
1.     Ontwikkelingen  (de energietransitie, de circulaire economie, de build up skills app etc).  
  
2.     Uitwisseling van creatieve invullingen   
 
3.     Uitwisseling van ideeën over het lesmateriaal 
 
4.     Uitwisselen van ervaringen  
 
5.     Uitwisselen van hoe om te gaan met examinering 
  



Energietransitie 
 

Klimaatakkoord 
 
Voor 2030 is een niet-bindend reductiedoel van 49 procent vastgesteld 







De opleidingscentra gaan samenwerken aan: 
 
1.  nieuwe leermiddelen en de digitale ontsluiting daarvan in een leerplatform 
 
2.  experimenten met energie-innovatieprojecten en het leren van elkaar   
 
3. experimenten met een flexibeler invulling van het kwalificatiedossier.  
 Zo kan snel worden ingespeeld op de veranderingen die gepaard gaan met de energietransitie 

 
4. een gedeelde klimaat- en energieagenda voor mbo en vmbo.  
 
 Vanuit deze agenda kunnen vmbo’s en mbo’s, focus aanbrengen in hun eigen ontwikkelagenda’s.  

 
5. de ontwikkeling van fysieke infrastructuur (en tech hubs) 





ROC Midden Nederland 
ROC van Amsterdam 
ROC van Flevoland 
Da Vinci College 
Techniek College Rotterdam 
ROC Nijmegen 
Mbo Rijnland 
Energy College (alle ROC’s en AOC’s van de 3 noordelijke provincies) 
ROC Nova College 
Graafschap College 
Scalda 
Deltion College 
ROC Mondriaan 
ROC Rijn IJssel 
Techniek College Zuid-Limburg 
 ROC Kop van Noord-Holland 
ROC Aventus 
ROC de Leijgraaf 
Koning Willem I College 

4 oktober 



SlimCirculair Challenge 







Build up skills 



Tot 2020 110.000 woningen naar nul op de meter 
en dan 50.000 per jaar  



 



http://www.buildupskills.otib.nl/


Kleur uw gemeente groen 

5,2 miljoen woningen elk energielabel hoger kost 7000 euro 





https://buildupskillsnl.anewspring.com 

Build up skills adviser app 
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Elektrotechniek niveau 2* en 3** Werktuigkunde niveau 2* en 3** 

Installatiematerialen en –middelen E Installatiematerialen en –middelen W 

Power Quality Energiemonitoring Systemen 

Domotica Energie-opwekkers (warmte/koude/hydraulica) 

Energiemonitoring Systemen PV-systemen 

Energieopwekking Warmtepompsystemen 

Ontwerpen en aansluiten van  PV-systemen (HR-) Ventilatiesystemen 

Energiezuinige lichtsystemen LT-Verwarmingssystemen 

IR- en overige apparatuur 

 

*   Niveau 2: gericht op installeren van eenvoudige systemen 

** Niveau 3: gericht op in bedrijfstellen van eenvoudige systemen  

 

 
Titels MBO n2 en n3 
Duurzaam Vakmanschap E en W 



TechniekPlaza 

sarah@techniekplaza.nl 

 

www.techniekplaza.nl  

 0181 506978 



Circulaire economie 



 



• Cascades 
• Andere materialen 
• Design for disassembly 
• Circulair 
• Hergebruik 
• Reparatie 
• Afvalrecycling 
• Biovergisting 
• Waardecreatie 
• Vermindering 



13 juli overleg 

 

André Rodenburg DGMI  Ministerie   
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Creatieve invullingen 

















 















 



 


