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Teken hier petitie om meer aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs

Zonder duurzaamheid is er straks geen economische en sociale welvaart. Duurzaamheid wordt onderdeel van ons dagelijks
leven. Groene stroom, groene auto’s, groene banen. Maar voor een goedlopende groene economie moet duurzaamheid
wel geïntegreerd worden in ons onderwijssysteem!

Het doel van deze petitie? Zorgen dat alle politieke partijen de rol van duurzaamheid in het onderwijs opnemen in hun
partijprogramma voor de verkiezingen van 13 mei 2015. Teken hier de petitie en geef een stem aan de Groene Generatie

Bezoek op 27 en 28 september  Ecomobiel 2011 in de AHOY te Rotterdam.  Als u snel hier reageert kan u waarschijnlijk
gratis naar binnen met uw leerlingen (kost normaal 15 euro). 

Ecomobiel is de grootste vakbeurs op het gebied van duurzame mobiliteit. Toyota, Mercedes, Opel, Ford, Peugeot,
Renault, Nissan, en vele anderen staan er met hun duurzame auto’s en vrachtwagens. Daarnaast  E-bikes, E-Scooters, E-
Boards, E-cars en voertuigen aangedreven door (bio) LNG, biodiesel, bio-ethanol, PPO en waterstof. Met veel van deze
voertuigen mag je zelfs meerijden op een inpandige parkoers van 400 meter. Een unieke ervaring!  Als innovatieland zijn
we koploper op het gebied van opleiding- en onderzoek met betrekking tot elektrische en alternatieve aandrijftechnieken,
batterij ontwikkeling e.d. Ervaar daarom de nieuwste ontwikkelingen en wie weet triggert het leerlingen die kant op te
gaan. Aanwezig zijn onder andere Het Automotive Centre of Expertise (HAN-Fontys-HRO/RDM), TU  Delft, TU Eindhoven,
TU Twente. Zie www.ecomobiel.nl

Doe mee aan de 10/10 klimaatcampagne met uw ROC

Met de 10:10 klimaatcampagne  wil men op 10 oktober de nationale elektriciteitsmeter omlaag brengen. Na het succes
van de Grote Klimaatshow afgelopen jaar – bijna een miljoen kijkers! – heeft de organisatie ook voor dit jaar weer grootse
plannen. Een spannende uitdaging, waar ze alle hulp bij kunnen gebruiken! Daartoe vragen ze ROC´s, klassen, afdelingen,
conciërges, LLB docenten etc om op 10 oktober iets uit te doen, oftewel energie te besparen. Via het speciale actiepagina
www.watdoejijuit.nl zullen inspirerende acties op het web verschijnen. Studententeams op de UvA en HvA hebben
onlangs alle liften uitgezet met een actie "beat the stairs" en hielden een post-it actie, waarbij ze samen met de
beveiliging een laatste ronde maakten en tot de ontdekking kwamen dat er nog heel veel apparaten aanstonden. Klik hier
voor een impressie van de post-it actie. Dus meld je aan bij sanne@1010nl.org

Maak droge gebieden in Afrika weer GROEN door te DOEN! 

Wil jou klas helpen bij de ontwikkeling van een jongerenprogramma die de droomambitie heeft om een nieuwe
jongerenbeweging op te starten?

In Afrika kan de NAGA Foundation voor € 500 een zandbak zo groot als een voetbalveld weer groen krijgen. Hoe is hier te
zien in een filmpje. De iDoDareDream Foundation en de NAGA Foundation hebben samen een jongerenprogramma
ontwikkeld. Zij willen jongeren het gevoel geven dat ze echt het verschil kunnen maken en daagt ze uit (in teams
van 5 personen) creatief te zijn en zich sterk te maken om droge gebieden in Afrika te vergroenen. Dat mag op allerhande
manieren door het uitvoeren van opdrachten in Nederland en ook in Kenia die met water en groen te maken hebben. Het
team die de leukste manieren hebben verzonnen om de opdrachten uit te voeren, het meest aantal stemmen en volgers
op social media heeft en die op de slimste manier geld hebben weten te creëren voor dit doel wint. Zij maken een
onvergetelijke reis naar de top van de Kilimanjaro. Veel meer info is hier te vinden.

Welke (LLB) docenten uit het MBO en VMBO? willen samen met jongeren uit hun klas aan de slag in het voortraject om dit
programma te verbeteren? Zodat dit programma echt voor en door jongeren wordt en echt een verschil gaat maken onder
jongeren. Echt iets voor marketing, media, techniek, sociaal werk ect. Laat het Anita Tol anita@idodaredream.nl binnen
twee weken weten. De stichting neemt dan contact met u op en kan alle vragen beantwoorden
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Boek: Lesgeven over duurzame ontwikkeling

Hoe pas je duurzame ontwikkeling het beste in je onderwijs in?

Het boek "Lesgeven over duurzame ontwikkeling" biedt een didactisch handreiking, waarbij het accent ligt op
contentanalyse van diverse maatschappelijke en natuurkundige onderwerpen. Via een didactisch model leer je om
onderwerpen uiteen te rafelen, gebaseerd op de principes van duurzame ontwikkeling. Het gaat onder meer om
systematisch kijken naar oorzaken en gevolgen van problemen, oplossingen en kansen voor duurzame ontwikkeling. De
focus van het boek ligt uiteindelijk op de vraag hoe je duurzame ontwikkeling een plaats geeft in de lessituatie. Dat blijkt
te kunnen op vele manieren.

Het boek is voornamelijk bedoeld voor docenten. Schrijvers: M. de Wolf (Red.), R. van Otterdijk, P. Pennartz, P. Hurkxkens
& T. Toebes. Uitgeverij Garant, ISBN 978-90-441-2766-9, 208 blz., geïllustreerd, € 22,90

Boek: Cradle to Cradle in het Onderwijs

Cradle to Cradle is een veelbelovend concept voor de toekomst. In  dit boekje (gratis pdf) staan voorbeelden uit het
bedrijfsleven en het onderwijs. Op pagina 35 gaat het over C2C in het MBO.  Aanrader. 
Het Koning Willem I College gaat een TOI doen over C2C via het Leonadoprogramma  samen met Desso, DSM, Duitsland,
Noord Ierland, Engeland, Roemenie en Griekenland.

Kom naar de nieuwe bijeenkomst van DMBO op dinsdag 11 oktober, 10.00 – 12.00 uur Agentschap NL, Croeselaan 15,
3521 BJ, Utrecht

Twee thema´s namelijk 
1. "Hoe verduurzaam je een instituut op een hoogwaardige manier" (door Hans van Mourik ROC West Brabant) Hans heeft
een beleidsplan geschreven voor zijn ROC en verwerkt daarin ook handige, slimme en constructieve zaken uit
managementsystemen.Daardoor krijgt zo’n plan meer status en meer weerklank bij het CvB. 
2. " Duurzaamheid bij stages en in het onderwijs bij techniek  (door Rob de Vrind Koning Willem i College) Rob zit in een
HPBO project over duurzaamheid bij techniek (met ROC van Amsterdam en Friesepoort naast de HAN, van Hall Larenstein
en de HvA). Hij presenteert daar e.e.a. over.
Daarnaast nog vergaderpunten als het symposium in 2012, de samenwerking met CINOP e.d.  Aanmelden via
r.devrind@kw1c.nl

Prijsvraag

Wie kent er iemand tussen de 16 en 25 jaar die een innovatieve visie op natuur heeft die verrassend doortastend is of
misschien juist wel mega betaalbaar? Wijs hem of haar dan op de prijsvraag van het Regiebureau Natura 2000 met een
hoofdprijs van 1.500 euro! Meer over de prijsvraag en de voorwaarden, kijk op www.natura2000.nl.

Het boekje "Succesverhalen in het MBO" is uit. Het is een coproductie van DMBO en CINOP.

In het MBO zijn velen goed bezig met duurzaamheid, maar slechts weinig mensen weten dat. Deze constatering was een
van de aanleidingen voor deze publicatie. In dee 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 .  Meer info en hoe te bestellen hier 

Nieuwe kwalificatie eisen voor Loopbaan en burgerschap bevat nu twee keer het woord duurzaamheid !!

Voor opleidingen van het komende cohort (2011), die gaan werken met een kwalificatiedossier van 2011, heeft de
minister nieuwe kwalificatie eisen vastgesteld. U vindt daarover hier meer info over. Het document met de eisen is hier te
downloaden en als voorbeeld bij politiek en kritisch consumentschap wordt duurzaamheid genoemd !!. Nu is
duurzaamheid niet meer weg te denken bij burgerschap !!

De (gratis) game EnerCities beïnvloedt het gedrag van jongeren positief

Inmiddels heeft wetenschappelijk onderzoek (in samenwerking met de Universiteit Enschede) laten zien dat het spelen van
EnerCities een positief effect heeft op de bewustwording en attitude van jongeren t.a.v. milieu en (thuis) energie
besparen. Het artikel daarover zijn hier, hier en hier te lezen.

The 'Green Team" bij u op school ?

Vijf professionals vormen "The Green Team", een soort van groen A-Team wat duurzaamheid onder de aandacht brengt bij
mensen. Ze bedenken graag samen met u acties. Iets voor uw school ? Meer informatie zie  www.thegreenteam.nu 
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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.

Teken hier een petitie om de BTW op zonnepanelen te verlagen

De ASN bank en Natuur en Milieu  gaan namens jou het kabinet oproepen om maatregelen te nemen om gebruik van
zonne-energie als duurzame energiebron te stimuleren. Zodat ook jij betaalbaar en eenvoudig kunt profiteren van stroom
van je eigen dak. 89% van de Nederlanders wil zonnepanelen. Dus teken door hier op te klikken

Lid worden van het platform duurzame ontwikkeling

Inmiddels zijn al ruim 1500 mensen lid van dit platform. Via deze link 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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