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Oud-minister Jacqueline Cramer key-note speaker op het Lustrum symposium 
van  DMBO: "Het MBO na Kopenhagen" op woensdag 2 juni bij ROC van 
Amsterdam   

 

  

Jacqueline Cramer wordt de keynote speaker op het symposium. De 
grootste opdrachtgever, de overheid,  koopt al 100 % duurzaam in. Dat 
betekent enorm veel voor het bedrijfsleven en dus ook voor het 
onderwijs in het MBO. Het MBO zelf gaat in 2015 100 % duurzaam 
inkopen en dat doen dan ook de semi-overheden. Er is een convenant 
getekend dat het groene onderwijs substantieel gaat verduurzamen. 
Dus Nederland verduurzaamt in versneld tempo. Het onderwijs moet 
daarop inspelen.  
 
Jongeren van diverse ROC's en AOC's gaan aansprekende 
voorbeelden presenteren. Er wordt bekend gemaakt wie de 
duurzaamste MBO-docent van Nederland is. Er worden workshops 
georganiseerd op het gebied van burgerschap, groen, handel, bouw, 
techniek en zorg, samen met de kenniscentra en het bedrijfsleven.  
 
Als u wilt kunt u hier het voorlopige programma zien en kunt u hier al 
inschrijven.  

Verkiezing duurzaamste MBO-docent van Nederland 
 
Kent u een docent die het predicaat duurzaamste MBO-docent van Nederland verdient. Vul dan hier 
het formulier in.  
 
Op  2 juni zal op het 5e DMBO symposium de duurzaamste docent van Nederland bekend gemaakt 
worden. In de jury zit o.a. Jacqueline Cramer. Op het symposium krijgen drie genomineerden de 
gelegenheid toe te lichten waarom zij duurzaamheid in het onderwijs zo belangrijk vinden. Er is een 
hele aardige prijs mee te winnen. 

Leerlingen van ROC de Leijgraaf geven bewoners in Oss energieadvies  
 
Op ROC de Leijgraaf kunnen leerlingen kiezen voor een minor duurzame ontwikkeling. Gedurende 
een aantal middagen krijgen zij les over dit onderwerp. Om theorie met de praktijk aan te vullen, gaan 
de leerlingen in wijken energieadviezen geven. De gemeente heeft in die wijken een brief verspreid 
waarop bewoners kunnen intekenen voor zo'n advies. De leerlingen oefenen met de 
gemeenteambtenaren eerst in de vorm van rollenspelen (die tot veel hilariteit leiden). Als de leerlingen 
dan zijn voorbereid op wat ze kunnen verwachten, gaan ze de wijk in en dat met veel succes. De 
gemeente is enthousiast en wil komend jaar weer met de studenten aan de slag.    

De Energie en Klimaat uitstroomdifferentiatie op het Koning Willem I College 
gaat komend jaar van 7 naar 17 leerlingen  

Alle begin is moeilijk. Vandaar dat het Koning Willem I College maar met zeven leerlingen aan de slag 
kon in de nieuwe technische uitstroomdifferentiatie Energie en Klimaat. Een aantal leerlingen koos 
niet voor de richting omdat aan het begin de hele cursus nog niet helemaal vast stond. Door het 

http://www.duurzaammbo.nl/DuurzaamMBO/DuurzaamMBO/Basismodule/inschrijven2juni.htm�


succes van de pilot staat de teller komend jaar al op 17 leerlingen. Daarnaast is het apart te noemen 
dat de hele technische opleiding opeens 25 % meer eerstejaars heeft binnengehaald. Op de open 
dagen bleven mensen veel langer hangen dan ooit tevoren. Jongeren vinden innovatieve duurzame 
energietechnieken interessant, spannend en men ziet het als een gat in de markt. Daarnaast geeft het 
je het goede gevoel mee te werken aan een oplossing voor de problemen waar we mee worstelen. 
Eigenlijk hebben de leerlingen zelf om de opleiding gevraagd. De school wil nu ook het primair 
onderwijs en het VMBO warm maken voor deze nieuwe wegen in de techniek. Aan de andere kant 
zegt de directeur van de opleiding dat de toename ook is toe te schrijven aan de goede signalen die 
de tevreden leerlingen geven in de samenleving.        

Duurzaamheid wordt mainstream. Bedrijven kunnen er niet meer omheen. 

25 maart is ING met een rapport naar buiten gekomen dat topfunctionarissen van bedrijven als Ahold, 
AkzoNobel, CSM, Heineken, Nutreco, Philips en Unilever stellen dat duurzaamheid mainstream is 
geworden. Zie hier 

DMBO krijgt steeds meer leden 

Arie Dorsman van ROC Zadkine gaat Co van den Boogert van AOC Wellant vervangen in de 
stuurgroep. Co was mede oprichter en heeft altijd kei hard gewerkt aan het groenen van de (AOC-
)wereld. Daarvoor onze dank en de inbreng van Co is groot geweest. Hij was altijd met duurzaamheid 
bezig en gaf college in hoe dat vast te houden is. Kim van de Leest gaat in DMBO de AOC wereld 
vertegenwoordigen. Zij is programmaleider van de groene urgenda. Afgelopen vergadering schoven 
ROC Zeeland, COS Noord en Plan Nederland aan. Ook het Deltioncollege gaat mee doen. Omdat 
MBOers echte doeners zijn en naast vergaderen ook praktisch bezig willen zijn, vergaderen we 29 
april vanaf 11.00 uur bij ROC Zeeland bij het Economisch College, Podium 15, 4337 WV te 
Middelburg. Zij hebben een prachtig nieuw duurzaam gebouw waar we een rondleiding in krijgen. Als 
u mee wilt mail dan r.devrind@kw1c.nl     

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. 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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