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Donderdag 20 november 2014 
 
Bijeenkomst "Inspiratie voor de toekomst" Bessestraat 4 te Goes  

 
Inspiratie-event i.s.m. Duurzaam MBO. 
 
Met een middagprogramma van 13.30 - 16.15 uur en een avondprogramma van 16.30 tot 19.30 uur.  
(men kan beide meemaken of kiezen voor één van beide) 
 
Aanmelden kan hier 
 
PROGRAMMA 
13.00 uur Inloop en kiezen van workshops/presentaties in kleine aula (men kiest voor A of voor 
B1+B2)  
 
13.30 uur Start A of B1 
  
Workshop A deel 1: (collegezaal)  
 
Duurzame ontwikkeling en creative thinking   
door Rob de Vrind (KWIC en DMBO) en Anja van Esch (KWIC en het De Bono Centrum voor 
creativiteit). “Creatief de toekomst in” 
De wereld verandert snel. Nieuwe IT mogelijkheden, nieuwe businessmodellen, nieuwe ideeën en 
producten in de komende nieuwe circulaire economie. Waar gaat dat allemaal over ? Kan het je op 
ideeën brengen om zelf iets te starten of ondernemend in te zijn? Deze workshop is voor studenten en 
docenten. 
 
Workshop B 1: (achterste deel restaurant)  
 
Duurzaamheid in jouw opleiding (1 uur) inspelen op nieuwe kwalificatiestructuur.  
 
Rondetafelgesprek door Robbie van Kippersluis (netwerk Duurzaam MBO)  
In het  rondetafelgesprek gaan we in gesprek over duurzaamheid in de opleiding. Hoe kan een nieuwe 
kwalificatiestructuur en keuzedelen bijdragen aan het ‘verduurzamen’ van een opleiding. Vele wegen 
zijn te behandelen en de te bewandelen weg zal per sector/domein verschillen. Per sector/domein kan 
een andere invulling aan duurzaamheid worden gegeven. Het keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep 
omschrijft de basis en is te zien als generiek keuzedeel. Maar hoe kom je van een keuzedeel nu naar 
duurzaam onderwijs en wat is daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal tijdens dit 
rondetafelgesprek. 
Deze workshop is bedoeld voor docenten die aan de slag willen met duurzaamheid in hun opleiding. 
 
14.30 uur Pauze in kleine aula 
 
15.00 uur Start A deel 2  of B2 
 
Workshop B2: (kleine aula)   
 
Green office (1 uur)  
 
door Felix Spira, Junior Researcher bij DRIFT en Sustainability entrepreneur bij  rootAbility.  Deze 
workshop is voor docenten en studenten. 

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/component/content/article/11-home/4837-inschrijven-goes


Duurzaam onderwijs is niet alleen over het onderwijzen van leerlingen in klaslokalen en collegezalen 
over de principes van duurzaamheid, maar ook hoe je deze principes in de praktijk brengt. In die zin 
kan het onderwijs een drijvende kracht zijn. Deze ervaringsgerichte vorm van onderwijs kan ook grote 
educatieve voordelen bieden. Zo leren de studenten over project management, betrokkenheid van 
stakeholders en duurzaamheid in een praktische setting.  
Deze workshop inspireert de deelnemers met een 20 minuten durende presentatie over grote 
educatieve projecten die grote veranderingen aan de universiteiten en scholen in  Nederland, 
Duitsland, UK en de VS tot gevolg hebben. Daarna werken de deelnemers in kleine groepen, met 
behulp van een canvas, om te discussiëren  en een experimenteel duurzaamheidsproject dat zij in het 
huidige curriculum kunnen implementeren te ontwerpen. Deze projectideeën en canvassen zullen 
gedigitaliseerd worden en gedeeld met alle deelnemers. 
 
16.15 uur Middagsnack en ontvangst bezoekers avondprogramma  
 
16.30 uur TEDx bijdragen van 
 
A. Tilly Stroo met Green Agents 
 
“Hoe je van een belemmering een kans maakt….” 
 
Studenten van Scalda met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vaak moeilijk een 
stageplaats vinden. Het college voor commerciële en zakelijke dienstverlening heeft daar het 
studentenbedrijf Inceptio voor opgericht. Een erkend leerbedrijf, waar studenten die om welke reden 
dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken, hun stage kunnen doen. Maar Inceptio gaat een 
stapje verder en doet aan ‘omdenken’: hoe kun je van een belemmering een kans maken…. 
Tijdens het Inspiratie event lichten Tilly Stroo en Bianca van der Meijden toe hoe ze dit project dat 
Green Agents heet, hebben aangepakt. 
 
B. Rob de Vrind met Inspiratie voor een duurzame toekomst 
 
“Inspiratie voor een duurzame toekomst” 
 
Waar gaan we heen, waar komen we vandaan, wat was succesvol, wat niet. Wat kunnen we leren 
van het verleden, het heden, en de komende toekomst om ons te ontwikkelen tot een duurzame 
samenleving. Misschien heeft de natuur wel het antwoord. 
 
C. Bas van de Haterd met Beroepen die verdwijnen, beroepen die verschijnen 
 
Nog niet zo lang geleden kwamen er schepen binnen in de haven van Rotterdam die gelost werden 
door sjouwers. De man met het klembord hield bij wat er exact gelost werd, dat was een functie die te 
ambiëren was. Tientallen sjouwers zijn vervangen door een enkele heftruckchauffeur en 
kraanmachinist en de man met het klembord is vervangen door RFID chips. Vervanging van werk door 
techniek is van alle eeuwen, maar nooit is het zo snel en op zo'n grote schaal gegaan als nu. Door 
nieuwe technologie zoals zelfrijdende auto's, 3D printers en robots zullen veel traditionele banen 
komen te vervallen, maar er ontstaan ook veel nieuwe banen door. Welke banen verdwijnen en wat 
voor banen komen daarvoor in de plaats? Hoe zorg je voor een duurzamer opleidingsaanbod? Hoe 
zorg je voor inzetbaarheid in een razendsnel veranderende wereld van competenties?  
 
18.30 uur Netwerken met walking dinner  
 
19.30 uur Afsluiting 
 


