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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 en vragen krijgen over duurzaamheid op huns stageplek. Zo leren ze aandacht te 

hebben voor elkaar en voor de aarde in de beroepspraktijk, via kennis, houding en vaardigheden. .  

De praktijk 

Als studenten op stage gaan kan het zijn dat ze opdrachten krijgen op het gebied van duurzaamheid.  

 

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 

Omdat ze allemaal het keuzedeel duurzaamheid in het beroep volgen moeten ze hun stagebedrijf 

analyseren op duurzaamheidsgebied, moeten ze komen met verbetervoorstellen en er een gesprek 

over aangaan met de stagebegeleider. 

Daarnaast is het zo dat op het KWIC 2500 studenten het keuzedeel duurzaamheid in het beroep 

volgen. In dat keuzedeel is het ook zo dat ze hun stagebedrijf analyseren op duurzaamheidsgebied,  

ze een vraaggesprek moeten aangaan met de stagebegeleider en ze moeten komen met 

verbetervoorstellen. Bij één verbetervoorstel maken de studenten een kosten baten analyse. Bewijs 

zie KD 0029 KD 0030 en 0031 

Actie 

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. 

https://duurzaammbo.nl/circular-skills-opdracht
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Bij duurzaamheid kan je denken aan duurzame energie en duurzame materialen, maar ook 

energie en materialen besparen er zo lang 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.  

Reacties van afdelingen: 

International business scheef  

 

Bij de afdeling IBS hebben wij het keuzedeel; Duurzaamheid in het beroep: studenten kunnen hun 

onderzoek naar duurzaamheid op stage doen. Voor cohort 2019 geldt dat alle studenten van jaar 3 

(Junior) accountmanager – tweetalig dit keuzedeel gaan volgen omdat Duurzaamheid in beroep in 

beide conf iguraties zit. Dus 100% en dan gaat het om 82 studenten. \ 

Kind en educatie schreef  

 

De opdracht is nog niet aan bod gekomen in de lessen, maar gaan we zeker nog meenemen!  

De sportacademie schreef  

 

Tot op heden hebben wij nog niet extra ingezet op duurzaamheid, maar daar zeker wel mee bezig. 

Rick Mertens neemt e.e.a. ook altijd mee in bepaalde zaken die wij ontwikkelen.  

Wij zijn bezig om e.e.a. opnieuw op te zetten en daarbij zal er zeker aandacht voor zijn.  

Kort Middelbaar vakonderwijs schreef  

 

De werk en vakgroepen gaan ermee aan de slag op het KMVO. 

Orde en veiligheid schreef  

 

Wij hebben de opdracht niet in het stageboek toegevoegd. Wij gebruiken stageboeken vanuit de 

branche, beveiliging, defensie en handhaving. Deze zijn onderdeel van het examen en hier kunnen wij 

niets aan veranderen. 

Sociaal maatschappelijk werk schreef  dat alle studenten het onderstaande doen. 

Duurzame stage 

1. Check hoe duurzaam je stageplek is d.m.v. het invullen van de checklist op: 

Let op: als je sommige vragen niet kunt beantwoorden zul je dus eerst moeten onderzoeken/vragen 

hoe het is geregeld op je stage. 

https://www.duurzaammbo.nl/lesmateriaal/duurzaamheid -op-de-stageplek 

https://duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/duurzaamheid-op-de-stageplek
https://duurzaammbo.nl/sdg-s/sdg-inleiding-hoofdmenu
https://www.duurzaammbo.nl/lesmateriaal/duurzaamheid-op-de-stageplek
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Welk cijfers  scoort jouw stageplaats? Geef  dit aan per P (people, planet, prof it) 

 

2. Bedenk drie adviezen voor jouw leerbedrijf  hoe er meer duurzaam kan worden gewerkt.  

 Beschrijf  deze drie ideeën zo concreet en zo kort mogelijk. Houd er rekening mee dat een verbetering 

op het gebied van één van de kapitalen, niet ten koste mag gaan van de andere kapitalen (kapitalen→ 

people, planet, prof it) 

3. Geef  van de drie adviezen aan op welke plek ze zich bevinden in onderstaand schema.  Geef  een 

korte motivatie hierop.  

 

4. Bespreek de drie adviezen en het schema met je stagebegeleider/ een collega. Beschrijf  kort hoe 

de stagebegeleider/collega reageert op jouw adviezen. 
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Beoordelingsprotocol opdracht stage 

 

 Actie Punten Feedback 

1 Check uitgevoerd 0 1   

2 Drie adviezen  0 1   

 Toelichting advies 1 

koppeling gemaakt met de drie P’s  

0  1 2 3 4 5     

 Toelichting advies 2 

koppeling gemaakt met de drie P’s  

 0 1 2 3 4 5   

 Toelichting advies 3 

koppeling gemaakt met de drie P’s  

0 1 2 3 4 5 

 

 

3 Schema ingevuld 0 1  

 Motivatie advies 1 0 1 2 3   

 Motivatie advies 2 0 1 2 3   

 Motivatie advies 3 0 1 2 3   

4 Feedback stagebegeleider/collega 0 1 2 3   

 Totaal aantal punten   

    

 

Je kunt voor deze opdracht 30 punten halen, je hebt een voldoende bij 16 punten.  

 

 

 

 


