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Woensdag 8 juni "MBO goes Green" symposium met de verkiezing van het 
duurzaamste project van Nederland en workshops over duurzaamheid in 
burgerschap, de vakgebieden en stages. 

Er komen al meer dan 100 personen en hopelijk kunnen we u ook (nog) begroeten. 
Geef u zich dan hier op. Daar staat ook alle info. 

Leerlingen presenteren projecten als o.a. de bouw van een windmolen (ROC v 
Amsterdam) de reparatie van computers en het installeren ervan in de 3e wereld 
(Deltion) zonnepanelen op bouwketen (de Landstede) 
vrachtwagens met laadkleppen op zonnepanelen (KWIC) leerlingen techniek als 
energieadviseurs (KWIC) leerlingen zorg knappen bijzondere woning op (KWIC) 
leerlingen marketing helpen de good en green gids maken (KWIC) leerlingen urban 
design komen met ideeen voor de toekomst van Brabant(stad) (KWIC) en mogelijk 
leerlingen dragen bij aan drinkwaterproblemen in Tunesie (ROC Mondriaan).    

Er vindt een markt plaats met o.a. Nederland Schoon, het ministerie ELI (dat groen 
onder de aandacht van jongeren in het MBO wil brengen) Enercities (hét leerzame 
online energiespel) Plan Nederland en COS Overijssel met haar lesprogramma's 
over duurzaamheid en geslaagde projecten van leerlingen, de Rabobank en het 
waterleidingbedrijf en stands met de bovenstaande projecten. Daarnaast wordt u ook 
cultureel ontvangen via een kraam van de wereldwinkel, proeverij met allerlei 
culturele hapjes, henna en waterpijp demonstraties, verkoop eigen gemaakte 
producten van hout, metaal en textiel allemaal door leerlingen van Landstede. Zij 
verkopen ook culturele spelletjes van over de hele wereld. 

-      De keynote speaker is Olympisch goud winnares Kirsten Kolk. Zij heeft een mooi 
verhaal over mentaliteit, sport en duurzaamheid bij de Olympische spelen. 

De workshops gaan over de duurzaamheid doe je zelf show, ethiek en duurzame 
besluitvorming, perspectivity day, the climate exchange, duurzame energietechniek, 
bouwen en groen, groen en kinderdagverblijven,  duurzaamheid en stages en het 
duurzaamheid in het doepark Nooterhof.   

Landstede Doepark Nooterhof te Zwolle is een inspirerende omgeving waar 
leerlingen en studenten hun leerwerk-opdrachten uitvoeren op het gebied van  het 
organiseren van educatieve activiteiten, het bedienen van gasten in het theehuis, het 
managen en inrichten van educatieve tentoonstellingen en begeleiding van kleuters 
en schoolkinderen die een middagje in het skills lab of oer dorp op onderzoek gaan 

http://www.duurzaammbo.nl/DuurzaamMBO/DuurzaamMBO/inschrijvenzwolle.htm�


etc.In het park werken scholen, vrijwilligersorganisaties, wijkverenigingen, natuur en 
milieu organisaties en bedrijven samen.  
 
Als u komt krijgt u het boekje (76 pagina’s) “succesverhalen in het MBO” gratis mee. 
In deze full colour uitgave van DMBO i.s.m. het CINOP staan 11 inspirerende 
voorbeelden en van alles over duurzaamheid in het MBO, naast quotes van de 
minister, de vz van de MBO raad, de vz van de SER en een voorwoord van Bernard 
Wientjes vz van VNO-NCW .    

Hoe staat het met Duurzame energietechnieken in verschillende landen van 
Europa 

als slot van het Europese project Renewable energy solutions presenteren Italië, 
Turkije, Roemenie Duitsland, Portugal en Nederland vrijdag 3 juni 2011 vanaf 13.00 
uur in de School voor de Toekomst, Vlijmenseweg 2 te 's-Hertogenbosch hun 
bevindingen. Best interessant maar wel de dag na Hemelvaart. Opgeven en meer 
info bij b.vanrooij@kw1c.nl    

Schools for Intelligent Energy Use. 

Het project "Schools for Intelligent Energy Use“ (SIEU) slaat een brug tussen MBO 
en maatschappelijke organisaties in Europa. Het doel is de betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid, kennis en vaardigheden van leerlingen in het MBO op het 
gebied van slimme energieoplossingen en energiebesparingen te vergroten. 
 
Leerlingen gaan aan de slag met vragen van bedrijven en lokale 
overheden/gemeenten. Door gebruik van internet, literatuur en contact met 
deskundigen, ontwikkelen de studenten een onderzoekende en ook voor later een 
betrokken houding ten aanzien van duurzaamheid. In drie jaar wordt de SIEU 
methodologie gedeeld en verspreid op 90 scholen in Nederland, Engeland, Frankrijk, 
België, Hongarije, Roemenië, Spanje, Tsjechië en Bulgarije. 
Meer info zie de flyer Schools for Intelligent Energy Use. Heb je vragen over SIEU 
of wil je meedoen? Neem dan contact met ons op (zie menubalk onder 'Contact'). Op 
de site van Scholen voor Duurzaamheid is een leeromgeving voor SIEU ingericht. 
Doe mee aan de algemene opdracht (Duurzame Mobiliteit) of laat je inspireren door 
de projecten-op-maat waarmee andere scholen aan de slag zijn. 
 
Serious game over mediawijsheid en omstandigheden in Dafur 

Als onderdeel van een lesgrogramma over mediawijsheid is de prachtige serious 
game "on the ground reporter" ontwikkeld. Echt bekijken. Vernieuwend en mooi.   
www.onthegroundreporter.nl  Zeer mooi vormgegeven en erg leerzaam. Men wil ook 
games gaan ontwikkelen die specifiek rondom het thema duurzaamheid draaien. Ze 
houden zich aanbevolen voor ideeen.  

De duurzaamheidsfabriek te Dordrecht 
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De Duurzaamheidsfabriek wordt een gebouw waar (startende) ondernemers, groene 
investeerders en jong technisch talent elkaar ontmoeten. Gisteren is de eerste paal 
geslagen. Het wordt een  
een inspirerende leer-/werkomgeving waar duurzame producten en 
productiemethoden uitgeprobeerd en ontwikkeld worden. Een plek ook waar 
leerlingen in de praktijk technologische kennis kunnen opdoen. Kortom, een fabriek 
voor duurzaamheid. Met een techniekhal, laboratoria, ateliers, bedrijfsruimtes en 
ontmoetingsplekken.   
 
Europa en onderwijs 
 
De EU wil: 
1. A Resource Efficient Europe ofwel een Europa dat efficiënt met haar (natuurlijke) 
hulpbronnen omgaat 
2. De Innovation Union   worden  
3. Een agenda for new skills and jobs  Het aanpakken van de skills gap;  
 
Naar verwachting zullen er drie miljoen green collar workers in 2020 zijn. Het milieu 
heeft een zodanig belangrijke rol ingenomen in onze maatschappij, dat we hier 
vroegtijdig op moeten anticiperen. Voor groene banen zijn geen specifieke groene 
vaardigheden nodig, maar vaardigheden die meegaan met de greening economy. 
Het onderwijs moet aandacht vestigen op milieuzaken vóórdat mensen de 
arbeidsmarkt betreden. Hier moet een basis worden gelegd en bewustzijn worden 
gecreëerd dat milieubewustzijn een ‘must’ is. Daarnaast is het noodzakelijk de 
arbeidsmarkt  te upskillen en te reskillen ook al houdt dit niet in specifieke groene 
vaardigheden bij te brengen.  

Veel vaardigheden die nodig zijn voor groene banen kunnen in bestaande banen 
gevonden worden. Ze moeten alleen ge-upskilled worden. UNESCO zet daarom in 
op het promoten van Education for Sustainable Development (ESD), dat een 
‘paraplu’ biedt voor onderwijs met aandacht voor hoe om te gaan met het milieu. 
Mensen die zich reeds op de arbeidsmarkt bevinden, dienen dus (om)geschoold te 
worden om hen het belang van  milieubewustzijn bij te brengen.  

Het is echter nog belangrijker om scholieren en studenten op specifieke vakgebieden 
zoals wiskunde of techniek te scholen want een tekort aan goed opgeleide 
ingenieurs kan een groot probleem zijn voor de milieusector. 

Compleet verzorgde lesdag "Perspectivity day" iets voor uw ROC ? 

De Perspectivity Day is een compleet verzorgde lesdag waardoor leerlingen: 
●       weten wat global warming is en waardoor het wordt veroorzaakt. 
●       weten dat global warming een wereldwijd probleem is waar heel veel partijen 
onderling afhankelijk zijn van elkaar. 
●       het dilemma ervaren om aan de ene kant te willen winnen en aan de andere 
kant te moeten samenwerken 
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●       de essentie ervaren van het voeren van een dialoog en het verschil met een 
discussie. 
●       zien dat er overeenkomsten zijn tussen een wereldwijd probleem als global 
warming en relatief kleinere problemen uit het dagelijkse leven. 
Maak kennis met Perspectivity en ervaar zelf tijdens de workshop een Perspectivity 
Day! Meer info zie 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    
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