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Aventus Goes Green event en tevens DMBO-bijeenkomst dinsdag 23 november 
12.00 - 17.00 uur,  Laan van de Mensenrechten 500, 7331 VZ Apeldoorn. Route 
zie hier 

 
Na de algemene vergadering van DMBO (agenda volgt nog) en een rondleiding gaat 
Aventus aansluitend daarop vanaf 14.00 uur een mini-symposium  "Aventus Goes 
Green" houden. Hiervoor worden alle medewerkers van Aventus uitgenodigd. Wilt u 
ook aanwezig zijn mail dan r.devrind@kw1c.nl Sprekers zijn Antoine Heideveld, 
agentschap.nl, Rob de Vrind van DMBO over good practices, en docent Monique 
Bos over haar ervaringen bij Aventus met duurzaamheid. Aan het eind van de dag 
wordt een oproep gedaan aan alle aanwezigen om binnen hun eigen team duurzame 
doelstellingen te formuleren. De actieplannen worden gebundeld en aan het eind van 
dit schooljaar overhandigd. 

 
Bijeenkomst over ethiek en duurzame besluitvorming dinsdagmiddag 30 
november School voor de Toekomst, Vlijmenseweg 2, 5233 GW te 's-
Hertogenbosch 
 
Milieuproblemen spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Vandaar dat 
(milieu-)ethiek en het nemen van duurzame besluiten als maar belangrijker wordt. 
Wat zegt de ethiek eigenlijk in het algemeen en over het milieu. Welke stromingen 
bestaan er en hoe is e.e.a. ontstaan en in de loop der tijden veranderd. Welke 
principes en uitgangspunten worden tegenwoordig gehanteerd en hoe is dat dan toe 
te passen in de praktijk. Er wordt een stappenplan gepresenteerd om ethisch 
verantwoorde, duurzame besluiten te kunnen nemen. In de workshop mag u er zelf 
mee aan de slag. De methode is ook toe te passen op allerhande kleinere problemen 
als zwerfvuil,  scharrelvlees, de keuze voor of tegen groene stroom, de keuze voor of 
tegen een SUV, de keuze voor of tegen een grote vliegreis ect.  

Iedereen die komt krijgt het boekje milieu-ethiek "een introductie voor docenten, 
studenten en besluitvormers" (150 pagina's) gratis mee.  Het is o.a. geschreven door 
filosoof Kees Vromans (docent op HAS-Den Bosch) en filosoof Reiner Paslack (uit 
Hannover).    Meer info en inschrijven kan op www.duurzaammbo.nl  (links boven) 

https://webmail.kw1c.nl/OWA/redir.aspx?C=3f09dc4005e946d5aa5d9f732e519297&URL=http%3a%2f%2fwww.aventus.nl%2fxmsp%2fxms_itm_p.download_file%3fp_itm_id%3d6261�
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Promeeting van profiel "Duurzaamheid een must" woensdag  8 december 
School voor de Toekomst, Vlijmenseweg 2, 5233 GW 's-Hertogenbosch 

 
Energie- en klimaatopleidingen zijn noodzakelijk, want het mkb en onze planeet 
vragen steeds dringender om energie- en klimaatexperts.  
Werkgevers zoeken mensen met kennis van energie en klimaat. Alleen zo kunnen 
bedrijven beantwoorden aan ontwikkelingen en maatregelen die hen dwingen 
duurzaam te zijn. Het mbo levert elk jaar 60 procent van de instroom van nieuwe 
arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Wat zou er gebeuren als vijf procent van hen 
kennis heeft van maatregelen om fors te besparen op energie- en klimaatgebied? 
Met andere woorden, waar blijven de studenten die kennis hebben van energie en 
klimaat? Als deelnemer werkt u mee om duurzaamheid in uw eigen instelling naar 
een hoger niveau te tillen. Prijs: € 275,- Meer info zie hier  
 
ROC Midden Nederland heeft een creatief recycle centrum  

 
Sinds augustus 2008 heeft het ROC Midden Nederland een Creatief Recycle 
Centrum. Wat gebeurt daar allemaal? 

In het Creatief Recycle Centrum verzamelen en presenteren we industriële 
restmaterialen. Maar je vindt er ook restmaterialen die uit willekeurig welk 
huishouden kunnen komen. Bij het sorteren op kleur en materiaal van alles wat er 
binnenkomt, hebben leerlingen met een verstandelijke beperking een taak.   

We schrijven en organiseren workshops voor verschillende opleidingen binnen 
'Welzijn'. De 'CRC materialen' maken veel meer creativiteit los in de studenten, dan 
de traditionele teken- en handvaardigheidmaterialen. We fotograferen veel en het 
werk van studenten wordt tentoongesteld door het hele gebouw heen. Bij een aantal 
opleidingen zijn de workshops opgenomen in het curriculum. 

Met kerst 2009 hebben we met alle opleidingen samen kroonluchters gemaakt met 
sterren die gemaakt waren van lege sappakken. Omdat de studenten hier zélf hun 
materiaal moesten vergaren, maakten ze heel bewust alle stappen mee; van 
grondstof, via ontwerp en maakproces tot hippe (juicy!) en duurzame kerstdecoraties. 
Aan elke ster hing een persoonlijke kerstwens van elke student. 

In de workshops leren we onze studenten hoe zij de boodschap van 
duurzaamheid weer door kunnen geven aan de kinderen met wie zij werken in de 
beroepspraktijk. Je gooit iets niet weg, maar gebruikt het opnieuw en opnieuw... 

We hebben nu een subsidie gekregen van de Provincie Utrecht om onze ideeën en 
werkwijze aan te bieden bij basisscholen en BSO's in stad en regio Utrecht. Werk 
aan de winkel dus! 

https://webmail.kw1c.nl/OWA/redir.aspx?C=3f09dc4005e946d5aa5d9f732e519297&URL=http%3a%2f%2fwww.profielvakblad.nl%2fAgenda�


Louise Lammers, Martin Tas, Miryam van Tiggelen, Sonja Feiertag en Margreet de 
Goei, docenten Beeldend aan ROC Midden Nederland/ Welzijn. 

  

Mr Finney en Duurzaamheidsdag 11-11-2010  

Op het Koning Willem I College wordt in alle klassen  onderwijsassistenten en 
kinderdagverblijven Mr Finney voorlezen. Ze zijn bezig de 75 studenten die stage 
lopen op allerhande basisscholen zo ver te krijgen dat ook te doen op 11-11 om 9.00 
uur 's-ochtends. Het boekje is geschreven door Prinses Laurentien. Mr Finney stelt 
vragen over de zorg voor de aarde en gaat tijdens zijn reis over de wereld op zoek 
naar antwoorden. Samen met Pinky Pepper, een mooi roze wezentje, ontdekt hij 
steeds weer iets nieuws over de aarde, dat niet iedereen er hetzelfde over denkt en 
dat er vaak geen een simpel antwoord is. http://www.mrfinney.nl/  Verder gaat het 
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Noord-Brabant acht Duurzaamheid doe je 
zelf shows geven. Dat kan ook bij u op uw MBO-instelling. Zie hier   

Maak van je MBO instelling een Fair trade ROC 

 
Op woensdag 27 oktober is een aftrap gegeven van de nieuwe campagne ‘Fairtrade 
scholen’. Ook MBO's kunnen meedoen. Met deze campagne bieden wij studenten en 
docenten de mogelijkheid om fairtrade onder de aandacht te brengen van hun eigen 
onderwijsinstelling. We roepen hen op om een ‘Fairtrade Request’ te doen aan hun 
bestuur, afdeling inkoop en medestudenten om meer fairtrade producten in te kopen 
en daarmee een Fairtrade onderwijsinstelling te worden. Zo werk je mee aan 
duurzame armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Je verdient de titel Fairtrade 
school als je voldoet aan vier criteria: 1) er is een werkgroep actief van vrijwilligers, 2) 
de onderwijsinstelling koopt fair trade producten in, 3) de onderwijsinstelling 
communiceert het hele jaar door over eerlijke handel, 4) de werkgroep organiseert 
diverse activiteiten om fairtrade onder de aandacht te brengen. Contactpersoon Rishi 
Jaghroe, rjhagroe@wereldwinkels.nl of 06 49839135. Materiaal etc is te vinden op 
www.fairtradehogescholen.nl button Tips & Tools  

Lid worden van het platform duurzame ontwikkeling 

Inmiddels zijn al ruim 1500 mensen lid van dit platform. Via de link 
http://plado.nl/content/registreren-en-een-profiel-aanmaken kunt u zich registreren. In 
uw instellingen kunt u aangeven of u wekelijks of maandelijks email wilt ontvangen 
over onderwerpen op de door u gekozen thema's in relatie tot duurzame ontwikkeling 
en hoger en middelbaar beroepsonderwijs. We zien u graag op www.plado.nl. 

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 
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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.   

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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