
Via ontdekken 
en pionieren 
naar kennis en 
uitvoeren 

Circulair bouwen in het bouwkunde 
onderwijs 



Tijdslijn Volta 2020

• Oktober 2016 , december 2016

• 1e ontdekkingen en pionierswerk

• November 2017 

• 2018 Madaster en circulariteitsscore

• 2019 Materiaal opname en ontwerpen

• 2020 Materiaal opname, ontwerpen en maken 

Het Groene boekje 1.0

• 2021 Resultaten vastleggen,  storytelling, Het Groene 
boekje 2.0 en workshop



Circulair bouwen in het bouwkunde 
onderwijs 

• Why : De visie en missie bij circulair bouwen
• What : Het curriculum en de skills
• How   : Hoe je het kan geven
• Who : Voor wie
• Where: Waar
• With : Met welke partners.



Herbouw Barak Linde 
is circulair bouwen

• Why; De visie van het Alfa waarmaken

• What; Het curriculum geeft genoeg ruimte en de 
skills zijn er.



De belangrijkste vragen 
zijn; • How   : Hoe je het kan geven

• Gewoon doen 

• Who : Voor wie

• BOL en BBL studenten



Waterstof Tinyhouse

• Where: Waar
• In onze situatie eerst op school en daarna “in het 

werk”
• With : Met welke partners.
• Studenten participatie en betrokken bedrijven



Wat heeft het ons 
opgeleverd?
• Intrinsiek gemotiveerde studenten 
• De circulaire docent?
• Madaster educatie module
• Praktische kennis en kunde
• Technische uitdagingen en oplossingen
• Vaste plaats in ons curriculum voor de 

BOL –en BBL opleidingen  



Toekomst 

• Iedere student in het Mbo van BOL/BBL 
2 t/m BOL4/BBL 4,  C in de koffer als 
bagage mee te geven.

• Sterke voorbeelden maken en laten zien.

• Als onderwijs voor in de rij meedoen in 
de vooruitgang naar een betere en 
volhoudbare wereld.
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