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Aventus Goes Green  
 
Op 23 november heeft Avantus de aftrap laten plaatsvinden om het college te gaan 
verduurzamen. Het facilitair bedrijf legde uit hoe zij duurzaam gaan inkopen en hoe 
duurzaam het gebouw is. Een LLB docent liet zien hoe zij leerlingen mee had laten 
denken over hoe de school nog duurzamer kan worden. Dat alles werd vertoond op 
allerhande posters. Ook was er een lezing over hoe ze het op het Koning Willem I 
College hebben aangepakt. Er is een werkgroep opgericht om duurzaamheid op de 
kaart te zettenen verschillende docenten hebben zich aangemeld voor de 
nieuwsbrief. 

Deltion Goes Green   

Op 7 december is er bij Deltion een middag georganiseerd om het ROC te gaan 
verduurzamen. Ook daar vertelde het Facilitair Bedrijf hoe ze de inkoop gaan 
verduurzamen en hoe duurzaam het gebouw is. Een docent techniek liet zien hoe ze 
een windmolen hebben gebouwd voor een TV programma. DMBO vertelde over 
goede voorbeelden en ook Deltion gaat starten met een werkgroep.  

De duurzaamheid doe je zelf show. Leuk om te doen. 

Op duurzaamheidsdag is de show gegeven aan allerhande leerlingen op het MBO. 
Het is een wedstrijd waarin twee klassen tegen elkaar strijden. Er worden leuke 
vragen gesteld over duurzaamheid en men bekijkt wie de meeste goed heeft. Ook is 
één van de opdrachten spullen als afval goed te scheiden. Wist u dat kristalglas niet 
in de glasbak mag vanwege het loodoxide dat er in zit. Dat je een zaklamp niet 
zomaar bij het restafval mag gooien maar dat je eerst de batterij er uit moet halen 
etc.  Echt een aanrader. Meer info is  hier  te zien of te verkrijgen bij  Willemijn 
Peeters, w.peeters@cosbrabant.nl of tel. 040-2443063.  
  

Plan Nederland heeft mooi lesmateriaal ontwikkeld over duurzaamheid voor het 
MBO 

Plan Nederland heeft les gegeven over duurzaamheid op het MBO. Er zitten enkele 
aardige invalshoeken in die u zou kunnen gebruiken… 

http://www.cossen.nl/detail_proj.phtml?&username=gast@cossen.nl&password=9999&groups=COSSEN&id=WMB&text03_tmp=WMB&text03=OB&banner=3&workgroup=&act_id=11287�
https://webmail.kw1c.nl/OWA/redir.aspx?C=35fb5240b2f246e4966ceff5e8659bf2&URL=mailto%3aw.peeters%40cosbrabant.nl�


Men begon met het bekijken van dit filmpje, een (heavy) rap over het klimaat  en je 
moest bekijken hoeveel oorzaken en gevolgen je zag.  

Daarna ging het over  wat je allemaal kan doen om duurzamer te leven. Dat staat op 
kleine briefjes uit module 5 en vervolgens laat je leerlingen bepalen of het voorstel 
makkelijk of moeilijk uit te voeren is en of het veel of weinig effect heeft. Dat leggen 
ze op een flapover vel met wat hiernaast staat op de assen. Dat vonden ze best leuk 
om te doen en geeft een goede discussie ! 

Er is een website waarbij je contact kunt leggen met Senegal, Bulgarije etc.  Zie hier 
voor meer info en om het lesmateriaal te bestellen.  

MBO talent exchange for climate change 

Op 8 december 2010 heeft in de Talent Factory in Den Bosch de finale 
plaatsgevonden van het project Talent exChange for Climate Change. Met dit project 
willen Plan Nederland en Mundial Productions ervoor zorgen dat jongeren meer 
betrokken raken bij het thema klimaatverandering. MBO scholen werden de 
afgelopen maanden uitgedaagd om deel te nemen aan dit project en een eigen 
Talent Contest te organiseren op hun school. Op het Koning Willem I College waren 
meer dan 200 jongeren aanwezig bij de voorrondes. Men genoot van de zes 
optredens. Uiteindelijk werd beatboxer Ibarra (Jarno Bent) afgevaardigd naar de 
finale waar hij samen met TtotdeO van ROC van Tilburg won en op reis mag naar 
Kenia.  

Bijeenkomst over ethiek en duurzame besluitvorming  

Hans van Mourik ROC West Brabant schreef over de bijeenkomst: “Een aantal 
docenten (communicatie, bedrijfskunde en biologie MBO/HBO), zeiden dat de 
methode ze zeer aansprak en ze er serieus binnen hun lessen mee aan de slag 
gingen. “Is er toch nog hoop dat we het verschil kunnen maken!”” 

U kunt alles (de ppt’s en links naar de filmpjes) hier terugvinden. De hele bijeenkomst 
is gefilmd (zie hier) 

Lid worden van het platform duurzame ontwikkeling 

Inmiddels zijn al ruim 1500 mensen lid van dit platform. Via de link 
http://plado.nl/content/registreren-en-een-profiel-aanmaken kunt u zich registreren. In 
uw instellingen kunt u aangeven of u wekelijks of maandelijks email wilt ontvangen 
over onderwerpen op de door u gekozen thema's in relatie tot duurzame ontwikkeling 
en hoger en middelbaar beroepsonderwijs. We zien u graag op www.plado.nl. 

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 mooi project en kom het dan presenteren in 
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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    

https://webmail.kw1c.nl/OWA/redir.aspx?C=35fb5240b2f246e4966ceff5e8659bf2&URL=https%3a%2f%2fwebmail.kw1c.nl%2fOWA%2fredir.aspx%3fC%3d3f09dc4005e946d5aa5d9f732e519297%26URL%3dhttps%253a%252f%252fwebmail.kw1c.nl%252fOWA%252fredir.aspx%253fC%253de42aa8d92e304e26acc1e9d06fd21573%2526URL%253dhttp%25253a%25252f%25252fwww.duurzaammbo.nl�
https://webmail.kw1c.nl/OWA/redir.aspx?C=35fb5240b2f246e4966ceff5e8659bf2&URL=https%3a%2f%2fwebmail.kw1c.nl%2fOWA%2fredir.aspx%3fC%3d3f09dc4005e946d5aa5d9f732e519297%26URL%3dhttps%253a%252f%252fwebmail.kw1c.nl%252fOWA%252fredir.aspx%253fC%253de42aa8d92e304e26acc1e9d06fd21573%2526URL%253dmailto%25253ar.devrind%252540kw1c.nl�

