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Windmolen en zonnepanelen op het dak van ROC de Leijgraaf! (betaald door de 
gemeente) 

De gemeente Oss plaatst een windmolen en zonnepanelen op het dak van het ROC 

op de locatie Euterpelaan te Oss. De Leijgraaf neemt de exploitatie van de installatie 

over en gebruikt deze als onderdeel van lesprogramma’s over duurzaamheid. De 

wethouder tekent hierover een samenwerkingsovereenkomst met het ROC De 

Leijgraaf. De gemeente Oss werkt aan een duurzame toekomst. Dit gebeurt door het 

goede voorbeeld te geven, maar ook door samen te werken met burgers en 

bedrijven. Ook het ROC De Leijgraaf kent in het kader van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) duurzaamheid een belangrijke rol toe. 

Duurzaamheid komt bijvoorbeeld terug in de lesprogramma’s.  Door de 

samenwerking met het ROC wordt de relatie tussen duurzaamheid en onderwijs 

verstevigd.  

People profit planet spel 

Doel van het spel is om zo snel mogelijk 10 fabrieken te bouwen. Dit lukt door: Slim 
te investeren in ‘People’ en ‘Planet’, de vragen juist te beantwoorden en een beetje 
geluk te hebben. 
Op spelende wijze wordt kennis opgedaan van  zaken als energiegebruik, milieu en 
natuur, fair trade en andere duurzame onderwerpen. Het spel is volledig 
milieuvriendelijk geproduceerd en bestaat uit 100% gerecycled papier. Het spel is te 
spelen met 2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar. Het spel bestaat onder andere uit 55 
vraagkaarten met meer dan 200 vragen 37 fabriekkaartjes, 30 kanskaarten en 8 
veilingkaarten 1 dobbelsteen, spelbord en handleiding. Het spel is ook niet 
onopgemerkt gebleven in de media, getuige het artikel op het tijdschrift van MVO 
Nederland: http://www.peopleplanetprofit.nl/artikel.php?IK=2210 Prijs € 8,50 excl. btw 

Het Aventus Goes Green event met tevens een MBO-bijeenkomst dinsdag 23 
november vanaf 12.00 uur bij ROC Aventus  

Na de algemene vergadering van DMBO (agenda volgt nog) en een rondleiding gaat 
Aventus aansluitend daarop vanaf 15.00 uur een mini-symposium  "Aventus Goes 
Green" houden. Hiervoor worden alle medewerkers van Aventus uitgenodigd. Wilt u 
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ook aanwezig zijn mail dan r.devrind@kw1c.nl Als sprekers wordt gedacht aan 
Antoine Heideveld, agentschap.nl, Rob de Vrind van DMBO, maar b.v. ook aan 
Martin Koornneef. Aan het eind van de dag willen zij een oproep doen aan alle 
aanwezigen om binnen hun eigen team duurzame doelstellingen te formuleren. De 
aktieplannen worden gebundeld en aan het eind van dit schooljaar overhandigd. 

Bijeenkomst over (Milieu-)ethiek en duurzame besluitvorming dinsdagmiddag 
30 november School voor de Toekomst, Vlijmenseweg 2, 5233 GW te 's-
Hertogenbosch 
  
Milieuproblemen spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Het 
broeikaseffect, megasteden, overstromingen, bevolkingsgroei, toename in 
landgebruik, afname in de biodiversiteit, krachtiger orkanen, (drink)watertekorten ect. 
Vandaar dat (milieu-)ethiek en en het nemen van duurzame besluiten een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen in de maatschappij. Wat zegt de ethiek eigenlijk in het 
algemeen en over het milieu. Welke stromingen bestaan er en hoe is e.e.a. ontstaan 
en in de loop der tijden veranderd. Welke principes en uitgangspunten worden 
tegenwoordig gehanteerd en hoe is dat dan toe te passen in de praktijk. Er wordt een 
stappenplan gepresenteerd om ethisch verantwoorde, duurzame besluiten te kunnen 
nemen. In de workshop mag u er zelf mee aan de slag. De methode is ook toe te 
passen op allerhande kleinere problemen als zwerfvuil,  scharrelvlees, de keuze voor 
of tegen groene stroom, de keuze voor of tegen een SUV, de keuze voor of tegen 
een grote vliegreis ect.  

Iedereen die komt krijgt het boekje milieu-ethiek "een introductie voor docenten, 
studenten en besluitvormers" (150 pagina's) gratis mee.  Het is geschreven door 
filosoof Kees Vromans (docent op HAS-Den Bosch) en filosoof Reiner Paslack en 
jurist Jurgen Simon (van de Medical Hochschule Hannover) en aangevuld door 
Gamze Yucel (van de Gazi universiteit te Ankara) en Rob de Vrind (van het Koning 
Willem I College).    Meer info zie www.env-ethics.com en 
http://www.duurzaammbo.nl/DuurzaamMBO/DuurzaamMBO/waardenennormen.htm 

14.30  Inloop  
14.45 (Milieu)ethiek door Kees Vromans, milieufilosoof HAS Den Bosch. De 
theoretische benadering 
15.15 Uitgangspunten en tools voor duurzame besluitvorming door Rob de Vrind. De 
praktische benadering 
15.45 Pauze 
16.00 Workshops met praktische oefeningen 
16.45 Plenaire afsluiting 
17.15 Afsluiting 

Aanmelden graag via www.duurzaammbo.nl (links boven) 

Promeeting van profiel "Duurzaamheid een must" woensdag  8 december 
School voor de Toekomst, Vlijmenseweg 2, 5233 GW 's-Hertogenbosch 
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Over duurzaamheid in het middelbaar beroepsonderwijs 
 
Het voorlopig programma bevat een introductie door Rob de Vrind van DMBO,  met 
aansprekende voorbeelden door docenten en directeuren: duurzaamheid en 
ondernemen, René Boon, docent mini-ondernemingen  duurzaam bouwen Paul 
Kokke, directeur BAM en duurzame energietechnieken door Theo Prinssen Directeur 
Techniek  gevolgd door workshops met een creatieve inslag over hoe duurzaamheid 
kan landen binnen de verschillende vakgebieden. Nadere bijzonderheden volgen 
nog.  

DMBO congres 

Het zesde DMBO congres gaat plaatsvinden bij ROC de Landstede te Zwolle op 
woensdag 8 juni 2011. We gaan daar bepalen wat het meest duurzame project van 
Nederland was in 2010/2011. Daar zal een leuke prijs voor ter beschikking worden 
gesteld. Dus start dit schooljaar met een duurzaam project en kom het presenteren in 
Zwolle met alle leerlingen die hebben meegedaan. Het zal een mooie happening 
gaan worden.   

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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