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Voorwoord 

 
Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie dien je als student het 
Certificaat A Duurzaamheid te behalen. Het Certificaat A Duurzaamheid is een toetsing 
van beroepsvaardigheden, beroepskennis en houding van de student rondom het thema 
Duurzaamheid. 
Het Certificaat A Duurzaamheid bestaat uit drie onderdelen. Dit zijn de verplichte lessen, 
de praktische opdracht en de eindtoets. De praktische opdracht en de eindtoets worden 
uitgevoerd nadat alle lessen zijn gevolgd. Het ROC geeft een beoordeling aan de hand 
van het beoordelingsformulier en de gekozen cesuur. 
 
Dit werkboek wordt gebruikt tijdens alle verplichte. Het geeft jou als student inzicht in de 
verschillende belangrijke begrippen en bevat de opdrachten die je voor en tijdens de 
lessen moet maken. Je mag bij het maken van de vragen en opdrachten ook gebruik 
maken van andere bronnen en hulpmiddelen. 
 
Wij wensen je veel succes met de uitvoering! 
 
De Domeinexamencommissie Techniek & Technologie 
Februari 2013 
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Thema Duurzaamheid 

 
De laatste decennia is duurzaamheid een steeds belangrijker begrip geworden in onze 
huidige samenleving. Door bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, klimaatverandering, 
toenemende milieuvervuiling en het opraken van fossiele brandstoffen is er steeds meer 
behoefte aan duurzaamheid. Ook in het bedrijfsleven vragen werkgevers meer van 
werknemers op het gebied van duurzaamheid. 
 
Bij het ROC van Amsterdam leiden wij studenten op tot vakmensen. Modern 
vakmanschap vereist echter meer dan alleen goede vakkennis. Bedrijven en instellingen 
hebben mensen nodig die breed inzetbaar zijn in een snel veranderende arbeidsmarkt. 
Leren verandert mee. Wij willen studenten zo opleiden dat zij kunnen omgaan met snelle 
veranderingen en weten hoe ze zich iets nieuws eigen kunnen maken. Kortom, 
afgestudeerde studenten die beschikken over modern vakmanschap, waardoor zij nu en 
in de toekomst waardevol zijn voor zichzelf voor de maatschappij. 
 
De Themalessen Duurzaamheid zijn hierin een belangrijk onderdeel. Tijdens deze lessen 
proberen wij studenten inzicht te geven in het thema duurzaamheid. 
 

 

 
Duurzaamheid begint bij jezelf. 
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H1 Inleiding op duurzaamheid 
 

 

Het gaat niet goed met de aarde. Zure regen, opwarming van de aarde, 
klimaatverandering, smelten van de poolkappen……. allemaal begrippen die regelmatig 
terugkomen in kranten en op het nieuws. Wat voor invloed hebben al deze dingen op 
jouw leven? Wie heeft dit allemaal veroorzaakt? Kunnen we er nog iets aan veranderen?  
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet er eerst gekeken worden naar wat deze 
begrippen betekenen, en naar de mens en zijn omgeving. 
 
 

Vraag 1 

Wat is duurzaamheid volgens jou? 
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H2 Basisbegrippen 
 

In dit hoofdstuk zullen we de basisbegrippen behandelen.  Dit zijn begrippen die telkens 
terugkomen tijdens de Themalessen Duurzaamheid en die je veel tegenkomt in de 
samenleving. 
 
Milieuvervuiling 

Om te begrijpen wat duurzaamheid is, is het belangrijk dat je weet dat duurzaamheid 
met milieuvervuiling te maken heeft. Met het milieu wordt bedoeld: de natuurlijke 
omgeving waarin alle organismen (mensen, dieren en planten) leven. Als deze 
natuurlijke omgeving vervuild raakt, spreken we van milieuvervuiling. Een voorbeeld van 
milieuvervuiling is luchtvervuiling door uitlaatgassen van vliegtuigen. 
 
Daarnaast hebben de organismen in een natuurlijke omgeving ook een wisselwerking 
met elkaar: dat wordt het ecosysteem genoemd. Roofdieren eten prooidieren, de 
prooidieren eten de planten, de planten halen hun voedingsstoffen uit de grond en 
reinigen de lucht die de dieren weer inademen, en ga zo maar door. Als bijvoorbeeld de 
grond vervuild raakt, dan kunnen er geen planten meer leven. Maar ook geen prooidieren 
meer, die eten immers de planten. Als er geen prooidieren zijn, dan hebben de 
roofdieren ook niks meer om te eten en verdwijnt dit hele ecosysteem. Het natuurlijk 
evenwicht is dan verdwenen. Een ecosysteem bevat altijd vijf elementen: water, lucht, 
bodem, voedingsstoffen en organismen. 
 
De mens is een wezen dat zich goed kan aanpassen aan verschillende ecosystemen en 
omstandigheden. We kunnen bijna overal leven. Maar meestal passen wij ons niet aan: 
we proberen meestal de omgeving aan te passen aan onze eigen leefstijl. En hoe meer 
mensen er zijn, des te sneller dat gaat. Hierdoor raakt het natuurlijk evenwicht 
verstoord. 
 

 

Energiebehoefte 

Een oorzaak van milieuvervuiling is de behoefte aan energie. Zolang mensen bestaan, 
hebben wij de omgeving gebruikt om ons verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het kappen 
van bossen en droogleggen van stukken grond om landbouwgrond te maken, en 
bijvoorbeeld het temmen van wilde dieren om voedingsstoffen te verkrijgen. Daarnaast 
werden er ook producten uit de natuur gebruikt als brandstof en bouwmateriaal: hout, 
steen en later ook kolen en olie. 
 
Naarmate we ons meer ontwikkelden, groeide ook onze vraag naar natuurlijke 
grondstoffen. Door de groeiende economie en de industriële revolutie voldeed hout alleen 
niet meer, maar hadden we ook kolen, staal en olie nodig. Van staal werden machines 
gemaakt, die kolen en olie nodig hadden als brandstof. Daarnaast konden we ook 
kunststof producten maken door olie. De gevolgen voor onze omgeving werden steeds 
groter, omdat bij het gebruik van deze grondstoffen giftige stoffen ontstaan en kunststof 
producten niet afbreekbaar zijn. Deze giftige gassen en afval zorgen dus voor 
milieuvervuiling. 
Een andere reden voor milieuvervuiling is de grote schaal waarop deze tegenwoordig 
plaatsvindt. Steeds meer mensen rijden in een auto, gebruiken meer machines, en 
produceren meer afval. De natuur kan dit niet meer aan.  
Een laatste oorzaak voor milieuvervuiling is globalisering. Met globalisering wordt 
bedoeld dat (economische) grenzen tussen landen zijn weggevallen en veel producten in 
verre landen worden gemaakt. Daar zijn bijvoorbeeld werknemers goedkoper en de 
regels voor arbeidsomstandigheden en milieuregels minder streng.  
 
Tegenwoordig zien we de negatieve gevolgen van ons gedrag steeds meer in. Toch 
kunnen we niet stoppen met de aantasting van de natuur en zijn we de natuurlijke 
grondstoffen aan het opmaken. 
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Fossiele grondstoffen 

Met fossiele brandstoffen of fossiele grondstoffen wordt steenkool, aardolie en aardgas 
bedoeld. Deze brandstoffen zijn al heel lang de belangrijkste energiebronnen op de 
aarde. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het gebruik van deze grondstoffen 
schadelijk is voor het milieu, omdat er dan Koolstofdioxide (CO2) vrijkomt. Daarnaast 
raken deze grondstoffen op en moeten we dus op zoek gaan naar andere vormen van 
energie. 
 

 
Steenkool is ontstaan uit planten die 
miljoenen jaren geleden zijn gestorven. 
Door bijzondere omstandigheden 
vergingen de resten niet helemaal. Later 
kwamen er lagen met zand en klei 
bovenop de plantenresten. Deze drukten 
de plantenresten samen. Als je 
plantenresten maar lang genoeg stevig 
samendrukt, veranderen ze in steenkool. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Een versteende boom uit de steenkoolmijn van Houthalen 
 
 
 
 

 
Ook aardolie en aardgas zijn fossiele 
grondstoffen. Aardolie ontstond op ongeveer 
dezelfde manier als steenkool. Alleen werden 
er geen planten samengedrukt, maar 
‘plankton’. Dat zijn kleine diertjes in de zee. 
Waar nu aardolie in de grond  zit, was vroeger 
dus zee. Bij het ontstaan van steenkool of 
aardolie, worden gassen uit het plankton of de 
planten gedrukt. Dat is aardgas. Het is een 
goede brandstof. Aardgas is veel schoner dan 
aardolie of steenkool. Aardgas is lichter dan 
lucht. Daarom stijgt het op. Maar steenkool en 
aardolie ontstaan diep onder de grond. Soms 
kan het aardgas daarom niet ontsnappen. Het 
blijft gevangen onder een laag gesteente waar 
het niet doorheen kan. Er ontstaat dan een 
‘gasbel’. Dan is het mogelijk om het aardgas te 
winnen. 

Het ontstaan van aardolie en -gas 
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Soorten milieuvervuiling 

Er bestaan verschillende soorten milieuvervuiling. 
 
Luchtvervuiling ontstaat door uitstoot van schadelijke en giftige gassen door fabrieken en 
het verkeer. Auto's, hoogovens, olieraffinaderijen en de bio-industrie stoten stoffen uit 
die vermengd met neerslag (water) zure regen vormen. Deze zure regen is schadelijk 
voor bossen, bodemwater, eeuwenoude monumenten en nog veel meer. 
Luchtvervuiling is een ernstig probleem geworden sinds de industriële revolutie. 
Tegenwoordig zie je dat westerse landen proberen zo min mogelijk schadelijke gassen uit 
te stoten, maar dat ze hun meest vervuilende werkzaamheden uitvoeren in 
derdewereldlanden. Hiermee omzeilen ze de strenge regelgeving in eigen land. 

Welke gassen zijn nou schadelijk voor het milieu?  
 

- Kooldioxide (CO2): door verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat CO2. 
CO2 is eigenlijk niet schadelijk. We hebben het zelfs nodig. Maar door de 
hoeveelheid CO2 die we nu uitstoten, is het broeikaseffect ontstaan: de aarde 
warmt te snel op. Hierdoor smelten poolkappen en is er sprake van 
klimaatverandering. 

- Cfk’s: Cfk’s beschadigen de ozonlaag die ons beschermt tegen de zon. 

- Koolmonoxide: voor mensen is dit gas heel gevaarlijk. 

- Roetdeeltjes: kleine deeltjes van verbranding uit bijvoorbeeld motoren, 
bosbranden en vulkanen. Deze roetdeeltjes zijn schadelijk voor de mens en de 
natuur. 

 

 
Luchtvervuiling veroorzaakt door de industrie. 

 
Daarnaast is er ook sprake van bodemvervuiling en watervervuiling. Deze twee 
vervuilingen worden vaak veroorzaakt door afval dat ergens gestort is. Tegenwoordig 
proberen we afval goed te scheiden en te verwerken, maar vroeger was dit niet het 
geval. Hierdoor zijn sommige plekken op aarde zo vervuild, dat organismen niet kunnen 
overleven doordat het water of de grond teveel giftige stoffen bevat. 
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Watervervuiling veroorzaakt door olie. 

 
Al zou je het niet denken, maar teveel licht en geluid kan ook zorgen voor een verstoring 
van onze natuurlijke leefomgeving. Zowel mensen, als dieren en planten leven volgens 
een natuurlijk ritme. Dit ritme kan verstoord worden door licht- of geluidsoverlast. 

 

 
De aarde 's nachts. Nederland is een van de meest lichtvervuilde landen. 

 
Gevolgen milieuvervuiling 

Deze soorten milieuvervuiling komen wereldwijd voor. Een van de gevolgen van 
milieuvervuiling is klimaatverandering. Doordat we het milieu ernstig aan het vervuilen 
zijn, warmt de aarde op. Hierdoor smelten ijskappen en stijgt de zeespiegel. Het ergste 
scenario is dat de gemiddelde temperatuur op aarde met 6 graden stijgt. Dat zou 
uitkomen op een stijging van de zeespiegel met 90 cm. Dit heeft bijvoorbeeld meer 
overstromingen als gevolg.  
Daarnaast wordt door milieuvervuiling ook de ozonlaag aangetast. Dit gebeurt vooral 
doordat er chloor in de lucht terechtkomt. De ozonlaag beschermt ons tegen 
ultravioletlicht licht, afkomstig van de zon. Hoe dunner de ozonlaag, des te minder goed 
de bescherming.  
Ook veranderen of verdwijnen steeds meer ecosystemen door milieuvervuiling. Denk 
hierbij aan dieren die uitsterven, het uitbreiden van woestijnen door uitputting van 
grond, intensieve visserij in zeeën en oceanen waardoor vissen uitsterven.  
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Duurzaamheid 

Wat is duurzaamheid nou? Om te stoppen met het vervuilen van ons milieu en 
leefklimaat is het belangrijk dat de mens goed om gaat met zijn natuurlijke omgeving.  
 
Duurzaamheid of duurzaam leven komt er op neer dat mensen zichzelf moeten voorzien 
van natuurlijke grondstoffen, zonder daarbij de natuurlijke omgeving en milieu schade 
toebrengen. Hierdoor zal het voor toekomstige generaties ook mogelijk zijn om aan 
natuurlijke grondstoffen te komen. 
 
Dit maakt het belangrijk dat we zuiniger omgaan met energie, afval goed verwerken en 
gebruik maken van andere vormen van energie, zoals wind- en zonne-energie.  
 
Duurzame energie 

Duurzame energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en voorkomt dat energie 'op' 
raakt. Maar wat verstaan we onder duurzame energiebronnen? En welke soorten en 
toepassingen behoren daartoe? 
 
Duurzame energie heet zo omdat de bronnen, zoals zonlicht of windkracht, niet kunnen 
opraken. Bovendien drukt de productie van duurzame energie in vergelijking met fossiele 
brandstoffen veel minder zwaar op het milieu, doordat er veel minder van het 
broeikasgas CO2 bij vrijkomt. Bij de productie van 1 kWh elektriciteit uit kolen ontstaat 
minstens 850 gram CO2; 1 kWh stroom uit zonlicht levert maar 50 gram op. De 
bekendste duurzame energiebronnen zijn windkracht, waterkracht en zonlicht. Andere 
bronnen zijn biomassa, aardwarmte en warmte uit onze omgeving (zoals in lucht en 
bodem). 
 
Het platte en winderige landschap van Nederland is zeer geschikt om met windkracht 
elektriciteit op te wekken: windenergie. De werking is vergelijkbaar met de werking van 
een fietsdynamo: draaiende wieken drijven een generator aan, die weer elektriciteit 
opwekt. 

 

 
Windenergie: met windkracht energie opwekken. 

 
Zonlicht is ook een betrouwbare energiebron, ook in Nederland. Bij de productie van 
elektriciteit of warmte uit zonlicht, komen er nauwelijks milieuonvriendelijke stoffen vrij, 
zoals CO2. Relatief bekende toepassingen van zonlicht zijn zonnepanelen en 
zonneboilers. 
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De zon gebruiken als energiebron: zonnepanelen. 

 
Thermische energie, energie in de vorm van warmte, is ook een bron van duurzame 
energie. Het zit in de buitenste laag van de aardkorst (tot zes kilometer diep). In 
Nederland wordt gebruik gemaakt van zonnewarmte die de aarde tot 100 meter diep 
heeft opgewarmd. Met een bodemwarmtewisselaar en een warmtepomp is deze warmte 
bruikbaar voor ruimteverwarming. 

 

 
Aardwarmte: hoe werkt dat nou? 

 
Waterkracht is energie opgewekt uit stromend water, bij voorkeur met flinke 
hoogteverschillen omdat het water dan de meeste kracht heeft.  
 

Ook wordt er energie uit biomassa opgewekt, door verbranding, vergassing of vergisting 
van organische materialen. Dat zijn hout, groente- fruit- en tuinafval, maar ook 
plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal geteelde gewassen. 
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Vragen Hoofdstuk 2 Basisbegrippen 
 

Beantwoord de onderstaande vragen.  
 

Vraag 1 

a. Wat is duurzaamheid? 
b. Geef twee voorbeelden van huidige problemen die wereldwijd spelen die te maken 

hebben met duurzaamheid. 
 
Vraag 2 

Wat is een goede omschrijving van het begrip milieu? 
 
Vraag 3 

Elk ecosysteem bevat minimaal vijf elementen. Welke vijf elementen zijn dit? 
 
Vraag 4 

a. Noem drie vormen van milieuvervuiling. 
b. Bedenk per milieuvervuiling een oplossing. 

 
Vraag 5 

a. Wat is de ozonlaag? 
b. Waarom heeft de aantasting van de ozonlaag schadelijke gevolgen? 

 
Vraag 6 

Veel westerse bedrijven besteden werk uit aan derdewereldlanden. Waarom doen 
ze dat? 

 
Vraag 7 

 Anne doet de volgende uitspraak: 
“Eens een keer een papiertje op grond gooien, kan geen kwaad. Ik doe het toch 

niet altijd. Alleen als er geen prullenbak is.” 

a. Ben je het eens met Anne? 
b. Wat zou je haar aanraden? 
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H3 Duurzaamheid in Nederland 
 
Op deze planeet leven 7 miljard mensen. Door de steeds groeiende vraag naar fossiele 
brandstoffen en door het gebruik van milieuvervuilende technologie, gaat de uitputting 
van de aarde onverminderd door. 
 
Milieuregels in Nederland 
De politieke partijen in Nederland doen er veel aan om het milieu te beschermen tegen 
vervuiling. Hieronder volgen een aantal milieuregels die hiervoor moeten zorgen. 
 
Afvalbeleid: maatregelen om schade door afval te voorkomen. Een aantal maatregelen 
zijn: 
 

- Vermindering van zwerfafval, (door overtreding te beboeten).  

- Recycling (denk aan plastic en glas). 

- Afval scheiden. 

 

 
Zwerfafval op straat 

 
Bodembeleid: maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Een aantal maatregelen 
zijn: 
 

- Bodemsanering (het verwijderen van ernstig vervuilde grond). 

- Bouwregels (regels over hoe er milieuvriendelijk gebouwd kan worden) 

- Landbouwregels (niet teveel mest gebruiken, daardoor stikt de grond) 
 

Luchtbeleid: maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld: 
 

- Verplichten van roetfilters op auto’s. 

- Strengere EU-normen voor vrachtauto’s. 

- Schoner openbaar vervoer. 
 
Waterbeleid: maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Een aantal maatregelen 
zijn: 
 

- Regels voor schoon drinkwater. 

- Regels en normen voor de mate van vervuiling van vaarwegen. 

- Regels om de Noordzee en de Waddenzee te beschermen. 

 
Zo zie je dat de politiek in Nederland betrokken is bij de bevordering van duurzaamheid. 
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Duurzame ontwikkeling 

Wanneer men het over duurzame ontwikkeling heeft, gaat het vaak om stimulerende 
regels die mensen aanmoedigen om milieuvriendelijk bezig te zijn, bijvoorbeeld: 
 

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen (rekening houden met de 
economische- en milieubelangen van anderen) 

- Duurzaam consumeren (het kopen van producten die milieuvriendelijk zijn 
gemaakt; bijvoorbeeld gerecycled wc-papier) 

- Energiebesparing stimuleren bijv. zuinig autorijden of de aanschaf van 
spaarlampen. 
 

Hoe denken politieke partijen zelf over duurzaamheid en duurzame energie? Hieronder 
zijn kort een aantal standpunten van acht politieke partijen samengevat. 
 
Het CDA streeft naar een kringloopeconomie waarin grondstoffen worden hergebruikt en 
niet worden opgemaakt zoals nu gebeurt.  
 
De VVD stelt dat in 2020 14% van de energie duurzaam moet zijn. De overheid moet 
zich volgens de VVD dan ook zo min mogelijk bemoeien met de technieken, om dit te 
kunnen verwezenlijken.  
 
Partijen als de PvdD en GroenLinks hebben beide veel standpunten die te maken hebben 
met duurzaamheid. Het gaat over veel verschillende vormen van duurzaamheid; denk 
aan het minder eten van vlees tot aan het uitbannen van fossiele grondstoffen.  
 
D66 kiest voor het stimuleren van innovatieve technieken die grootschalig de 
Nederlandse energieproductie verduurzamen.  
 
Volgens de PvdA moet in 2050 Nederland een volledig duurzame energievoorziening 
hebben en daarmee volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.  
 
De SGP zegt , vanuit geloofsbeginselen, het volgende over duurzaamheid; ‘De aarde, 
planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. God heeft ons als mensen de 
opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij 
de schepping nuttig mogen gebruiken.’  
 
Daarnaast heb je nog de SP en die zijn voorstander van heldere, bindende landelijke 
kaders voor de ruimtelijke ordening ter bevordering van zuinig ruimtegebruik, gebruik 
van openbaar vervoer en fiets, een goede spreiding van voorzieningen en ter 
bescherming van economisch zwakke functies. 
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Verschillende affiches van partijen over duurzaamheid. 
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Vragen Hoofdstuk 3 Duurzaamheid in Nederland 
 

Vraag 1 

a. Wat is bodemsanering? 
b. Noem een voorbeeld van bodemsanering. 

 

Vraag 2 

a. Welke manieren van afvalrecycling bestaan er? Noem er drie. 
b. Doe je zelf aan afvalrecycling? Waarom wel of niet? 

 

Vraag 3 

a. Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Let het uit in je eigen woorden. 
b. Er bestaan diverse keurmerken voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Geef twee voorbeelden van keurmerken en leg uit wat deze 
inhouden. 

 

Vraag 4 

Waarom denk jij dat we milieuregels in Nederland hebben? 
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Huiswerkopdracht | Mijn verbruik thuis 
 
Hoeveel stroom verbruik jij tussen 16.00 uur en 20.00 uur? 

 

Vraag 1 

Wanneer ga je meten? Vul de dag en de datum in. 
Dag:    Datum: 

 

Vraag 2 

Welk verschil verwacht je in jouw energieverbruik tussen een schooldag en de zaterdag? 
 

Apparaat Verbruik 

Watt per 

uur 

Gebruik 

ik 

Tijd in 

minuten 

Energieverbruik 

in watt 

televisie en 

radio 

plasma tv 230    

LCD tv 150    

beeldbuis tv 35    

dvd-speler 25    

radio/cd-speler 30    

stereo-installatie 200    

computers computer 150    

PS3, Xbox360 175    

Wii 20    

lampen en 

verwarming 

 

spaarlamp 8    

ledlamp 6    

halogeenlamp 50    

centrale 

verwarming 

50    

overige 

apparaten 

waterkoker 2000    

haardroger 1000    

mobiele telefoon 

(aan oplader) 

20    

mobiele telefoon 

(in gebruik) 

2    

 koelkast 30    

TOTAAL ENERGIEVERBRUIK  
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Vraag 3 

a. Vul in de tabel in welke apparaten je gebruikt. Zet een kruisje bij ‘gebruik ik.’ 
b. Vul in hoe lang je elk apparaat gebruikt. Vul dit in bij ‘tijd.’  

 

Vraag 4 

a. Reken uit hoeveel energie elk apparaat gebruikt. Vul dit in bij ‘Energieverbruik.’ 
b. Reken uit hoeveel energie je in totaal gebruikt. Vul dit in bij ‘Totaal 

energieverbruik.’ 
c. Vergelijk jouw energieverbruik met het energieverbruik van andere leerlingen. 

Verbruik je meer of minder energie dan je buurman of buurvrouw? 
 

Vraag 5 

Hoe zou je energie kunnen besparen? Schrijf 3 tips op: 
•   
•   
•  
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H4 Duurzaamheid thuis en in het bedrijfsleven 
 

Bedrijven en organisaties houden wereldwijd en in Nederland ook steeds vaker rekening 
met duurzaamheid. In veel landen wordt er met wetten en regels geprobeerd om 
bedrijven en organisaties te dwingen duurzaam te produceren. Daarnaast hechten 
consumenten steeds meer belang aan producten die duurzaam zijn geproduceerd of dat 
bedrijven hun werkzaamheden uitvoeren zonder de aarde schade toe te brengen. Tijdens 
deze les gaan we kijken naar een aantal bedrijven die duurzaam hun werkzaamheden 
uitvoeren. Daarna ga je zelf op onderzoek uit en onderzoek je zelf een bedrijf en kijk je 
hoe duurzaam dit bedrijf werkt. 
 
Beantwoord de volgende vragen na het bekijken van de volgende filmpjes. 
 

� Filmpje 1: http://www.youtube.com/watch?v=hZTX2wzgwAU  
Iedereen wil een betere wereld. Thuis maar ook 'op de zaak'. Groener, goedkoper en 
morgen al. Maar hoe komen we nu van duurzame doelstellingen naar concreet beleid en 
plannen die daadwerkelijke veranderingen realiseren? 
 
Vraag 1 

a. Welke kenmerken van een duurzame onderneming worden er in het filmpje 
genoemd? 

b. Wat wordt er bedoeld met “Je kan overal werken?”. 
c. Wanneer zou een bedrijf gestimuleerd worden om duurzamer te gaan werken? 

 

 

 

� Filmpje 2: http://www.youtube.com/watch?v=AouLJVJpqTI  
Duurzaam bouwen door de rijksoverheid 
 

Vraag 2 

a. Wat wordt er bedoeld met het feit dat er duurzaam gebouwd moet worden? Leg 
dit uit. 

b. Op welke 4 punten richt duurzaam bouwen zich? Leg uit. 
 

 

 

� Filmpje 3: http://www.youtube.com/watch?v=hZTX2wzgwAU  
Den Haag sluit voor 2017 4.000 nieuwe en bestaande woningen in Den Haag Zuidwest 
aan op aardwarmte. Duurzaam voor de samenleving en dankzij moderne technologie ook 
zeer comfortabel voor de bewoners. 
 

Vraag  3 

a. Wat is aardwarmte? 
b. Wat is het verschil van verwarmen tussen aardwarmte en aardgas? 
c. Waar is er rekening mee gehouden tijdens de bouw van deze woningen? 
d. Waarom hebben bewoners baat bij het wonen in een duurzame woning? 
e. Is jouw woning energiezuiniger dan deze woningen? 
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Onderzoeksopdracht | Duurzaamheid in het bedrijfsleven 
Op het mbo worden leerlingen opgeleid voor het bedrijfsleven. De bedrijven waar jullie 
straks gaan werken, houden zich steeds vaker bezig met duurzaamheid. Ze proberen 
energie te besparen of bedenken nieuwe ideeën die duurzaamheid bevorderen. 
 
Maak groepjes van 4. Kies een bedrijf of instelling uit de onderstaande lijst.  

 
Philips (elektronica) Rabobank (bank)  
Volkswagen (automerk) Microsoft (IT-bedrijf) 
Shell (oliemaatschappij) LG (elektronica) 
Apple (IT-bedrijf) Goodyear (bandenmerk) 
Voltea (waterzuivering) Eneco (energiemaatschappij) 
GVB (vervoerbedrijf) Max Havelaar (voedsel) 
Nestlé (voeding) NS (vervoerbedrijf) 

 
 
Beantwoord de volgende vragen over dit bedrijf. 
 

a. Welk bedrijf hebben jullie gekozen? 
b. Waarom heb jullie voor dit bedrijf gekozen? 
c. Waaruit bestaan de werkzaamheden van dit bedrijf? (min. 120 woorden) 
d. Hoe houdt dit bedrijf zich bezig met duurzaamheid?  (min. 200 woorden) 
e. Is dit volgens jullie genoeg of zou het bedrijf zich meer met duurzaamheid bezig 

kunnen houden? Waarom? (min. 100 woorden) 
 
 
Maak een presentatie in Powerpoint van je verslag en presenteer het voor de klas. 

 


