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Alle MBO instellingen gaan duurzaam inkopen 

Men streeft naar 50 procent duurzame inkoop in 2012 en 100 procent in 2015 !  
 
MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl en minister Jacqueline Cramer (VROM) hebben op woensdag 4 
november het convenant duurzaam inkopen getekend. De overheid moet in 2010 volledig duurzaam 
inkopen. Andere overheden moeten dan op minimaal 50 procent zitten. Minister Cramer zei: "De mbo-
sector is bij uitstek in staat de duurzame boodschap over te dragen. Jullie leiden de afnemers van 
morgen op. Enthousiaste inkopers en milieucoördinatoren zijn afhankelijk van die afnemers op allerlei 
niveaus in de organisatie. Onderschat niet hoe belangrijk het is dat de top steeds met woord en daad 
duurzaamheid beklemtoont." 

Meer info: Frans van de Wiel (MBO Raad, FSR): 073-62 49 755 of f.vandewiel@mboraad.nl. 

ROC de Leijgraaf winnaar van ROC The Game 
 
De Veghelse studenten van ROC de Leijgraaf zijn de winnaars van ROC The Game! 
Woensdagmiddag 18 november kregen zij van minister Cramer (van milieu) te horen dat zij zich het 
meest hebben ingezet voor duurzaamheid en hun school daarom de titel ‘Duurzaamste ROC’ verdient. 
Hulde voor iedereen uit Veghel en speciaal voor het Game Team! Het Game Team van het Da Vinci 
College in Dordrecht kreeg nog een speciale prijs omdat zij de actie-opdracht als beste hebben 
gedaan. Meer info en aardige filmpjes op www.rocthegame.nl  

Donderdag 17 december 2009  Kijkje in de keuken bij ROC van Amsterdam en 
hun New Energy Docks plus algemene vergadering van DMBO 
 
ROC van Amsterdam, Tempelhofstraat 60 1043 EB A'dam 10.00-12.30 (vlakbij station Sloterdijk) 
 
1. Evaluatie 3 juni 2009 Zadkine Rotterdam 
2. Wensen / sprekers / workshops voor 2 juni 2010 ROCvA  
3. Presentatie vorderingen kennisnetsite Duurzaam MBO  
3. Mededelingen van de deelnemers over waar men mee bezig is en wat aardig is te delen 
4. Een kijkje in de keuken van Ger op ROCvA 
5. Om 12.00 bekijken gebouw met Jos Kelbling  
6. nadere afspraken 
7. Einde 12.45 
 
Iedereen is welkom mits u zich even aanmeldt bij r.devrind@kw1c.nl  

Vijf jarig lustrum symposium van DMBO op woensdag 2 juni bij ROC van 
Amsterdam 
 
Noteer dit vast 

Cradle to crade en Fashion 13 januari 2010 
 
Het HBO en MBO organiseren gezamenlijk een drieluik over Cradle to Cradle. De eerste bijeenkomst 
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ging over C2C en de bouw, de tweede over vervoer.    
Op woensdag 13 januari gaat het over mode op het Fashion Institute te Amsterdam, Mauritskade 
111091 GC Amsterdam.    
Aanmelden voor de gratis bijeenkomst kan via een email naar info@dho.nl met je naam, adres en 
organisatie. 

Betreffende deze nieuwsbrief  
 
DMBO is een dynamische kenniskring die zich bezig houdt met duurzaamheid in het Middelbaar 
Beroepsonderwijs. Ze hebben een website www.duurzaammbo.nl boordvol informatie.  
met 300 unieke bezoekers per dag. Ze organiseren ieder jaar een groot symposium over 
duurzaamheid in het MBO en in 2010 zal dat voor de vijfde keer plaatsvinden waarschijnlijk in 
Amsterdam. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van bijeenkomsten, manifestaties en 
ontwikkelingen in het MBO veld. Als u nog personen weet waar deze nieuwsbrief interessant voor kan 
zijn mail dan even het e-mailadres naar r.devrind@kw1c.nl    

Wilt u niet langer op de hoogte gehouden geworden over duurzaamheid in het MBO dan een 
email naar r.devrind@kw1c.nl  U wordt dan direct van onze mailinglijst verwijderd 
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