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Duurzaamheidsplatform voor het MBO 

DMBO is interactief geworden (zie hier). U kunt nu wanneer u wilt en 
vanaf waar u wilt samenwerkingsgroepen starten, deelnemen aan 
forums en documenten delen. Nederland is groot en het is soms lastig 
om veel tijd kwijt te zijn aan reizen en het bezoeken van bijeenkomsten. 
Toch wilt u misschien informatie over lesprogramma's, over 
duurzaamheid bij LLB, de techniek, bij handel economie, groen of de 
zorg. Mogelijk wilt u vragen stellen of weet u antwoorden voor andere 
scholen in het land. Dat kan nu voortaan via het PLAtform Duurzaam 
Onderwijs, PLADO genaamd. Daar is een speciaal portaal gemaakt 
voor het MBO. Het zou het mooi als u zich aanmeldt bij het facebook 
van het portaal. U bent dan ook zichtbaar voor alle HBO-docenten. Al 
2000 mensen hebben zich aangemeld. Het moet een verbindend 
netwerk worden waar experts uit het onderwijs, onderzoek, 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid kunnen 
werken aan kennisinnovatie over duurzame ontwikkeling. Hopelijk blijft 
u niet achter..zie hier 

Games en duurzaamheid 

Jongeren gamen graag. ROC Nijmegen heeft, in een internationaal 
project, een game gemaakt genaamd Enercities. Wat gebeurt er als je 
bepaalde keuzes maakt op energiegebied in een stad die alsmaar 
 groeit. Tevens is een educatieve toolbox te zien met handleidingen, 
lesvoorbeelden etc. Er bestaan zelfs meer games. Alles daarover is 
hier te zien onder de knop games.  

Steun aan voorstel voor meer duurzame energie  

De partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, 
ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD hebben een 
voorstel gemaakt waarvan ze hopen dat het in het komende 
regeerakkoord wordt opgenomen. U kunt ze steunen door hun voorstel 
hier te onderschrijven via de website. Daarop kunt u lezen hoe 
Nederland al in 2050 op volledig hernieuwbare energie kan en moet 
draaien. U kunt dit belangrijke initiatief steunen voor onze huidige en 
toekomstige generaties. 

Project over armoede inclusief contact met  jongeren uit Somalie 
en Congo over armoede ? 
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Geïnteresseerd in een interactief project over armoede inclusief digitaal 
contact met jongeren uit Congo of Somalie ? Zie hier.  

Lesprogramma over klimaatverandering in Europa 
 
Er is onderwijsproject over klimaatverandering en Europa ontwikkeld. 
Dit project is voornamelijk gericht op het vmbo maar kan ook voor het 
mbo interessant zijn. Meer info zie hier 

Duurzaam inkopen 

ROC's gaan duurzaam inkopen. Voor 100 % in 2015. De overheid 
koopt al voor 100 % duurzaam in. Dat betekent dat het bedrijfsleven 
ook snel moet verduurzamen anders loopt men de opdrachten van de 
overheid en de ROC's mis. Dit heeft weer tot gevolg dat onze leerlingen 
duurzamer opgeleid moeten worden. Alles over duurzaam inkopen en 
de eisen die daaraan gesteld worden staat hier.    
 
Duurzaamheid in de duurzaamheidsfabriek bij het Davinci college 
te Dordrecht 
 
In 2011 verrijst op het Leerpark in Dordrecht de 
Duurzaamheidsfabriek, een innovatief en technologisch centrum waar 
vernieuwende en intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling vorm krijgt. Zie 
hier.  Meer projecten zie hier onder projecten 

Verslag van het vijfde symposium over duurzaamheid in het MBO. 

Het vijfde symposium bij ROC van Amsterdam was weer een succes 
met name door de originele en bijzondere bijdragen van de leerlingen 
zelf. Prachtige projecten als 

·         Global Goals, een samenwerkingproject van Friesland College, Friese 
Poort en Hogeschool Stenden (Leeuwarden) zie hier  

·         Containerwerkplaats, een samenwerkingsproject van ROC van 
Amsterdam en Stichting Gered Gereedschap.   Zeecontainers worden 
omgebouwd tot b.v. een fietsenwerkplaats en vervolgens verscheept naar 
Ghana.  zie hier  

·         Drie mini-ondernemingen met duurzame producten, ROC Zeeland 
(Middelburg)  waaronder een klokje dat loopt op water. Iedere twee weken 
water verversen en hij blijft lopen. Zie hier  

·         Filtersplitting, een project van ROC De Leijgraaf (Veghel)  

·         Restyling, een van de activiteiten van Bein’ Green, een project van 
Zadkine Cult Dock en SKVR (Rotterdam)  

·         Drie duurzame projecten in de bouw, Koning Willem 1 College ('s-
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Hertogenbosch) als leerlingen lichten zelf schoolgebouwen door en geven 
dan energie-advies, het energieneutraal uitbreiden van een wijkcentrum en 
het bouwen van een vergistingsinstallatie op een toiletblok in Kenia.    

Ira von Harras meest duurzame MBO docent van Nederland 
 
Ira von Harras, docent LLB bij het ROC Zeeland, is uitgeroepen tot Duurzaamste 
MBO-Docent 2010, besloot een jury bestaande uit Jacqueline Cramer (voormalig 
minister Milieu), Jan van Zijl (voorzitter MBO-raad) en Medy van der Laan 
(voorzitter AOC-raad). Uit de motivaties van degenen die haar hadden 
voorgedragen kwam de jury tot de volgende waardering: Ira heeft zich als docent 
bij het ROC vrijwillig ingespannen om duurzame ontwikkeling op de kaart te 
brengen bij het ROC, met name in de manier waarop de school wordt bestuurd, 
en om studenten aan te moedigen tot een 'groene' levenstijl. Met haar 
enthousiasme en uitstekende sociale vaardigheden slaagt ze erin om zowel 
studenten als collega's mee te krijgen. Als duurzaamheidsambassadeur van het 
ROC Zeeland weet Ira iedere keer weer met creatieve ideeën te komen en deze 
te realiseren, wat toch niet meevalt met de slechts beperkte tijd die zij hiervoor 
heeft naast haar functie als docent. Ira kijkt over grenzen heen en schroomt er 
niet voor terug om inspiratie te putten uit duurzame activiteiten die elders in het 
land worden georganiseerd. Ira's werk is van bijzonder belang in het verder op de 
agenda zetten van duurzaamheid in Zeeland. Haar werk straalt uit richting andere 
organisaties zoals de Hogeschool Zeeland en de regionale kennisnetwerken waar 
zij deel van uitmaakt.  

Betreffende deze nieuwsbrief  
 
DMBO is een dynamische kenniskring die zich bezig houdt met 
duurzaamheid in het Middelbaar Beroepsonderwijs. We hebben een 
website www.duurzaammbo.nl boordvol informatie.  
met 300 unieke bezoekers per dag. We organiseren ieder jaar een 
groot symposium over duurzaamheid in het MBO. 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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