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Heeft u een duurzaam project uitgevoerd ? Doe dan mee met de verkiezing van het duurzaamste
project van Nederland.
Kom woensdag 8 juni een duurzaam project presenteren met uw leerlingen te Zwolle. We houden
daar een dag in het doepark de Landstede. In het park wordt een markt ingericht waar de projecten
getoond worden. Er zal de verkiezing plaatsvinden van het meest duurzame project. 1e prijs 500
euro. 2e en 3e prijs 250 euro. Aanmelden kan via www.duurzaammbo.nl (rechts boven). Daar is
tevens meer informatie over de dag te vinden.
Zeer goed filmpje over Groen Onderwijs in de toekomst en een informatiekaart over
In het groene onderwijs heeft men afgesproken veel te gaan investeren in de verduurzaming ervan.
Het filmpje "Voorop in de Vergroening", met de nieuwste inzichten, is hier te zien. Meer over
duurzame landbouw is hier te zien. Er is ook een handige informatiekaart voor gemaakt. Hierin staat
de rol van scholen, leerlingen, overheden, bedrijven en ouders op het gebied van duurzaamheid. De
kaart is hier te zien.
On line computergame Enercities over energie wint eerste prijs
Bij ROC Nijmegen heeft men in een Europees project een on-line computergame gemaakt genaamd
enercities. Zie hier. Ze hebben de eerste prijs in de categorie ‘serious gaming’ bij de Dutch game
awards 2010 gewonnen (zie hier) en een award op de internationale conferentie Educa in Berlijn (zie
hier) Op 16 maart hebben ze een landelijke dag waarin 80 leerlingen komen voor “de final battle” en
excursies en voorlichting over duurzame energie. Ze gebruiken bijv op een hele inzichtelijke manier
het 3P model (people planet profit) en de inzet van wind en solar vs kolen- en kernenergie. En het
transitie element (ontwikkeling in de tijd) zit er in.
Fit, Fun en Energy
Energieopwekkende fitnessapparaten, gezond eten, streekgebonden wellness, duurzaamheid en
plezier b.v. op de sustainable dancefloor (meer info hier). Fietsen, roeien, steppen en tegelijkertijd je
MP3 opladen. Studenten van de Hoge school Zeeland zijn er mee aan de slag gegaan. Zie hier. Iets
voor het MBO ??
Doe mee met Show Me The Money
Naar aanleiding van de ervaringen met het project ROC THE GAME (www.rocthegame.nl), in 2009 gaat NJR
een stap verder met het project Show Me The Money.
Waar het bij ROC The Game ging om het individueel bewustzijn met betrekking tot duurzame ontwikkeling,
daagt Show me the Money ROC studenten uit om binnen hun vakgebied te verduurzamen. Ook legt het

project duurzame verbanden tussen de opleidingen binnen het ROC, ROC’s onderling (wedstrijd) en met het
bedrijfsleven, milieu/maatschappelijke en educatieve organisaties. Met dit project wil NJR ROC-studenten
kennis laten maken met duurzaam denken met de overtuiging dat dit een sleutel tot succes is.
Het project zal in september 2011 van start gaan! De gehele ontwikkeling, uitvoering en financiering
is in handen van NJR. Voor uw ROC een mooie kans om uw opleiding(en) en leerlingen op een
laagdrempelige manier kennis te laten maken met duurzaam ondernemen.
Voor mee informatie neem dan contact op met Jasmina Zukanovic, jasminazukanovic@njr.nl of via
030 2303575.
Over bij de overheid
Op de website www.overbijdeoverheid.nl kunnen (semi-)overheden onderling hun overtollige zaken
met elkaar uitwisselen. Je moet hierbij denken aan kantoorinventaris, computers, straat- en
speelmeubilair voor de openbare ruimte, maar ook koffieautomaten, GSM's, papier,
gereedschappen, etc. etc.. Wat voor de een overtollig is geworden kan voor de ander nog heel goed
bruikbaar zijn. Naast overheden hebben ook charitatieve instellingen met een Anbi (belastingdienst)
of CBF keurmerk gratis toegang tot de site. Hiermee wordt ook getracht een sociale bijdrage te
leveren.
Deltion knapt computers op voor allerhande goede doelen over de wereld en installeert ze vaak
ook nog
Studenten vormen binnen Deltion een bedrijf waarin zogeheten 'oude'computers worden opgeknapt en
zodanig worden gemaakt dat organisaties een goed werkende computer bezitten. De computers
worden ook door hen geïnstalleerd. Ze zijn overal op de wereld weer terug te vinden. Van Brazilië tot
aan Indonesië. Een prachtig project die met veel enthousiasme wordt uitgevoerd en die ook op zeer
deskundige manier wordt begeleidt door onze instructeur Arjan Andriessen. Iets voor U ? Meer over
dit project is hier te lezen.
Open winkeldeuren. Maak er een you tube filmpje van
Op het Koning Willem I College zijn leerlingen de stad ingegaan om open winkeldeuren te
fotograferen terwijl het vriest. Er is dit youtube filmpje van gemaakt. Met een warmtecamera is
vervolgens gemeten hoeveel warmte er verloren gaat en leerlingen bouwkunde zijn gaan kijken welk
advies ze de winkeliers konden geven.
UNESCO, DMBO en duurzaamheid .
Op vrijdag 1 april (van 10.30-14.30) laten de HBO/MBO UNESCO-scholen zien wat zij doen aan het
thema water. U kunt dat bekijken en mee discussiëren over de vraag hoe het gedachtegoed van
UNESCO beter op de kaart gezet kan worden. UNESCO hikt op de vier pijlers - wereldburgerschap multiculturele samenleving - vrede en mensenrechten - duurzaamheid. Vandaar dat DMBO ook
samenwerkt met de UNESCOcommissie.
1 april zullen ROC Mondriaan, ROC A12, ROC Midden Nedeland, het Koning Willem I College, In
Holland, Hoge School Leiden en de Hoge School Den Haag zich presenteren. In workshops volgt dan
discussie. Meer info zie hier. Aanmelden via www.duurzaammbo.nl (links boven).
Wat doet ROC de Leijgraaf allemaal op duurzaamheidsgebied

Woensdag 16 maart gaan we in de keuken kijken bij ROC de Leijgraaf, Euterpelaan 100, 5344 CS Oss
(Ruimte E-lounge) U ook ? Dan graag aanmelden bij r.devrind@kw1c.nl
3.15- 13.30 Ontvangst
13.30- 14.00 Rondleiding door het gebouw
14.00- 14.30 Het beleid van de Leijgraaf op duurzaamheidsgebied tot nu toe
Actuele zaken als de energie beurs ( leerlingen marketing organiseren een flashmob om
bezoekers te werven),zwerfvuilacties, duurzame energie-installatie: film van bouw +
monitoringsysteem
( stagairs werken aan website voor verbetering opbrengstgegevens) toekomst
duurzaamheid op ROC de Leijgraaf
14.45 _ 15.15 uur Patty Kluymans met het hele mooie lespakket duurzaamheid van Plan Nederland
(voor een groot deel vertaald uit het Engels)
15.15 – 16.00 uur Vergadering DMBO
- 8 juni symposium duurzaamheid bij de Landstede te Zwolle
- Boekje Good practices Duurzaam MBO
- De toekomst van DMBO
- De stand van zake in de AOC wereld (Kim van der Leest)
- Fair trade scholen (Melinda Choo)
Projecten op scholen, instellingen en ook in het Groene onderwijs
Mededelingen
Cursus over hoe het anders moet en kan in de economie
Om goed te begrijpen wat er aan de hand is met de reguliere economie en waarom de alliantie
alternatieven en maatregelen voorstellen, wordt dit voorjaar voor de tweede keer een uitgebreide
cursus Fair & Green Deal gegeven door een tiental HBO-docenten met verschillende achtergronde.
Het gaat over
A. Hervorming van het systeem van belastingen,
B. Internationale, nationale en regionale quotering en stringente verbodsbepalingen
C. Faciliteren en subsidiëren van een duurzame ontwikkeling
D.‘De vervuiler betaalt’, ten behoeve van eerlijke concurrentie en een ‘eerlijk speelveld’
E. Labels, keurmerken en mobilisatie van consumentenmacht
Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 25.Cursusdata: 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 14/4, 22/4, 29/4, 6/5
en 27/5, van 14.45 -17.00 uur. Zie ook hier
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.
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

