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Een goede school geeft kwalitatief goed onderwijs, staat midden in de samenleving en draagt 
haar steentje bij aan een betere wereld. Voor het MBO betekent dit het opleiden tot vakmensen, 
ondernemers en burgers die creatief en innovatief gebruik maken van materialen, grondstoffen 
en talenten. Niet alles zo snel mogelijk opsouperen maar sociaal, economisch en ecologisch 
verantwoorde keuzes maken. Zie hier de kern van de discussies, presentaties en dialogen op de 
succesvolle bijeenkomst Duurzaam MBO van 25 april 2007, op ROC A-12.  
 

Door Antoine Heideveld 
Ongeveer 100 deelnemers participeerden in verschillende workshops. 
Onderwerp: duurzame ontwikkeling in de opleidingen van welzijn en 
gezondheidszorg tot groen en van handel en economie tot techniek. Wat kun 
je als docent doen aan duurzame ontwikkeling in je eigen onderwijs? Wat 
blijkt: er zijn al vele voorbeelden van vakken, excursies, projecten en 
projectweken. Zo zijn leerlingen van de opleiding Veehouderij van een 
AOC samen met leerlingen Horeca van een ROC naar verschillende 
veehouders en horecagelegenheden gegaan om te bekijken waar het vlees 
vandaan komt en hoe dat verwerkt wordt. Verschillende systemen van 

landbouw, van ecologische landbouw tot gangbaar en van hobbyboeren tot grootschalig zijn bezocht. 
De wensen van de zowel de boeren als de koks kwamen op tafel. Zo leren de leerlingen over de hele 
keten van het vlees, de wensen van boeren en koks en restaurantbezoekers. De leerlingen: “nou als de 
klant betaalt, zorgen wij voor ecologisch vlees. We weten nu hoe het moet.”  
 
 

Coen Free, voorzitter van het Koning Willem I College in Den Bosch, gaf 
aan dat duurzame ontwikkeling een logisch onderdeel is van de 
opdracht van de organisatie. “Als school willen we gewoon een goede 
school zijn. Dat krijgt vorm door het zijn van een community college, 
het aanspreken van alle talenten van leerlingen (meervoudige 
intelligentie), het inzetten van creativiteit van leerlingen en docenten, 
het verleggen van grenzen en het zorg dragen voor een betere wereld.” 
Dit krijgt bijvoorbeeld vorm door het organiseren van een community 
week. Honderden leerlingen uit het tweede jaar werken een week lang 
aan projecten voor organisaties in en rond Den Bosch. NGO’s, 
bedrijven, kinderdagverblijven, een fietsbedrijf, een boerderij etc. 
Uitgevoerd door leerlingen, en opgezet door leerlingen en docenten.  

 
 
En de politiek?  

Jacques Biskop, tweede kamerlid van het CDA met het MBO in de 
portefeuille: “Duurzame ontwikkeling staat 32 keer in de 
regeringsverklaring. Onderwijs is topprioriteit. Ondernemerschap heeft 
ook prioriteit. Dan moet je dus duurzame ontwikkeling juist integreren in 
het onderwijs van ROC’s en AOC’s. Dat moet niet vanuit Den Haag 
geregeld worden maar ieder heeft zijn eigen rol te spelen in het spel. Geef 
elkaar de ruimte om te scoren. De overheid is hierbij scheidsrechter die 
op dit moment ook kan stimuleren dat het spel gespeeld wordt. 
Scheidsrechter krijgt vorm door de lijnen van het leerveld te bepalen. 
Daar kan duurzame ontwikkeling ook een rol bij spelen. Stimuleren door 
bijvoorbeeld een prijs uit te reiken.  

 
En de ondernemers? Wat verwachten die eigenlijk van de werknemers van de toekomst? Erik van 
Engelen (manager innovatie van Essent) geeft aan dat in de energiesector duurzame energie big 
bussiness is. Daar vindt de innovatie plaats en daar ligt de toekomst van de sector. Nieuwe 
medewerkers moeten daar dus ook van op de hoogte zijn  en weten op basis van welke waarden keuzes 
gemaakt moeten worden.  
 



Kortom, de politiek roept om duurzame ontwikkeling, bedrijven vragen om competenties voor 
duurzame ontwikkeling… AOC’s en ROC’s zetten nu al hun beste beentje voor. Gelukkig steeds meer. 
Uit de workshops blijkt dat er vooral in de sector Techniek en in de sector Groen veel gebeurt. Bij 
techniek spelen nu vooral praktische zaken als meerzijdig inregelen, warmtekracht, warmtepompen en 
noem maar op.  Zaak is om nu meer interdisciplinair te gaan werken waardoor ook andere invalshoeken 
dan alleen de technische naar voren komen. In de sector Groen zijn er op dit moment veel projecten, 
bijvoorbeeld rond duurzame veehouderij, ecologisch groenbeheer e.d. Zaak is om het nu regulier 
onderdeel te laten worden van de opleidingen in de sector. In de sector Handel en Economie vindt een 
interessante ontwikkeling plaats. Veel leerlingen moeten in hun opleiding een minionderneming 
opzetten. Steeds vaker blijken dat duurzame miniondernemingen te zijn. Duurzaam MBO zet de 
komende tijd, samen met Jong Ondernemen, een landelijke prijs op voor de duurzame 
minionderneming.  
 
 

In de sector Gezondheid en Welzijn 
is de link met duurzame ontwikkeling 
snel gelegd: Het creëren van een 
gezonde en goede leefomgeving voor 
iedereen. Om dit in het onderwijs 
concreet en expliciet naar voren te 
laten komen is lastiger. Duurzaam 
MBO probeert hier een best practise 
boekje van uit te geven om een aantal 
voorbeelden te geven.  
 

Voor alle ROC’s en AOC’s is er in Nederland bovendien een basismodule ontwikkeld die gratis ter 
beschikking staat van alle opleidingen op www.duurzaammbo.nl. Inclusief verdiepingsmodules, goede 
voorbeelden, concrete cases en alles er op en eraan.  
 
Conclusie 
ROC A 12, Koning Willem 1 College, Het Wellant College, AOC-Oost, ROC Westerschelde…steeds 
meer scholen geven concreet vorm aan duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Niet als apart vak, of 
iets bijzonders. Nee, het hoort bij een goede school.  
 
Maar er mag nog wel wat gebeuren. Zoals Biskop al aangaf heeft iedereen zijn eigen rol te spelen:  
Scholen kunnen zelf het initiatief nemen om het in het onderwijs vorm te geven. Docenten, studenten 
en CvB’s hebben hierbij hun eigen verantwoordelijkheid. CvB als initiator en eindverantwoordelijke, 
studenten ook als initiator en als lerende en de docent als vormgever en lerende. 
De politiek kan het speelveld vorm geven door aandacht te geven aan dit onderwerp, het te stimuleren 
en aan te geven wat de spelregels zijn.  
Kenniscentra en het COLO kunnen het opnemen in het kwalificatieprofiel op een wijze die recht doet 
aan de wensen van bedrijven, overheden en scholen in de betreffende sector.  
Bedrijven kunnen samenwerkingsverbanden aangaan met scholen en kunnen vragen om MBO-ers met 
competenties voor duurzame ontwikkeling.  
 
En dan natuurlijk het netwerk Duurzaam MBO. Wij blijven elk jaar een netwerkbijeenkomst 
organiseren, de website goed bijhouden en publicaties maken. Binnenkort verschijnt er een emaillijst 
zodat u alle nieuwtjes in een keer in uw mailbox krijgt.  
 
Succes met het goede werk.  
 
Meer weten? Ideeën voor acties? Samenwerken?  
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