
 

 
 

Voorziet uw school in de ondersteuning en training van docenten met het doel om actuele 
kennis over duurzaamheid te vergroten en duurzaamheid te integreren in het curriculum? 
Licht toe. 
 
De instelling voorziet in de geïntegreerde ondersteuning en training van docenten met het 
doel om kennis over duurzaamheid te vergroten en te integreren in het curriculum. 
 
 

DOELSTELLING 
 
Docenten kunnen zich scholen op het gebied van duurzame ontwikkeling via scholing die het ATL zelf  

aanbiedt of  via scholing van derden.  (D2)  
  
De Academie van Teaching and Learning van het Koning Willem I College biedt de scho ling 

duurzaamheid aan. Daarnaast bestaat er een scholing om het keuzedeel duurzaamheid in het beroep 
goed te kunnen geven.  
 
Docenten (die minder dan vijf  jaar in dienst zijn)  moeten 2 scholingen doen van de onderstaande vier.  

Denkvaardigheden, duurzaamheid, mediawijsheid, ondernemendheid. 
 
Naast centrale scholingsmogelijkheden kunnen docenten deelnemen aan symposia, masterclasses, 

trainingen, workshops, cursussen en lezingen.  
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Het proces  
 
We verbeteren en vernieuwen continu door te monitoren hoe de cursussen bevallen en hoeveel 

docenten  hebben deelgenomen. Aan de hand daarvan worden de cursussen eventueel aangepast. . 
Daarnaast trachten we ook direct in te spelen op veranderingen en aanbevelingen om slagvaardig en 
ef f iciënt te kunnen handelen 

Professionalisering   
 

Type      

  

 

Studiebelasting 10 uur   

Bijeenkomsten   8  

Huiswerk    2   

Eindopdracht -   

Totaal    10    

 

KW1C-onderwijsvisie  

Begeleider  Rob de Vrind   

Aanmelden     r.devrind@kw1c.nl  

 

Na aanmelding ontvang je per mail een bevestiging. 

 

In het kort 

 
Er wordt veel gepraat over duurzame ontwikkeling. Wat zijn de achtergronden, wat komt op ons af ,  
hoe kunnen we daar op inspelen en hoe kunnen we er mee aan de slag met onze studenten.  

De wereld verandert op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Als we niet op al deze gebieden 
maatregelen nemen, zal het ten koste gaan van onze welvaart en welzijn. Wat is er aan het 
veranderen? Wat is de rol van ICT, techniek en ethiek daarbij?  Wat zijn de SDG’s? Aan welke 

oplossingen denkt men momenteel? Denk daarbij aan Circular economy, de energietransitie, Leren 
van de natuur, Biomimicry, Biobased economy, Milieu-ethiek, de fantastische nieuwe  IT 
mogelijkheden en smart producten, diensten, industrie en logistiek.   

 

Opbrengst 
Met meer kennis over wat zich nu afspeelt, kan je zelf  betere keuzes maken, begrijp je de wereld (van 

jongeren) beter en kan je beter samen met jongeren het onderwijs van de toekomst vormgeven.  
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Aanpak 
Voordat de scholing begint vindt er een gesprek plaats om te achterhalen of  er specif ieke wensen zijn 
en hoe het meeste rendement te halen is uit de 10 SBU die voor deze training staat.  

Je krijgt meestal ook de opdracht om op de website van duurzaammbo te bekijken wat er al staat op 
het gebied van uw afdeling c.q. uw interesses waarbij we vervolgens ingaan op je opmerkingen.  
Ook word je gevraagd mee te gaan naar één of  twee bijeenkomsten, symposia of  conferenties zodat 

je een beeld krijgt van de stand van zake op dit moment.  
Daarnaast word je vaak gevraagd een gastles bij te wonen voor je klas(sen) of  voor een willekeurige 
groep in het college.   

We sluiten af  met een gezamenlijke bijeenkomst. 
 
Na af loop van de training ontvang je een bewijs van deelname. 

 

Waar & Wanneer 

Deze scholing is maatwerk en kan gedurende het hele jaar plaatsvinden. Er staan geen vaste tijden 
voor en in gezamenlijk overleg wordt de slotbijeenkomst belegd.  

 

Voorwaarden 
Geen voorkennis vereist 
 

 
 

 


