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Op school werken we aan allerhande duurzaamheidsvraagstukken. Het is natuurlijk veel 

interessanter opdrachten voor anderen uit te voeren en daarbij tevens van alles te leren dan 

dat de docent de opdracht geeft. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat opdrachten worden 

gegeven die voortvloeien uit wat er in de samenleving speelt zoals het ontwerpen van tiny 

houses voor vluchtelingen, het bekijken of een windmolen voor de school een optie is, het 

repareren van fietsen voor mensen uit de Oekraïne etc.   

 

Docenten hebben hun eigen relaties die komen met vraagstukken op het gebied van 

duurzaamheid. Ook geeft het Bureau Leven Lang Ontwikkelen opdrachten uit de 

samenleving aan de docenten 

Dat geldt ook voor de duurzaamheidscoördinator en een coördinator burgerschap die 

opdrachten zoeken, zelf formuleren of waar opdrachten binnen komen die dan vervolgens 

weer naar de docenten gaan. 

We zitten in duurzame platforms waar opdrachten uit voortkomen als op het niveau van 

 

- bedrijven(70) en de gemeente via het Netwerk Duurzaam Doen ‘s-Hertogenbosch 

- wijken via de vijf wijken die energieneutraal willen worden  

- de gemeente via ’s-Hertogenbosch Unesco-learning city 

- de gemeente via de city deal waarin de stad en het onderwijs samenwerken op sociale 

projecten en projecten op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. 

- de provincie via het duurzaamheidsplatform Brabant geeft Energie 

- de provincie via Kennispact 3.0.  

- de provincie via het smart energy platform van lector Jac Doomernik 

- landelijk via Stuurgroep Circulaire economie,  

- landelijk via MBO voor Morgen,  

- landelijk via De Uitdaging.  

- Europees via het project Expect ism de MBO-raad 

 

We werken samen met OneWorldCitizens een jongerenplatform dat allerhande vraagstukken 

samen met ons oplost. Ook werken we samen met Stichting Technotrend, Nexxdott en Darel 

education.  

We hebben loketten waar opdrachten kunnen worden neergelegd als opdrachten op het 

gebied van techniek (bij het techniekatelier) evenementen (het evenementenbureau), 

communicatie en marketing en voor media genaamd het productiehuis. Die opdrachten 

worden dan weer doorgespeeld naar de docenten.  

In het talentatelier komen allerhande partijen met opdrachten zodat de docenten die daar 

werken aan de slag kunnen met studenten in multidisciplinaire teams om de opdrachten aan 
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te pakken. De opdrachten hebben vaak (maar niet altijd) een duurzaam karakter en komen 

binnen via de bovenstaande relaties.  

In 2021-22 hebben we opdrachten verzorgd voor Fort Isabella, bouwondernemingen BAM en 

Moonen, Installatiebureau Kuijpers, de voedselbank, de heemkundekring, het IoT stadslab 

en OneWorldCitizens. 

Voorbeelden 

 

Het maken van een ICT bus voor Rwanda met One World Citizens 

Eerder ging Dtv Nieuws al langs toen de bus er nog helemaal niet was. Toen 
was er slechts een crowdfunding bezig. Nu, bijna acht maanden later, staat er 
een complete ICT-bus. Met de crowdfunding werd 3606 euro opgehaald en 
dus kon de bus aangeschaft, en verbouwd worden. Een van de mannen die 
aan de bus heeft gesleuteld is Wick Schraven: “De bus gaat voornamelijk 
door twee personen gebruikt worden, dus hebben we twee bankjes gemaakt 

die je kunt uitschuiven tot bed, en we hebben een klein keukenblok erin gezet, meer was er 
eigenlijk niet nodig.” 

One world citizens uit 's-Hertogenbosch heeft het talent atelier gevraagd een ICT-bus te 
ontwerpen voor Rwanda. Studenten hebben in multidisciplinaire teams het ontwerp gemaakt, 
de bus is gekocht, is opgeknapt door de afdeling motorvoertuigen en wordt nu door stagiaire 
Wick van het Green office ingericht. Wat een mooie samenwerking en over twee weken gaan 
we de bus vol trots tonen op een grote internationale bijeenkomst met o.a. jongeren uit 
Rwanda. 

 

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/kw1c-studenten-in-actie-voor-ict-bus-in-rwanda-nu-hopen-dat-mensen-willen-doneren
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Het ontwerpen van faunatorens voor de gemeente (techniekatelier) 

 

Resultaat 

 

Uiteindelijk resultaat 



Geautoriseerd  
De coördinator duurzaamheid en burgerschap                                                                                              6 

 
- het ontwerpen van duurzame wooncommunities bij boeren bedrijven die ophouden met 

boeren (techniekatelier) samen met de provincie. 

Ontwerp hoe landgoed Coudewater volledig zelfstandig kan zorgen voor haar 

energievoorziening. 
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Ontwerp een windmolen voor onze school die een eyecatcher is. 
 

Het Koning Willem I College, een eigen windmolen en misschien nog veel 
meer.  

Hier een filmpje van 1 minuut, gemaakt door studenten urban design en future 
engeneer in ons talent atelier in opdracht van de duurzaamheidscoördinator. 
Je ziet 3D-geprinte schaalmodellen, animaties en creatieve ideeën. We blijven 

dromen en soms komen dromen uit. https://youtu.be/LtjBrFfbiHI 
 

 

https://youtu.be/LtjBrFfbiHI
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Dive in bioscoop met scherm tussen twee windmolens. 

 
Infocentrum onder de windmolen 

Studenten knippen Oekraïense vluchtelingen 

De opleiding Kapper heeft een beautysalon ingericht in de daarvoor beschikbaar 
gestelde ruimte aan de Hervensebaan in ‘s-Hertogenbosch. Onze leverancier van 
kappersmaterialen Goldwell wilde graag meehelpen door het doneren van 
kappersmaterialen zoals shampoos, conditioner, haarlak, wax. Studenten van de 
opleiding Salonmanager zijn onder leiding van een docent gestart met het 
knippen en verzorgen van haarbehandelingen bij de Oekraïense vluchtelingen. 
Hartverwarmend om te zien dat de vluchtelingen even kunnen ontspannen in de 

kappersstoel.  
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Sportacademie komt in actie voor het goede doel! 13-05-2022 

Vandaag en morgen komt de Sportacademie in actie voor 
stichting Energy4All. Stichting Energy4All is een organisatie die zich bezighoudt 
met het inzamelen van geld om het onderzoek naar een medicijn voor 
energiestofwisselingsziekte te bevorderen. De organisatie komt dit weekend in 
actie voor Jenske van de Ven. Jenske is een meisje van 13 jaar oud, woont in 

Rosmalen en het gezicht het Energy4All. Jenske blijft ondanks haar ziekte altijd positief en heeft 
altijd een lach op haar gezicht. 
Volg de twee initiatieven vandaag mee op het Instagram kanaal van Energy4All.  
 

 

Plantenwand voor een student van de HAS  

 

Het Green office heeft een plantenwand gemaakt voor een student van de H 

HAS. Met accu en bevochtigingssysteem. MBO-ers maken het gewoon! 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/energy4allsportacademiedb/
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Plantenwand met automatische beregening. Voor gemeentes en naar een idee van een 

student van de HAS. 

Maak de school 3D zodat je er virtueel doorheen kan lopen en kan komen waar je wil zodat 

je inzicht krijgt in hoe duurzaam het gebouw is. 

 

Ondersteunen Tour de ALS 

23 studenten en zes docenten van de Academie Orde & Veiligheid van het Koning Willem I 
College ondersteunden de organisatie van Tour de ALS. 

Tour du ALS is één van de grootste inzamelingsacties voor de ziektes ALS, PSMA en PLS. 
Onder het motto 'Samen trappen we ALS de wereld uit' beklimmen honderden fietsers, 

https://www.tourduals.nl/
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hardlopers en wandelaars jaarlijks de Mont Ventoux. De beklimming is voor deelnemers, familie 
en vrienden een enorme uitdaging. Zowel emotioneel als fysiek.   

 

Het evenementenbureau helpt mee bij actie voor Oekraïners  

Op Hemelvaartsdag is een grootschalig evenement voor Oekraïense 
vluchtelingen in Nederland. Het KW1C ondersteunt bij de organisatie. 

Hoop en saamhorigheid. Dat is wat honorair consul voor Oekraïne in Nederland, 
de heer Karel Brugers Dirven, Oekraïense vluchtelingen in Nederland wil bieden. 
Daarom nodigden hij en de Stichting Oekraïners in Nederland hen uit om op 
donderdag 26 mei samen te komen op de Parade in Den Bosch. Hij nodigde de 

ambassadeur van Oekraïne uit om hen toe te spreken en bekende Oekraïnse muzikanten om 
voor hen op te treden. Ook is er een kerkdienst in de Sint Jan. 
 
Om te helpen om dit evenement te organiseren, benaderde de honorair consul onder ander ons 
college. Het evemenentenbureau heeft zich enorm ingezet om dit evenement in no-time van de 
grond te krijgen - zowel studenten als medewerkers. Studenten van Cosmo verzorgen een 
programma voor kinderen en zetten zich in als hostess en diverse studenten van ons college 
helpen achter de bar.  
 

 
 

Fietsen voor Oekraïense vluchtelingen  
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Studenten fietstechniek hebben 100 fietsen rijklaar gemaakt voor Oekraïense vluchtelingen 

2e Jaars studenten fietstechniek van afdeling Mobiliteit en Logistiek hebben 
woensdag 6 april fietsen gerepareerd voor Oekraïense vluchtelingen. Studenten 
en docenten hebben bij deze actie nauw samengewerkt met de medewerkers van 
Vindingrijk 's-Hertogenbosch. Gezamenlijk hebben zij in één dag 100 fietsen 
rijklaar opgeleverd. De fietsen zijn door de domeinen beschikbaar gesteld. Een 

prachtig initiatief, een fantastische samenwerking en een resultaat om trots op te zijn. De 
Oekraïense vluchtelingen kunnen momenteel alle hulp goed gebruiken. Heel mooi dat onze 
studenten en docenten fietstechniek en uiteraard de medewerkers van Vindingrijk 's-
Hertogenbosch een bijdrage hebben kunnen leveren aan de opvang van de vluchtelingen. 
Samen zijn we sterk! 
Vindingrijk is een re-ïntegratiebedrijf en onderdeel van Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf 
van de gemeente 's-Hertogenbosch. Zij begeleiden mensen met enige afstand tot de 
arbeidsmarkt en zijn er voor diegene die een werkervaringsplek zoeken.  

 

 

Andere voorbeelden 

- het voor jongeren  aantrekkelijk maken van het platteland i.s.m. de provincie 

- het maken van een insektenhotel (bij meubel) i.s.m. de school 

- het ontwerpen van afvalbakken (bij human technology) i.s.m. de school 

- circulair bouwen in de praktijk (bij bouwkunde) i.s.m. de stuurgroep Circulair Bouwen 

- het verzinnen van duurzame oplossingen voor bedrijven waar studenten stage lopen of 

bedrijven die ze zelf kiezen (International business)  

- Ontwikkeling van een circulaire, energieneutrale en verplaatsbare woning voor mensen tot 
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25 jaar voor woningbouwcorporatie Brabant Wonen 

- het schrijven van brieven voor Amnesty International (coordinator burgerschap)  

- het opknappen van scholen in Bosnie (via Out of Area) zorg, marketing, 

ondernemersacademie) 

- het aanleggen van ICT voorzieningen in Roemenië (ICT-academie) 

- het aanleggen van dammen in Kenya (bouw-infra) 

- het meedoen met Go for Africa te Ghana (motorvoertuigen) 

- het koken van een kerstdiner voor minderbedeelden (horeca) etc. 

- ontwerp een foodhal op fort Isabella 

- plek voor sport en bewegen op fort Isabella 

- hoe kan je de vrij sombere uitstraling van de gebouwen op Isabella meer gezellig maken. 

Het Talent Atelier 

In 2021-22 heeft het talent atelier (HTA) opdrachten verzorgd voor Fort Isabella, 

bouwondernemingen BAM en Moonen, Installatiebureau Kuijpers, de voedselbank, de 

heemkundekring, het IoT stadslab en OneWorldCitizens waarbij een ICT bus voor Rwanda is 

gemaakt, de Bossche Milieugroep (hoe een landgoed zelfvoorzienend te maken op het 

gebied van energie) 

Avans, HAS en Koning Willem I College (hoe we kunnen komen tot creatieve windmolens). 
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Een van de kenmerken van onze visie op leren is dat elke student een 

interdisciplinaire leer/ werk ervaring heeft. 

Bij de interdisciplinaire leerervaring werkt de student onder begeleiding van getrainde 

docenten aan een interdisciplinaire leeropdracht die beantwoordt aan onderstaande 
criteria. 

Opdrachten, geschikt  voor interdisciplinaire leerervaringen, 

• hebben een authentieke opdrachtgever * 
• die een ‘wicked’ of ‘fuzzy’ opdracht ** verstrekt 
• waaraan door studenten van meer dan twee disciplines (opleidingen) 
• bij voorkeur domeinoverstijgend 
• met behulp van een onderbouwd model (bijvoorbeeld het ICE-model en de 

Toolkit Leren voor de Toekomst, design thinking, double diamond, etc.) aan 
gewerkt wordt, 

• zodat studenten leren interdisciplinair samen te werken, 
• creatief, innovatief en ondernemend leren te werken aan oplossingen 
• waarbij moderne technologie omarmd wordt 
• en de kernwaarden van de school én de UNESCO-pijlers gerespecteerd 

worden. 

* Opdrachtgevers vervullen een actieve rol in het proces 
* Wicked of fuzzy opdrachten gaan over problemen of vraagtellingen, die geen 
eenduidige oplossing kennen en moeilijk oplosbaar zijn. Niemand weet precies hoe 
de vork in de steel zit. 

We geven dit gestalte in ons  Talent Atelier. Daar hebben al meer dan duizend 
studenten gewerkt in multidisciplinaire teams aan opdrachten uit de samenleving. Bij 
zo'n opdracht moeten de studenten twee SDG's kiezen die met de opdracht te 

maken hebben. Vaak hebben de opdrachten te maken met duurzame ontwikkeling.  
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Op de Dutch Design Week 2022 lieten we zien wat we allemaal doen op het gebied 

van duurzaamheod en het HTA. Over het HTA was dit filmpje te zien. 

https://youtu.be/81Cr-dio4SQ 

 

 

https://youtu.be/81Cr-dio4SQ
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