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Duurzaam mbo

Cleantech wil bijdragen 

aan de balans ecologie 

en economie

Een groene toekomst 
voor Aventus

Binnen de Stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn 
en Deventer is een hechte samenwerking van 
bewoners, overheid, onderwijs en onderzoek 
opgezet om een duurzame samenleving te rea-
liseren. Rond het thema cleantech wordt bijge-
dragen  aan de verbetering van de balans tus-
sen ecologie en economie. Deze regio wordt  ook 
Cleantech regio genoemd. In die regio is mbo-
school Aventus een actieve partner. Vooral de 
sector Techniek en Mobiel biedt met zijn tech-
nische en automotive mbo-opleidingen een for-
se bijdrage aan de realisatie van de regionale 
doelen. Aventus ontving begin februari jl als 
derde mbo-school in Nederland het keurmerk 
Duurzaam mbo.

Marvin Leerdam

De duurzame samenleving in de Stedendriehoek krijgt  vorm 

door inzet op meer recyclebare goederen en het streven naar 

energieneutraliteit. Tevens zijn er doelstellingen voor het ver-

hogen van het aantal afstudeerders in cleantech studies, toe-

name van cleantech startups en toename van cleantech banen. 

Ondernemers werken nauw samen met onderwijs- en onder-

zoeksinstellingen in het Cleantech Center in Zutphen. Aventus 

vervult daarin een actieve rol. ‘Aventus  geeft studenten com-

petenties mee voor nieuwe beroepen’, aldus Ton van Vught, di-

recteur sector Techniek en Mobiel van Aventus. ‘Duurzaamheid 

en cleantech in het bijzonder betreft het werken met nieuwe 

en schone technologieën. Deze technologieën zijn nog niet 

overal gemeengoed. De studenten moeten deze kunnen toe-

passen bij hun werkgevers, een bijdrage kunnen leveren aan 

de verdere innovatie en de bedrijven helpen om een duur-

zame omslag te maken. Als maatschappelijke organisatie wil 

Aventus bijdragen aan een duurzame samenleving. Ook voor 

de docenten  is cleantech relevant en actueel. Het zorgt ervoor 

dat zij hun technische expertise gericht bij kunnen houden, 

brengt ze nog meer in contact met het bedrijfsleven en daagt 

ze uit om zelf ook aan de slag te gaan met nieuwe concepten.’ 

Aventus visie op cleantech 
De regionale focus ligt op het realiseren van doorlopende leer-

lijnen binnen het technisch onderwijs. Naast de instroom is 

doorstroom en uitstroom belangrijk. Dit kan zijn naar werk of 

naar het hbo. Met duurzaamheid en cleantech wordt het on-

derwijs aantrekkelijk en actueler. Aventus levert een actieve 

bijdrage aan het Cleantech center. 

Het Cleantech center organiseert en vertaalt kennisvragen 

(challenges) van bedrijven naar oplossingen en toepassingen. 

Vragen van bedrijven worden gekoppeld aan leeropdrachten 

voor studenten (mbo, hbo en wo). Door het uitvoeren van chal-

lenges in het bedrijfsleven wordt onderwijs aantrekkelijker, 

krijgt de regio meer en beter geschoolde technici en wordt de 

innovatiekracht versterkt. >>
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De inzet van cleantech richt zich op bewustwording en 

vakmanschap. Bij bewustwording gaat het om afvalschei-

ding, zuinig omgaan met energie en thema’s als Loopbaan en 

Burgerschap. Daarnaast is er een vakinhoudelijke component 

op het gebied van duurzaamheid, waar het gaat om nieuwe 

technieken en ontwikkelingen in het vakgebied.

Beoordelingskader duurzaam mbo
Bij Aventus kwam na twee jaar de vraag op: ‘Waar staan we 

op de lat van duurzaam mbo?’. Aventus koos voor een certi-

ficering voor het Keurmerk Duurzaam mbo van Hobéon, ad-

viesbureau voor strategische vraagstukken voor onderwijs en 

kennisinstellingen. Hobéon voert certificeringstrajecten uit op 

het niveau van organisaties, opleidingen en personen. 

Hobéon ontwikkelde een beoordelingskader voor duurzame 

ontwikkeling in het mbo. Met behulp van het kader duurzaam 

mbo kijkt Hobéon naar de mate waarin en de wijze waarop 

duurzaamheid is verweven in het onderwijs, de dienstverle-

ning en de organisatie. Hierbij hanteert het een integraal per-

spectief op duurzame ontwikkeling.

 

Keurmerk ‘Duurzaam mbo’ 
Eind 2014 vond de audit voor het keurmerk Duurzaam mbo 

plaats. Het auditpanel sprak met enthousiaste en betrokken 

mensen: vertegenwoordigers van het werkveld met veel waar-

dering voor de inzet van Aventus, docenten die betrokken zijn 

bij cleantech, de studenten die inzicht gaven in de resultaten 

van hun onderwijsactiviteiten en betrokken en geïnspireerd 

management. Het auditpanel heeft veel waardering voor de 

manier waarop Aventus cleantech heeft opgepakt: ‘Er wordt 

Wat is cleantech?
Cleantech staat voor schone technieken die bijdragen aan 

een duurzame wereld. Het gaat om producten of dien-

sten die bijdragen aan een schoner milieu, hergebruik 

van grondstoffen en/of energiebesparing én het verbe-

teren van operationele prestaties door het vergroten van 

productiviteit en efficiëntie, terwijl kosten, energieverbruik 

en afval verminderen. Cleantech zit in alle sectoren: in de 

energievoorziening, het transport, water, lucht en milieu, 

in het gebruik van nieuwe materialen, toepassingen in de 

maakindustrie, de landbouw en het hergebruik van afval 

tot grondstof. 

Voor meer informatie: http://www.regiostedendriehoek.nl/

innovatie/cleantech-regio-stedendriehoek

De sector Techniek & Mobiel van ROC Aventus ontving op dinsdag 3 februari 

2015 tijdens het jaarlijkse duurzaamheids congres Cleantech Tomorrow, uit 

handen van Marvin Leerdam het keurmerk Duurzaam Middelbaar Beroeps-

onderwijs. 

Keurmerk Duurzaam mbo nader 
toegelicht
Het beoordelingskader is gericht op de mate van integratie 

van duurzame ontwikkeling in de organisatie: haar doel 

(wat wil de organisatie bereiken?), de condities om dit 

te realiseren (mensen en middelen), de processen (het 

onderwijs) en de resultaten (worden de doelen bereikt?). 

Dit gebeurt op basis van vijf ontwikkelingsfasen. De 

beoordeling wordt uitgevoerd door een auditpanel met 

gecertificeerde auditoren. De audit bestaat uit een docu-

mentenanalyse en locatiebezoek waarbij het auditpanel 

met verschillende stakeholders spreekt. Bij een positieve 

beoordeling krijgt een opleiding het Keurmerk Duurzaam 

mbo. Het keurmerk is zes jaar geldig op voorwaarde dat na 

drie jaar een tussentijdse controle met positieve uitkomst 

plaatsvindt.

Voor meer informatie: http://www.hobeon.nl/thema_s/

mvo/keurmerk_duurzaam_middelbaar_beroepsonderwijs

energie losgemaakt, een mooi en noodzakelijk element om een 

verandering in gang te zetten.’ 

Het auditpanel constateerde dat Aventus een prominente 

rol speelt op het gebied van cleantech in de regio. De onder-

wijsprogramma’s van Techniek en Mobiel bevatten inhoude-

lijke thema’s zoals grondstoffen en duurzaam hergebruik, 

energiehuishouding en water, verduurzamen van machines 

en het ombouwen van bestaande technologie naar innova-

tieve technologie. 

Tijdens het jaarlijkse duurzaamheidscongres Cleantech 

Tomor row konden we vanuit Hobéon op 3 februari 2015 het 

certificaat Keurmerk Duurzaam mbo met 1 ster uitreiken aan 

de sector Techniek en Mobiel van Aventus. Op het Aventus 

heeft men zich voorgenomen te blijven werken aan de door-

ontwikkeling van cleantech in haar onderwijs. 

De auteur is senior adviseur bij Hobéon en voorzitter van het auditpanel 

Keurmerk Duurzaam mbo bij Techniek en Mobiel van Aventus.

Waar staan we op de lat van 
duurzaam mbo?


