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Bijenkomst Cradle to Cradle in het onderwijs met Michael Braungart 

Op donderdag 8 april Erasmus Universiteit Rotterdam, Forumzaal, 12.30 - 17.00 
uur.  (EUR Woudestein (Eramus Universiteit): Expo & congrescentrum, gebouw 
M)(routebeschrijving hier)   

De bijeenkomst zal met name ingaan op vragen over C2C en haar plaats in het 
onderwijs. Zouden de curricula van onze onderwijsprogramma’s aangepast moeten 
worden om C2C te versterken en te verbreden? Moeten er specifieke C2C cursussen 
worden aangeboden of is het voldoende wanneer sommige studenten hun stage of 
onderzoek op dit gebied afleggen? Zijn er bepaalde competenties die C2C 
ondersteunen en zou hier meer aandacht aan besteed moeten worden? Vragen als 
deze zullen aan bod komen en uitvoerig met Michael Braungart worden besproken. 

Programma: 
12.30 u. Inloop met koffie en thee. Markt met voorbeelden van studenten en 
bedrijven op het gebied van C2C 
13.30 u. Welkom door afgevaardigde Erasmusuniversiteit 
Opening door dagvoorzitter Antoine Heideveld, Agentschap NL (voorheen 
Senternovem) 
13.45 Pitches en reflectie. 3 Studenten en 3 bedrijven presenteren in 5 minuten hun 
idee, project of business plan m.b.t. C2C. Na iedere pitch 
wordt hier op gereflecteerd door dhr. Braungart en het publiek 
14.45 Pauze 
15.15 Keynote speaker: Michael Braungart. Het concept C2C toegepast op het 
onderwijs. Kansen en bedreiginen. 
15.45 Interview met Michael Braungart door de dagvoorzitter 
16.15 Paneldebat. Is er een noodzaak speciaal aandacht te besteden aan C2C in 
onderwijsprogramma’s? Zo ja, wat is hier voor nodig? Panel: Ljiljana Rodic (Erasmus 
Universiteit leerstoel C2C), Douwe van den Wall Bake (DHV) en anderen. 
17.00 Borrel 

Let op:Vanwege onze keynote speaker is de voertaal engels. 
 
Aanmelden kan hier 

Project: Hoe duurzaam zijn de winkels in de stad ? ROC van Tilburg i.s.m. Het 
Duurzaamheidsteam Tilburg 
 

http://www.eur.nl/adressen/wegwijzer/plattegronden/openbaar_vervoer/�
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Het “DuurzaamheidsTeam Tilburg” (DTT) heeft het initiatief genomen om een 
Duurzaamheidskeurmerk voor Tilburgse winkels in te stellen. Winkeliers verdienen 
dit keurmerk als de winkel voldoet aan criteria als de toegang tot de winkel, de 
temperatuur in de winkel als het buiten kouder is, het energieverbruik, de 
koelapparatuur en de soort verlichting. Samen met leerlingen van het ROc van 
Tilburg gaat men  op pad om de winkels te bekijken. Voldoet de winkel aan de 
criterea dan krijgen ze het duurzaamheidskeurmerk. Zie 
http://www.tilburgwinkeltduurzaam.nl/ en bij duurzame detailhandel op deze site 

Lustrum symposium DMBO: "Het MBO na Kopenhagen" op woensdag 2 juni bij 
ROC van Amsterdam 
 
Jongeren van diverse ROC's en AOC's gaan aansprekende voorbeelden 
presenteren. Er worden workshops georganiseerd op het gebied van groen, handel, 
bouw, techniek en zorg, samen met de kenniscentra en het bedrijfsleven. Er komt 
een bijzondere keynote speaker.  Als u wilt kunt u hier al inschrijven.     

Bijeenkomst DMBO maandag 1 maart AgentschapNL Utrecht.  

Over het symposium "het MBO na Kopenhagen", de duurzaamheidssite voor het 
MBO bij kennisnet, ideeën van Plan Nederland voor lesmateriaal, het maken van een 
boekje met aansprekende voorbeelden en hoe men in de AOC wereld duurzaamheid 
gaat implementeren. We verwachten personen van ROC de Leijgraaf, ROC Midden 
Nederland, Aventus, het Delthion college, de Landstede, ROC van Amsterdam, het 
Koning Willem I College, AOC Wellant, ROC van Zeeland, ROC Zadkine, de Vapro, 
Plan Nederland, het AgentschapNL en Fun Forest.Op maandag 1 maart 10.00-12.00 
Croeselaan 15, 3521 BJ, Utrecht heeft DMBO een bijeenkomst bij het AgentschapNL 
Indien u er ook bij wilt zijn, mail dan even r.devrind@kw1c.nl  
 
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 dit keer op 2 juni te 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    

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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