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In 2015 alle ROC's met een duurzame catering ? 

In 2015 gaan de ROC 100 % duurzaam inkopen. Het Facilitair 
Samenwerkingverband, het platform van de MBO Raad waar directeuren facilitair 
bedrijf van de mbo-instellingen kennis delen en krachten bundelen,  gaat hiervoor 
zorgen. Als het ze lukt krijgen alle ROC's duurzame cateringen. Als de cateraar 
extern is dan is dat geen reden dat niet te doen. Het ROC koopt immers de diensten 
van de cateraar in en vanaf 2015 zal dan daarbij de eis gesteld moeten worden dat 
duurzaam te doen.  
 
Wat betekent dat: Voedsel en dranken zijn duurzaam geproduceerd als het gaat met 
aantoonbaar respect voor dieren, arbeiders en natuurlijke hulpbronnen via een 
productie met zo min mogelijk energie (vervoer) en water én via eerlijke handel. 
Producten uit de biologische landbouw scoren goed op milieugebied (o.a. geen 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, daardoor minimale lucht- 
en watervervuiling) en dierenwelzijn (o.a. vrije uitloop voor dieren). Zorg dat zo min 
mogelijk is gereden met de producten. Je koopt duurzaam in als minimaal 40% van 
het inkoopvolume biologische producten (en 50 %  gezond) zijn of producten met 
andere duurzaamheidskenmerken.   
 
Producten met de EKO-, Demeter-, BIONaturland-, Soil keurmerken, Graskeurmerk, 
Vrije-uitloop/ CPE keurmerk, Erkend streekproduct, Milieukeur, Marine Stewardship 
council (MSC), groene of gele kleur op WNF-viswijzer voldoen in elk geval aan deze 
eis. Maar het kunnen ook producten zijn een of meer andere 
duurzaamheidkenmerken.  
 
Daarnaast is aan te raden met de cateraar een plan op te stellen ter vermindering 
van het energie-, watergebruik, verpakkingen, derving, afval, reinigingsmiddelen en 
vervoer 

Weet dat meerkosten maar een relatief gering onderdeel uitmaken van de 
verkoopprijs.  

Trapsgewijze opschaling (bijvoorbeeld van 0 naar 40%) biedt de markt de beste 
mogelijkheid om te anticiperen op opschaling van het assortiment. Zo kan 
bijvoorbeeld eerst alle zuivel, dan het brood, dan de groente en het fruit en als laatste 
snacks aan het criterium voldoen. 



In het cateringgebeuren krijgt de gezondheid van de scholieren steeds meer 
aandacht en daar speelt dit mooi op in.   

Maar dat is nog niet alles. Wat het Facilitair Samenwerkingverband in 2015 wil 
realiseren is niet niets. Op de site van duurzaam mbo (www.duurzaammbo.nl) kunt u 
hier zien wat het allemaal gaat betekenen. Laten we hopen dat het ze lukt.   

DMBO congres 

Het zesde DMBO congres gaat plaatsvinden bij ROC de Landstede te Zwolle op 
woensdag 8 juni 2011. We gaan daar bepalen wat het meest duurzame project van 
Nederland was in 2010/2011. Daar zal een leuke prijs voor ter beschikking worden 
gesteld. Dus start dit schooljaar met een mooi project en kom het dan presenteren in 
Zwolle met alle leerlingen die hebben meegedaan. Het zal een mooie happening 
gaan worden.   

Talent exChange for Climate Change!  

Talent exChange is een samenwerkingsverband tussen MBO scholen, Plan 
Nederland en Mundial Productions en vindt plaats in de periode van september t/m 
december 2010. Overkoepelend doel is om meer jongeren op een eigentijdse en 
creatieve manier bezig te laten zijn met de problemen rondom klimaatverandering. 
Klimaatverandering is als thema gekozen omdat het zeer actueel is en ook studenten 
hier nu en in de toekomst direct mee te maken hebben.   

Het bestaat uit drie activiteiten: Talent Contest, Mundial Mixzone en een speciaal 
door Plan Nederland ontwikkeld lespakket.  

Talent Contest 
Talent Contest is een eigen lokale talenten wedstrijd die u zelf op uw school 
organiseert. Hier laten de studenten zien wat ze in huis hebben op het gebied van 
muziek, dans, zang en andere podiumkunsten. De beste act die tevens het 
inhoudelijke thema klimaatverandering verwerkt in en tijdens het optreden wint een 
plek in de landelijke finale. Deze finale wordt op een nader te bepalen locatie 
georganiseerd. De winnaar(s) van de landelijke finale winnen een exChange naar 
een ontwikkelingsland waar Mundial en/of Plan Nederland actief zijn. Tijdens deze 
reis krijgen ze informatie over diverse culturele en ontwikkelingsprojecten. Op een 
interactieve manier leren ze de lokale bevolking kennen en wisselen ze kennis en 
cultuur uit.  

Mundial Mixzone 
Mundial Mixzone is een kleinschalige en interculturele ontmoeting tussen een groep 
jonge artiesten uit Afrika, Azië of Latijns-Amerika en studenten in Nederland. Deze 
ontmoetingen vinden plaats op de deelnemende MBO scholen. Onder leiding van 
een workshopleider wordt er naast kennismaking en overdracht van cultuur tussen 
de twee groepen gewerkt aan een artistieke presentatie. Deze artistieke presentatie 
wordt dezelfde dag voor en door studenten gepresenteerd aan een groot publiek van 
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medestudenten en docenten. Het thema klimaatverandering staat bij deze Mundial 
Mixzone centraal. 

Lespakket 
Plan Nederland heeft een informatief en interactief lespakket samengesteld voor 
deelnemende scholen. Dit pakket werkt ondersteunend aan bovenstaande 
activiteiten en is gericht op klimaatverandering. Uw school kan een keuze maken uit 
diverse modules om zo aan te sluiten bij de programma’s die uw school aanbiedt.  
  
Indien u participeert aan Talent exChange for Climate Change, dient u alle drie de 
activiteiten aan te bieden. De artistieke en inhoudelijke participatie van de studenten 
en hun eigen inbreng is erg belangrijk. Dit is wat Talent exChange een eigen jong en 
vernieuwend gezicht geeft. Interesse..bel Patty Kluytmans, Projectcoördinator 
Educatie Klimaatverandering, 020 549 5501 

 Profiel, het vakblad voor de bve-sektor gaat over duurzaamheid 

 Het septembernummer van profiel gaat dit keer over duurzaamheid in het MBO. Ira 
von Harras staat er in als duurzaamste docent van Nederland en zit vol ideeën. Er 
staat een stukje in over het laatste duurzaamheidscongres te Amsterdam en in het 
open podium wordt uit de doeken gedaan waarom duurzaamheid in het MBO een 
must is.   

Nieuwe game: de waterverdeler 

Stuur het rivierwater dat ons land binnenstroomt naar de gebieden waar het nodig is. 
Pas op voor het binnendringen van zout. Voorkom droogteschade in de zomer. Houd 
het IJsselmeer goed op peil. Regel het allemaal met de stuwen en sluizen in het 
hoofdwatersysteem. Lek voor weg- en waterbouwers. Meer games staan op 
www.duurzaammbo.nl -> games. 

DMBO-bijeenkomst woensdag 22 september 10.00-12.30 Croeselaan 15, 3521 
BJ Utrecht   

 U bent van harte uitgenodigd op de onderstaande bijeenkomst. We doen één uur 
wat informatiefs en het tweede uur houden we een vergadering. Laat even weten als 
u wilt komen.   

10.00 – 11.00  ROC’s gaan in 2015 100 % duurzaam gaan inkopen. Wat betekent 
dat. Hoe duurzaam worden de ROC’s dan en waar hebben ze zich aan 
gecommitteerd.   
 
11.00 – 12.30 Vergadering met als agenda  

1.      Notulen  

2.      Agenda  
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3.      Mededelingen 
a Boekje met CINOP. 
b HPBO Klimaat en energie 
c Milieu-ethiek bijeenkomst 
d Duurzaam bouwen in Brabant  

4.      8 juni DMBO congres in Zwolle—Duurzame projecten prijs  

5.      DMBO bij MBO-diensten ?  

6.      De toekomst na 2011  

7.      Rondvraag  

8.      Sluiting  

Betreffende deze nieuwsbrief  
 
DMBO is een dynamische kenniskring die zich bezig houdt met duurzaamheid in het 
Middelbaar Beroepsonderwijs. We hebben een website 
www.duurzaammbo.nl boordvol informatie.  
met 300 unieke bezoekers per dag. We 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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