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Stimuleren BPV en/of stage duurzaamheid? 

 

Het beleid 

Het beleid van de school is in 2021 veranderd in kortweg "Wij zijn duurzaam". Duurzaam in leren, 

werken en organiseren. Als school vinden wij het belangrijk dat studenten stage lopen bij bedrijven 

die duurzaam zijn. Daar leren ze hun beroep met aandacht voor elkaar en de aarde.   

De praktijk 

Op school stimuleren we studenten te kiezen voor duurzame stageplekken omdat dat ook vaak 

bedrijven zijn die een goed voorbeeld geven en waar studenten een plus ervaring kunnen opdoen.  

Wel vinden we dat studenten zelf een stage mogen uitzoeken. We gaan ze niet dwingen op een 

duurzame stageplek te gaan werken. Maar het is wel van belang dat studenten kunnen zien of een 

bedrijf duurzaam genoemd kan worden of niet.  

Onze acties 

We zijn gaan praten met Stagemarkt.nl en het SBB. We hebben aangegeven dat er behoefte is 

aan de mogelijkheid voor studenten om te zoeken naar een duurzame stage die bijdraagt 

aan de SDG's. 

We hebben alle afdelingen er op gewezen dat het wenselijk is dat studenten stage lopen bij 

duurzame bedrijven.  

 

Resultaat 

Het SBB en stagemarkt.nl vonden het een heel goed idee en gaan ze intern bespreken en 

ook opnemen met het ministerie.  Ze gaan bekijken of b.v. alle bedrijven die ISO 14000 

(milieu) of ISO 26000 (duurzaamheid) gecertificeerd zijn aan studenten kenbaar gemaakt 

kunnen worden. Het SBB vindt dat dat een graadmeter kan zijn. 

De afdelingen zijn aan het bekijken hoe ze studenten er beter op kunnen wijzen te kiezen 

voor een stageplek bij een duurzaam bedrijf.  

Wat nog meer? 

Wat we wel hopen te realiseren is dat studenten op hun stageplek op zoek gaan naar goede 

voorbeelden en verbeterpunten.  
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Op het KWIC volgen 2500 studenten het keuzedeel duurzaamheid in het beroep. In dat keuzedeel 

moeten ze hun stagebedrijf analyseren op duurzaamheidsgebied, moeten ze een vraaggesprek 

aangaan en moeten ze komen met verbetervoorstellen. Bij één verbetervoorstel maken de 

studenten een kosten baten analyse. bewijs zie KD 0029 KD 0030 en 0031 

Alle studenten bouwkunde hebben nu de opdracht te registreren en op zoek te gaan naar 

verbeteringen op het gebied bij circulair bouwen op hun stageplek. 

De opdracht staat hier en de eerste uitkomsten van de opdrachten staan hier 

Als studenten het keuzedeel duurzaamheid doen moeten ze met verbetervoorstellen komen op hun 

stageplek.  

Nu vindt de Global goals expertise groep dat alle studenten op hun stage vragen moeten krijgen en 

moeten beantwoorden over duurzaamheid. Daartoe hebben zij alle afdelingen een mail gestuurd 

met dit verzoek via de onderstaande uitnodiging: 

Iedereen is het er wel over eens dat het belangrijk is aandacht te besteden aan 

duurzaamheid, niet alleen in de lessen maar ook op de stageplek.  

 

We vragen ons af of dat ook wordt vormgeven bij de stages van je afdeling.  

Worden er in het stagehandboek vragen gesteld over duurzaamheid?  

 

B.v. Beschrijf hoe wordt gelet op duurzaamheid op je stageplek en geef drie voorbeelden 

hoe duurzaamheid er kan worden verbeterd.  Fotografeer dit en voeg ze toe aan je 

stageverslag. 

Bij duurzaamheid kan je denken aan duurzame energie en duurzame materialen, maar ook 

energie en materialen besparen er zo efficiënt mogelijk mee omgaan in de circulaire 

economie.  

Maar je kan ook kijken naar duurzame productie en consumptie, duurzame mobiliteit, 

catering, inkoop, biodiversiteit, gendergelijkheid, eerlijke uitbetaling,  fair trade, 

rechtvaardigheid, dat je een stem hebt op je werkplek en gezonde arbeidsomstandigheden. 

Kijk eens naar de 17 sustainable development goals van de Verenigde naties en hoe op je 

stageplek daaraan een positieve bijdrage geleverd kan worden. 

Als hulp hierbij kan je deze checklist invullen of kijken naar de SDG’s  

Daarbij zou het mooi zijn als jullie afdeling probeert te stimuleren dat studenten een 

stageplek krijgen bij bedrijven of instellingen die al duurzaam bezig zijn.  

 

 

https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek/circular-skills-opdracht
https://duurzaammbo.nl/cs-op-de-bouwplaats
https://duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/duurzaamheid-op-de-stageplek
https://duurzaammbo.nl/sdg-s/sdg-inleiding-hoofdmenu

