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Voorwoord  
 
Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie dient de student het 
Certificaat A Duurzaamheid te behalen. Het Certificaat A Duurzaamheid is een toetsing 
van beroepsvaardigheden, beroepskennis en houding van de student rondom het thema 
Duurzaamheid. 
Het Certificaat A Duurzaamheid bestaat uit drie onderdelen. Dit zijn de verplichte lessen, 
de praktische opdracht en de eindtoets. De praktische opdracht en de eindtoets worden 
uitgevoerd nadat alle lessen zijn gevolgd. Het ROC geeft een beoordeling aan de hand 
van het beoordelingsformulier en de gekozen cesuur. 
 
Deze docentenhandleiding behandelt respectievelijk de doelstellingen, de beoordeling, de 
studiewijzer en lessuggesties. 
 
 
Wij wensen u veel succes met de uitvoering! 
 
De Domeinexamencommissie Techniek & Technologie 
Februari 2013 
 

 
 
 
 
 

 
Duurzaamheid begint bij jezelf.
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2. Thema Duurzaamheid 
 
De laatste decennia is duurzaamheid een steeds belangrijker begrip geworden in onze 
samenleving. Door bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, klimaatverandering, 
toenemende milieuvervuiling en het opraken van fossiele brandstoffen is er steeds meer 
behoefte aan duurzaamheid. Ook in het bedrijfsleven vragen werkgevers meer van 
werknemers op het gebied van duurzaamheid. 
 
Bij het ROC van Amsterdam leiden wij studenten op tot vakmensen. Modern 
vakmanschap vereist echter meer dan alleen goede vakkennis. Bedrijven en instellingen 
hebben mensen nodig die breed inzetbaar zijn in een snel veranderende arbeidsmarkt. 
Leren verandert mee. Wij willen studenten zo opleiden dat zij kunnen omgaan met snelle 
veranderingen en weten hoe ze zich iets nieuws eigen kunnen maken. Kortom, 
afgestudeerde studenten die beschikken over modern vakmanschap, waardoor zij nu en 
in de toekomst waardevol zijn voor zichzelf voor de maatschappij. 
 
Het lesprogramma Duurzaamheid en het hieraan gekoppelde Certificaat A Duurzaamheid 
zijn hierin een belangrijk onderdeel. Tijdens deze lessen proberen wij studenten inzicht te 
geven in het thema duurzaamheid. 
 

 
 
3. Doelstellingen 
 

Binnen het lesprogramma Duurzaamheid wordt gewerkt aan de volgende doelen: 
 

1. De student herkent vragen over duurzaamheid, verkent deze en geeft daar 
betekenis aan voor het ontwikkelen van een eigen visie. 

2. De student luistert naar de visies van anderen, reflecteert daarop en verwoordt en 
verantwoordt de eigen visie tegenover anderen. 

3. De student kent, herkent en begrijpt visies op en ideeën over duurzaamheid en 
weet deze te duiden en te waarderen. 

4. De student begrijpt dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is en kan dit 
aanduiden. 

5. De student verkent verschillende vormen van duurzaamheid thuis, in de 
samenleving en in het bedrijfsleven. 
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4. Beoordeling 
 

4.1 Setting  
Het lesprogramma Duurzaamheid wordt afgerond met een toets en een praktische 
opdracht (zie het Werkboek).  
 

4.2 Duur 

De presentaties rondom de praktische opdracht worden uitgevoerd tijdens de laatste les 
(zie Studiewijzer pagina 5-6). Hiervoor staat klassikaal 90 minuten. 
Ook de toets wordt tijdens deze laatste les afgenomen. De toets dient te worden 
afgenomen in 90 minuten.  
 

4.3 Instructie beoordelaars Praktische Opdracht 

• De beoordelaar mag geen aanwijzingen verstrekken aan de student m.b.t. de 
uitvoering van de praktische opdracht. 

• De beoordelaar beoordeelt de student aan de hand van de prestatie indicatoren 
zoals die op het beoordelingsformulier zijn aangegeven.  

• De beoordelaar geeft door het toekennen van punten aan welke score er voor de 
prestatie indicator is behaald. 

• Nadat de beoordelaar de student heeft beoordeeld, wordt het behaalde cijfer 
overgenomen op de Verzamellijst Certificaat A. 

 
4.4 Cesuur 
Cesuur: de laagste score die nog als voldoende resultaat wordt aangemerkt.  

 
De cesuur voor het Certificaat A Duurzaamheid kent twee niveaus: 
 
1. Cesuur per toetsonderdeel: De cesuur is vastgesteld op 55% (=cijfer 5,5) 

 
2. Cesuur voor het Certificaat A: De praktische opdracht en de toets dienen beide met 
minimaal een voldoende te zijn afgesloten. Het eindcijfer voor het Certificaat A 
Duurzaamheid is het gemiddelde van de behaalde scores voor de praktische opdracht en 
de toets. De cesuur is vastgesteld op 55% (=cijfer 5,5) 
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5. Studiewijzer 

 
Les 1   
tijd Activiteit Belangrijkste begrippen 
Op 
school 

  
 

180 
min 

Introductie duurzaamheid 
 
� Maken opdracht over 
duurzaamheid in het 
bedrijfsleven 
� Werken aan opdrachten 
werkboek hoofdstuk H1 

• duurzaamheid 

• milieuvervuiling 

• koolstofdioxide 

• klimaatverandering 

• fossiele brandstof 

• broeikaseffect  

• soorten energie 

• energieopwekking  
 

Thuis   
 Afmaken opdrachten les 1     
Les 2   
tijd Activiteit Belangrijkste begrippen 
Op 
school 

  
 

180 
min 

Duurzame energie 
Duurzaamheid in Nederland, 
o.a. politieke partijen 
 
� Debat 
� Werken aan opdrachten 
werkboek hoofdstuk H2 

• milieuregels 

• politieke partijen en hun kijk 
op duurzaamheid 

Thuis   

 Afmaken opdrachten les 2 
Huiswerk-opdracht over 
verbruik energie & water thuis: 
mijn verbruik thuis 
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Les 3   
tijd Activiteit Belangrijkste begrippen 
Op 
school 

  
 

180 
min 

Duurzaamheid thuis en in het 
bedrijfsleven 
 
� Bespreek huiswerkopdracht: 
mijn verbruik thuis 
� Opdracht: duurzaamheid in 
het bedrijfsleven 
� Werken aan opdrachten 
werkboek hoofdstuk H3 en 
deze opdrachten klassikaal 
bespreken 

• rendement 

• energielabel 

• isolatie 

• ventilatie 

• scheiden van afval 

• keuze als klant 

• technische oplossingen 

• verbruik 

Thuis   
      
Les 4   
tijd Activiteit Belangrijkste begrippen 
Op 
school 

  
 

.. min Gastcollege • Nader in te vullen door 
betreffende opleiding 

Thuis   

 Afmaken opdrachten les 4     
Les 5   
tijd Activiteit Belangrijkste begrippen 
Op 
school 

  
 

180 
min 

Presentatie folders/poster 
Toets 

 

Thuis   
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6. Lessuggestie 1 

 
H1 Inleiding 

H2 Basisbegrippen 
 
Groepsgesprek: Duur 120 min 

Aandachtstrekker:  Film: The Age of Stupid 
 
Informatie over de film: De film is een mix tussen een drama, documentaire en een 
animatiefilm met in de hoofdrol een oude man en speelt in het jaar 2055. Hij kijkt naar 
archiefbeelden over de wereld in 2008 en vraagt zich af: Waarom hebben we de 
klimaatsveranderingen niet gestopt toen we de kans hadden? 
De film is gedurende drie jaar opgenomen in zeven verschillende landen en laat door 
middel van zes documentaires zien hoe het leven van mensen rondom de wereld 
beïnvloed wordt door de klimaatsveranderingen.  
 
Bekijk de film (90 min) en laat de studenten de film-opdracht uit het werkboek maken. 
 
Stel na afloop de volgende vragen aan de klas: 
 

� Waar gaat de film over? 
 

� Wat willen ze bereiken met deze film? 
 

� Wat vond jij interessant aan deze film? 
 

� Bespreek daarnaast ook de vragen van de film-opdracht. 

 

Vertel na deze inleiding de doelstellingen en eisen voor het Thema Duurzaamheid. De 
eisen zijn het voldoende afsluiten van de praktische opdracht (informatiefolder of poster 
over een onderwerp binnen duurzaamheid) en de toets. 
 

 

Klassikaal uitleg: duur 30 min 

Klassikaal uitleg geven over H1 en H2. Daarnaast verwijzen naar aspecten uit de film. 
Bespreek in ieder geval de volgende begrippen: duurzaamheid, milieuvervuiling, 
koolstofdioxide, klimaatverandering, fossiele brandstoffen, broeikaseffect, energie, 
energie opwekking. 
 

 

Activiteiten: duur 30 min 
� Deel werkboeken uit en laat studenten de vragen van H1 en H2 maken. 
 
� Afsluiting d.m.v. terugblik op H1 en H2, met name de belangrijkste begrippen. 
 
 
Totale duur: 180 min
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7. Lessuggestie 2  
 
H3 Duurzame oplossingen 

 
Mindmap: duur 30 min 

Aandachtstrekker:  Maak een mindmap met de studenten. 
Schrijf “duurzaamheid” op het bord en laat de studenten begrippen opsommen. Licht 
deze begrippen toe. 
 
Voorbeelden mindmap: 

http://images.google.com/search?q=mindmap&biw=1280&bih=923&sei=RYa0UILTCcO5

hAe3wICgDg&tbm=isch  

 
Focus daarna op duurzame energie (met nadruk op Nederland). 
 
 

Klassikaal uitleg: duur 30 min 

Klassikaal uitleg geven over H3. Focus op duurzame energie en wetgeving/politiek in 
Nederland. 
 

 

Activiteiten: duur 120 min 

� Bespreek de vragen van H1&H2.  
� Debat 
 

Instructies voor het debat 
Voorbereiding 
Verdeel de klas in groepjes van 4. Elke student bedenkt 1 stelling met betrekking tot 
duurzaamheid (4 stellingen per groepje). Daarna besluit ieder groepje welke stelling van 
de vier zij het beste, leukste en/of meest interessante vinden. Klassikaal worden 
vervolgens de stellingen (per groepje één stelling) voorgelezen. De klas en/of de docent 
kiest hieruit drie stellingen. 
 
Na het kiezen van de drie stellingen, kiest elk groepje een Nederlandse politieke partij 
(NIET twee dezelfde binnen een klas) en zoekt op internet wat de standpunten van de 
betreffende politieke partij zijn met betrekking tot duurzaamheid. Ook kiest elke groep 
één woordvoerder. 
 
Uitvoering 
Het debat begint met de opzetfase. De docent geeft aan met welke stelling wordt 
begonnen. Elk groepje bepaalt in overleg of ze voor- of tegenstander zijn van de stelling 
op basis van de standpunten van hun politieke partij. Vervolgens geven de 
woordvoerders in maximaal drie minuten een inleidende speech (EERST de voorstanders 
,dan de tegenstanders). Ze geven dus hun standpunt aan én dragen daar argumenten 
voor aan. 
 
Hierna volgt de reactiefase waaraan alle studenten meedoen. Tien minuten lang mag er 
worden gediscussieerd over de stelling. Net zoals bij het Lagerhuisdebat, mag je pas 
spreken als je het woord krijgt van de debatleider (meestal een jurylid of docent). 
Tijdens deze fase mag er veel worden gereageerd op elkaars argumenten. 
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Om het debat af te sluiten volgt de conclusiefase. Hier mag elke woordvoerder 
een final statement maken. Dat is één zin die de kern van het debat samenvat. Elk team 
heeft hier maximaal een minuut voor. De tegenstanders beginnen met de final 
statements, want de voorstanders krijgen het laatste woord. 
 

De docent kan ervoor kiezen om een jury aan te stellen, bestaande uit drie studenten. 

Elk jurylid beoordeelt individueel de groepen die debatteren en bepalen samen de 

winnaar. 

 
� Afsluiting d.m.v. terugblik op H3. Uitleggen huiswerkopdracht: mijn verbruik. 
 
Totale duur: 180 min
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8. Lessuggestie 3 

 
H4 Duurzaamheid thuis en op je werk 

 
Groepsgesprek: duur 30 min 

Aandachtstrekker:  Duurzame woningen dankzij Aardwarmte Den Haag 
 

• Kijk samen naar de film over duurzaamheid in het bedrijfsleven: 
http://www.youtube.com/watch?v=hZTX2wzgwAU  

 
Stel na afloop de volgende vragen: 

 
� Welke bedrijven ken je die ook werken aan duurzaamheid? 

 
� Heb je zelf in een bedrijf gewerkt waar duurzaam werd gewerkt? Hoe? 

 
� Vind je dat het bedrijfsleven verplicht moet worden om duurzaam te produceren? 

Waarom? 
 
 

• Kijk samen naar de film over duurzaam bouwen van wegen en bruggen: 
http://www.youtube.com/watch?v=AouLJVJpqTI  

 
Stel na afloop de volgende vragen: 

 
� Wat is duurzaam bouwen? 

 
� Waarom is duurzaam bouwen ‘denken aan de toekomst’. 

 
 

• Kijk samen naar film over duurzame woningen in Den Haag: 
http://www.youtube.com/watch?v=N4PdiKXaiI4  

 
Stel na afloop de volgende vragen: 

 
� Wat is een duurzame woning? 

 
� Wat is er zo bijzonder aan deze woningen? 

 
� Hoe duurzaam is jullie woning? 

 
Na deze inleiding de opdracht bespreken: Mijn verbruik thuis. 
 

 

Klassikaal uitleg: duur 30 min 

Klassikaal uitleg geven over H3. Focus op duurzaamheid in het bedrijfsleven. 
 

 

Activiteiten: duur 30-45 min 
� Maken: vragen hoofdstuk 4. Bespreken vragen hoofdstuk 3 & 4.  
 
� Opdracht: Duurzaamheid in het bedrijfsleven / presentaties 
 
� Afsluiting d.m.v. terugblik op H4. 
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9. Bronvermelding 
 
 
Brandsema, D. en J. Verweijlen. Nieuw Schokland 2.0.  Uitgeverij Deviant. 
 

Kennisnet, www.kennisnet.nl 
 

Milieu Centraal, http://www.milieucentraal.nl 
 

SchoolTV, NTR, http://www.schooltv.nl 
 

The Age of Stupid, Spanner Films. 
 

Wikipedia, http://nl.wikipedia.org 
 


