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Intro betreffende deze nieuwsbrief  

 

DMBO is een dynamische kenniskring die zich bezig houdt met duurzaamheid in het 

Middelbaar Beroepsonderwijs. Ze hebben een website www.duurzaammbo.nl boordvol 

informatie.  

met 300 unieke bezoekers per dag. Ze organiseren ieder jaar een groot symposium over 

duurzaamheid in het MBO en in 2010 zal dat voor de vijfde keer plaatsvinden waarschijnlijk 

in Amsterdam. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van bijeenkomsten, 

manifestaties en ontwikkelingen in het MBO veld. Als u nog personen weet waar deze 

nieuwsbrief interessant voor kan zijn mail dan even het e-mailadres naar r.devrind@kw1c.nl    

Cradle to crade drieluik  

 

Het HBO en MBO organiseren gezamenlijk een drieluik over Cradle to Cradle. De eerste 

bijeenkomst gaat over C2C en de bouw. Deze vindt plaats op woensdag 14 oktober in de 

School voor de Toekomst, Vlijmenseweg 2, 5233 GW 's-Hertogenbosch. De andere 

bijeenkomsten gaan over C2C en vervoer (in november)en mode(in januari). Alles wordt 

afgesloten met een grote seminar (in februari).    

Aanmelden voor de eerste bijeenkomst (C2C en Bouwen): uiterlijk 1 oktober. Stuur een email 

naar info@dho.nl met je naam, adres en organisatie 

13.30 - 14.00 Inloop 

14.00 - 14.10 Marieke van der Werf Auteur Cradle to Cradle in het bedrijf 

14.10 - 14.40 Ludo Kockelkorn (Hogeschool Zuyd) Programmamanager Wijk van Morgen 

14.40 - 15.00 Presentatie studentenproject (Hogeschool Zuyd) 

15.00 - 15.30 Pauze 

15.40 - 16.00 Reflexie Martin Bakker Provincie Noord-Brabant 

16.15 - 16.30 Vragen en discussie uit de zaal 

16.30 - 17.00 Netwerkborrel 

ROC The Game.  

Zes scholen gaan met elkaar de strijd aan om de titel 'Duurzaamste ROC'. De scholen die 

meedoen zijn ROC Mondriaan, ROC Aventus, ROC van Amsterdam, ROC ASA Waterlant, 

ROC de Leijgraaf en ROC Da Vinci College. Deze maand is er op elke school een spetterende 

kick-off met optredens en workshops. En in oktober gaan leerlingen aan de slag met 

verschillende opdrachten.  

 

Op www.rocthegame.nl kunt u volgen hoe de scholen de strijd met elkaar aangaan. Ook kunt 

u testen hoe groot de impact is van uw levensstijl op onze wereld. Leeft u op kleine of grote 

voet? Zuinig of royaal?  
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Groen onderwijs als vliegwiel voor duurzame ontwikkelingen in de groene sector. 

Het groene bedrijfsleven gaat samen met het onderwijs het huidige onderwijsaanbod toetsen 

aan de eisen die de groene economie nu en in de toekomst stelt. Daarin staat duurzaamheid 

centraal. Deze toets moet leiden tot een vernieuwing van  het groene onderwijs. Het ministerie 

van LNV ondersteunt dit initiatief van harte en spant zich in om deze vernieuwingen mogelijk 

te maken. 

 

Op 9 september werd daarom het Manifest over de Groene Urgentie ondertekend. De drie 

partijen t.w. het Ministerie van LNV, de AOC-Raad en Aequor hebben al afgesproken om 

jaarlijks een prijs van € 20.000,- voor het beste duurzame onderwijsproject uit te reiken. Ook 

willen de ondertekenaars zich inzetten voor het verbeteren van het groene onderwijs in landen 

in ontwikkeling. 

 

Het manifest is hier te lezen 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Netta Hakkenberg, communicatieadviseur 

Aequor, telefoon 0318 649575. 

 

Wat doet men allemaal op aan duurzaamheid op ROC de Leijgraaf ?  

 

Klik hier voor een inspirerende ppt.   

Nieuw boek over MVO en duurzaam ondernemen voor het MBO.  

Voor organisaties is het belangrijk werknemers te hebben die zich bewust zijn van het 

belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Van werknemers 

wordt verwacht dat zij in hun eigen functioneren kunnen bijdragen aan het MVO-

gehalte en het MVO-imago van het bedrijf. Kortom, een medewerker moet naast allerlei 

andere professionele competenties ook beschikken over MVO-competenties  

Vanuit dit oogpunt heeft uitgeverij Eisma Edumedia besloten een aparte titel voor het mbo uit 

te geven over dit onderwerp. Het boek MVO en Duurzaam Ondernemen is sterk 

competentiegericht en is direct gekoppeld aan de praktijk. In elk hoofdstuk wordt besproken 

hoe een organisatie op een succesvolle wijze de combinatie kan leggen tussen 

maatschappelijke en zakelijke winst en hoe medewerkers daar een rol in kunnen spelen. 

Voorafgaand aan elk hoofdstuk worden de competenties beschreven waaraan de deelnemer in 

dat hoofdstuk gaat werken. De vele praktijkvoorbeelden maken de stof herkenbaar en 

stimuleren de deelnemer om te reflecteren op zijn eigen keuzes, gedrag en 

verantwoordelijkheden als professionele beroepsbeoefenaar. 

In het boek zijn discussievragen opgenomen die de medewerker uitdagen om zelf kritisch na 

te denken over MVO en zijn rol daarbij. Op de website www.mbo.eisma.nl staan bij elk 

hoofdstuk veel aanvullende opdrachten. Daarnaast zijn er grotere projectopdrachten 

beschikbaar via de website.  

Het boek is verkrijgbaar in elke (school)boekhandel en via uitgeverij Eisma Edumedia. Bel 

met 058 – 295 48 51 of bestel in de online catalogus op www.eisma.nl  
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Wilt u niet langer op de hoogte gehouden geworden over duurzaamheid in het MBO dan een 

email naar r.devrind@kw1c.nl  U wordt dan direct van onze mailinglijst verwijderd. 
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