelijk resultaat 
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- het ontwerpen van duurzame wooncommunities bij boeren bedrijven die ophouden met boeren 

(techniekatelier) samen met de provincie. 

 
 - jongerenprogramma in het van Gogh Nationaal Park om de leefomgeving voor de jeugd leuker en 

interessanter te maken b.v. een van Gogh fietsenstalling voor elektrische fietsen. 
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Een zonnebloem met PV-panelen geïnspireerd op van Gogh. En maak er nu prototypen van.  
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Op Woonbiotoop Gaaf Groen Wonen werken ze aan waterprojecten. De opdracht is een escaperoom 

te maken op het gebied van water en klimaatadaptatie waarbij het gebied betrokken wordt zodat 

groepen kunnen worden uitgenodigd om het spel te kunnen spelen.  

 

We gaan nieuwbouw plegen en aan jullie studenten de eer om die in te richten. 

Hier onder de plattegrond.  Aan jullie de eer om die naar eigen inzicht in te richten en er een 

animatie van te maken.  
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Onworldcitizen brengt de opdrachten in: 

 

Ontwerp een korte opleiding om een eigen huis te bouwen en te onderhouden waarbij je kan denken 

aan een tijdelijk en verplaatsbare woning. Welke cursussen heb je daarvoor nodig. Kunnen jullie een 

korte en betaalbare opleiding samenstellen die jongeren kunnen volgen dat je je eigen huis kan 

bouwen en onderhouden.  

 

Ontwerp een community van 18 tiny houses voor jongeren, jonge nieuwkomers en ouderen die 

fietsen, apparaten, internet etc. met elkaar delen.  
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Hoe kunnen we met de kennis en het talent van jongeren de leegstaande panden in ‘'s-

Hertogenbosch herinrichten zodat ze bijdragen aan de lokale duurzame projecten voor de stad. 
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Ontwerp een future lab in de ruimte die nu nog kantine is en die vroeger de waterfabriek was.  
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- het opzetten van hardloopwedstrijden waarbij meteen vuil wordt opgehaald (ploggen) in 

samenwerking met de portobelloclub en de gemeente 

- het voor jongeren  aantrekkelijk maken van het platteland i.s.m. de provincie 

- het maken van een insektenhotel (bij meubel) i.s.m. de school 

- het ontwerpen van afvalbakken (bij human technology) i.s.m. de school 

- ideeën voor de voedselchallenge via het innovatielab i.s.m. Leren voor Morgen 

- circulair bouwen in de praktijk (bij bouwkunde) i.s.m. de stuurgroep Circulair Bouwen 

- het verzinnen van duurzame oplossingen voor bedrijven waar studenten stage lopen of bedrijven 

die ze zelf kiezen (International business)  

- Ontwikkeling van een circulaire, energie-neutrale en verplaatsbare woning voor mensen tot 25 jaar 

voor woningbouwcorporatie Brabant Wonen 

- het schrijven van brieven voor Amnesty International (coördinator burgerschap) 

- het opknappen van scholen in Bosnië (via Out of Area) zorg, marketing, ondernemersacademie) 

- het aanleggen van ICT voorzieningen in Roemenië (ICT-academie) 

- het bouwen van verblijven voor Roemeense kinderen voor Stichting Help het Roemeense kind. 

- het aanleggen van dammen in Kenya (bouw-infra) 

- het meedoen met Go for Africa te Ghana (motorvoertuigen) 

- het helpen bij tour de ALS in Frankijk (marketing) 

- het koken van een kerstdiner voor minderbedeelden (horeca) etc. 

- het ontwerpen van een future lab voor de techniek (via “de uitdaging”) 

- ontwerp een foodhal op fort Isabella 

- plek voor sport en bewegen op fort Isabella 

- hoe kan je de vrij sombere uitstraling van de gebouwen op Isabella meer gezellig maken. 
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- maak infoborden dat je niet meer de weg kwijt raakt op het terrein van Fort Isabella. 

- komen met voorstellen om woningen op ’t Zand van het gas fa te krijgen i.s.m.ed gemeente 

- hoe richt je het energieloket “de Meijerij” in i.s.m. een ondernemer 

- ontwerp een gelukstuin voor een basisschool in oprichting 

- ontwerp een verplaasbare kas voor een start-up “de Groenmakers” 

- ontwerp het ziekenhuis van de toekomst ism installateur Hoppenbrouwers 

- hoe kan je de gender sexual alliance onder de aandacht brengen ism de studentenraad 

- hoe kan je de stoelen in de trein een nieuw en ander leven geven ism de NS 

- hoe kunnen we afval op school beter scheiden ism de studentenraad 

- hoe kan je een huis bouwen van alleen maar afvalmaterialen ism oneworldcitizen 

- hoe kan je een bouw-experience maken zodat meerstudenten gaan kiezen voor de bouw ism BAM 

- hoe zou de entree van BAM er uit kunnen zien als jullie het voor het zeggen hadden ism BAM 

- wat zou je kunnen doen ihkv sociale duurzaamheid. Challenge the challenge ism Ondernemend Den 

Bosch 

- Europese E-twinning projecten: die alle SDG 's integraal vertegenwoordigen in 

samenwerking met andere internationale projecten uit landen in Europa. 

In Etwinning projecten, waar samengewerkt wordt in internationale projecten met 5 landen, staat 

het thema duurzaamheid/sustainability ook op het programma. Per land wordt dan vergeleken wat 

zij hieraan doen en merken op school en er is altijd een vraag of ze nieuwe ideeën hebben (bv Bin 

Care) 

Het YSKI Platform  

Ons productiehuis (van de media afdeling) werkt samen met het YKSI platform van de Dutch 

design week aan het thema rethinking plastic. 

YKSI EXPO  is een platformwaar we vanuit MAP, sinds 2019 mee samen werken in het kader van de 

Dutch Design Week; een en al Duurzaamheid. 

We zijn alweer bezig met editie van 2022, waarin we gaan samen werken, met BAM , Fashion, HTA 

en St. Lucas 

Exhibitions (yksiexpo.nl) 

 

Exhibitions 

From September 2020 to the end of 2022, 

Yksi Expo will present an extensive 

program on the theme of plastic. In the 

main exhibition, the entire plastic chain is 

shown on the basis of four... 

www.yksiexpo.nl 

 

https://www.yksiexpo.nl/exhibitions.html
https://www.yksiexpo.nl/exhibitions.html
http://www.yksiexpo.nl/
https://www.yksiexpo.nl/exhibitions.html
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Students of the Koning Willem I College in Den Bosch present at Yksi Expo - YouTube 

 

Students of the Koning 

Willem I College in Den 

Bosch present at Yksi Expo 

Rethinking Plastic, looking at plastic in a 

different way. That is the theme of an 

exhibition currently on display at Yksi 

Expo. Students of the Koning Wille... 

https://youtu.be/V1AKGwSQ-TU 

 

Jong leren eten Brabant i.s.m. LNV. 

In opdracht van Jong Leren Eten Brabant heeft de media afdeling het onderstaande project 

gedaan. 

Studenten van het Koning Willem I College in Den Bosch maken gezond en duurzaam eten hip en 

trendy | Jong Leren Eten 

Studenten van het Koning Willem I College in Den Bosch 

maken gezond en duurzaam eten hip en trendy | Jong Leren 

Eten 

Jong Leren Eten staat voor: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in 

aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als 

uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. 

www.jonglereneten.nl 

 

Opdrachten uit de samenleving 

Van de 92 opdrachten die door het productiehuis (van media) en Sterk (artist) zijn 

aangenomen zijn er 22 direct koppelaar aan de SDG's  

Kwaliteitsonderwijs:  stagebedrijf STERK  : 1 stagebedrijf Productiehuis; 4 

Gezondheid: stagebedrijf STERK  : 3 stagebedrijf Productiehuis; 4 

Diversiteit en Inclusie:  stagebedrijf STERK  : 4 stagebedrijf Productiehuis; 4 

https://www.youtube.com/watch?v=V1AKGwSQ-TU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=V1AKGwSQ-TU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=V1AKGwSQ-TU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=V1AKGwSQ-TU&t=2s
https://www.jonglereneten.nl/inspiratie/studenten-van-het-koning-willem-i-college-den-bosch-maken-gezond-en-duurzaam-eten-hip-en
https://www.jonglereneten.nl/inspiratie/studenten-van-het-koning-willem-i-college-den-bosch-maken-gezond-en-duurzaam-eten-hip-en
https://www.jonglereneten.nl/inspiratie/studenten-van-het-koning-willem-i-college-den-bosch-maken-gezond-en-duurzaam-eten-hip-en
https://www.jonglereneten.nl/inspiratie/studenten-van-het-koning-willem-i-college-den-bosch-maken-gezond-en-duurzaam-eten-hip-en
https://www.jonglereneten.nl/inspiratie/studenten-van-het-koning-willem-i-college-den-bosch-maken-gezond-en-duurzaam-eten-hip-en
http://www.jonglereneten.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=V1AKGwSQ-TU&t=2s
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Gendergelijkheid:  stagebedrijf STERK  : 1  

Verantwoorde consumptie en productie : stagebedrijf Productiehuis; 1 

 

I

In het Project Be Smart Be Part kwam het onderdeel sustainability ook aan bod. Verschillende landen 

toonden hoe hiermee in hun land wordt omgegaan 

https://www.youtube.com/watch?v=jAFfgmlqADc 

https://www.youtube.com/watch?v=jAFfgmlqADc
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https://youtu.be/JrH6DYutQwE 

 

How sustainable are our schools? https://youtu.be/JrH6DYutQwE 

https://youtu.be/JrH6DYutQwE
https://youtu.be/JrH6DYutQwE
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https://youtu.be/x3BoybgeBJc 

Online meetings in Teams  

 

We vielen in de Europese prijzen:  

 

 

https://youtu.be/x3BoybgeBJc
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