MBO voor Morgen - november

Beste leden van het MBO voor Morgen en Duurzaam MBO na deze nieuwsbrief ben je
weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het mbo. Veel lees plezier!

Updates
Challenge vanuit OCW en LNV om innovatieve oplossingen voor
duurzaamheid in het onderwijs te stimuleren
Scholen in het PO, VO én MBO, en ondersteunende organisaties worden door
het ministerie van OCW (met medefinanciering van het ministerie van LNV)
uitgedaagd te komen met een goed idee hoe duurzaamheid (beter) kan worden
geïmplementeerd in het onderwijs, op een inspirerende manier, op een structurele
manier. De prijs van deze challenge is 3 x €25.000,- pilotbudget!
Hebben jullie de oplossingen om duurzaamheid verder in te passen en te
verankeren in het onderwijs? Dan ontvangen zij graag jullie pitch! Hier vind je
meer informatie!

Climate Action Academy: duurzame mode in het mbo
In april/mei 2023 start een professioneel trainingsprogramma voor MBO Fashion
studenten en docenten. Deze online Climate Action Academy is ontworpen om

de aanwezige klimaatproblematiek in de fashion sector op te nemen in
de fashion opleidingen. De Academy biedt MBO Fashion een gratis
training van 20 uur aan (4 uur per week), in hoe jij als changemaker kan bijdragen
aan het verduurzamen van jouw opleiding en hiermee ook aan een duurzamere
mode-industrie.
Belangstelling? Klik Hier voor de website of bezoek de informatiewebinar op 6
december van 16:30 tot 17:00. Aanmelden kan
via ester.kleinhesselink@stichtingtechnotrend.nl

Uitgelicht
Week van het Economieonderwijs
Wil je met onderwijsvernieuwers uit
verschillende onderwijslagen in gesprek
over toekomstbestendig
economieonderwijs? Kom dan op maandag
14 november naar de lancering van de
Week van het Economieonderwijs! Tijdens
deze bijeenkomst draait het om ontmoeten
en van elkaar leren. Hoe ziet
toekomstgericht economieonderwijs er uit
en hoe brengen we het in de praktijk?
Sluit je aan bij de beweging | Programma

Symposium Duurzaam Denken &
Doen
Stel: alle afgestudeerde mbo’ers werken
met plezier én vakkennis aan de
energietransitie, een circulaire en
menswaardige economie, en een inclusieve,
sociale samenleving. Hoe ziet het onderwijs
er dan uit, en hoe komen we daar? En wie
mag zichzelf dit jaar de duurzaamste mbo
van Nederland noemen? Kom naar het
symposium voor inspiratie, ontmoeting,
uitwisseling en verbinding.

Aanmelden | Programma

Duurzame docentverkiezing 2022
Wie zijn de duurzaamste docenten van
Nederland? Met de verkiezing zetten we de
duurzame docenten in het zonnetje, die
zich elke dag inzetten om de jongere
generatie voor te bereiden op de complexe
toekomst. Op woensdag 23 november
worden in Pakhuis de Zwijger de winnaars
bekend gemaakt. Ook is er een duurzame
onderwijsmarkt, special education debat en
netwerkborrel.

Docent aanmelden | Aanmelden
uitreiking

Leergang Circulaire Economie
In 2023 moet 50 procent van onze
economie circulair zijn, uiterlijk in 2050 zelfs
100 procent! Maar hoe krijgen we dat voor
elkaar? Bedrijven en kennisinstellingen uit
Groningen, Friesland en Drenthe
organiseren daarom samen de ‘Leergang
Circulaire Economie’. In 8 bijeenkomsten
maak je kennis met verschillende aspecten
van innovatie en arbeidsmarkt in de
circulaire economie in Noord-Nederland.

Aanmelden | Meer informatie

Plasticvrije kerstpakketten
De feestdagen komen er weer aan en met
alle vrolijkheid en festiviteiten ook heel veel
plasticafval. Wist je dat het gebruik van
plastic tijdens de feestdagen met 30%
toeneemt? Plastic Soup Foundation
heeft een lijst samengesteld met plasticvrije
kerstgeschenken voor jou en je collega's in
het onderwijs! En, in het kader van de
feestdagen zal een groot deel van de
opbrengsten aan Plastic Soup Foundation
worden gedoneerd!
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23 november / Iedereen / Uitreiking
Duurzame Docentverkiezing 2022
In Pakhuis de Zwijger worden de
winnaars bekend gemaakt. Ook is er
een duurzame onderwijsmarkt, special
education debat en netwerkborrel.
Meld je aan!

Nieuw lesmateriaal op Wikiwijs
Introles Sustainable Development Goals voor VO en MBO
Met deze les kun je op activerende wijze kennismaken met de Sustainable
Development Goals. In deze les ontdek je wat de Sustainable Development
Goals zijn (Wie heeft ze bedacht? Waarom zijn ze belangrijk? Hoe hangen de
SDG's samen?) en hoe je ze gebruikt (Wat kun je zelf doen om bij te dragen?
Hoe zet je SDG's in om impact te maken op jouw school?). Bekijk de les hier!

Op Wikiwijs vind je lesmateriaal voor elke onderwijslaag. Leren voor Morgen en Gemeenten
voor Duurzame Ontwikkeling hebben hier samen een pagina gericht op duurzaamheid. Dit
lesmateriaal gaat over thema’s als natuur, circulaire economie, gelijkheid en gezondheid en is
door een groep experts getoetst op kwaliteit. Heb je zelf een mooie les ontwikkeld, meld deze
dan hier aan voor de kwaliteitstoets en publicatie op Wikiwijs. Wellicht leren meer docenten en
studenten ervan en delen wij het in onze nieuwsbrief!

Lezen en luisteren
Podcast Leren voor Morgen

Interviews in vakblad Profiel
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De nieuwsbrief en website zijn ook van jou!
Heb je iets te delen over duurzaamheid in het MBO dat voor anderen interessant is? Een
vraag over duurzaamheid in het MBO of verzoek tot samenwerking? Stuur dan vooral een
email naar roos@lerenvoormorgen.org en r.devrind@kw1c.nl zodat we dit kunnen delen
in deze nieuwsbrief of je vraag anderszins voor je uit kunnen zetten in het MBO voor Morgen
netwerk.
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