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Heeft u een duurzaam project uitgevoerd ? Doe dan mee met de verkiezing van 
het duurzaamste project van Nederland. 

Kom woensdag 8 juni een duurzaam project presenteren met uw leerlingen te Zwolle. 
We houden daar een dag in het doepark de Landstede. In het park wordt een markt 
ingericht waar de projecten getoond worden. Er zal de verkiezing plaatsvinden van 
het meest duurzame project. 1e prijs 500 euro. 2e en 3e prijs 250 euro.  

Er worden interessante workshops gegeven over 
1. De duurzaamheid doe je zelf show  (COS) 
2. Perspectivity day (zie onder) door Ger Schep   
3. Ethiek en duurzame besluitvorming door Rob de Vrind 
4. De duurzaamheidsweek van de Landstede door Hans de Jong 
5. Groen en kinderdagverblijven of basisscholen door Annelies Andringa  

Aanmelden kan via www.duurzaammbo.nl (rechts boven). Daar is tevens meer 
informatie over de dag te vinden.     

Compleet verzorgde lesdag "Perspectivity day" iets voor uw ROC ? 

De Perspectivity Day is een compleet verzorgde lesdag waardoor leerlingen: 
●       weten wat global warming is en waardoor het wordt veroorzaakt. 
●       weten dat global warming een wereldwijd probleem is waar heel veel partijen 
onderling afhankelijk zijn van elkaar. 
●       het dilemma ervaren om aan de ene kant te willen winnen en aan de andere 
kant te moeten samenwerken 
●       de essentie ervaren van het voeren van een dialoog en het verschil met een 
discussie. 
●       zien dat er overeenkomsten zijn tussen een wereldwijd probleem als global 
warming en relatief kleinere problemen uit het dagelijkse leven. 
Maak kennis met Perspectivity en ervaar zelf tijdens de workshop een Perspectivity 
Day! Meer info zie hier 

Kom donderdagmiddag 21 april kijken hoe het Koning Willem I College, 
Vlijmenseweg 2, 's-Hertogenbosch, een echt Community College is.    

Vanaf 13.30 kan men op de carré van de school  zien hoe 900 leerlingen hun 
talenten hebben ingezet in de maatschappij. Het college doet dat ieder jaar. Alleen 
dit jaar is het grootser dan ooit tevoren. 11 afdelingen, 52 klassen en 30 opleidingen, 
één week in de weer voor de maatschappij. Er is een video wall aanwezig, er zijn 
acts van studenten en in 65 marktkramen presenteren de leerlingen hun projecten. 

http://www.duurzaammbo.nl/�
http://www.perspectivity.org/nl/home�


Het is ieder jaar spannend te zien wie de Rabobank Community Week Award in de 
wacht sleept voor het mooiste project.  U bent welkom en mail dan even 
r.devrind@kw1c.nl    Meer info zie hier 

On line computergame Enercities  

EnerCities (www.EnerCities.eu) is een gratis, online educatief computerspel om 
jongeren (15 – 20 jaar) leerervaringen mee te geven over energie en 
energiebesparing in onze samenleving. Inmiddels hebben tienduizenden scholieren 
EnerCities gespeeld! EnerCities is een internationaal samenwerkingsverband van 8 
partijen, waaronder de Nederlandse organisaties ROC Nijmegen, Qeam BV en 
Paladin Studios.  

EnerCities is genomineerd voor de NL E-Learning Award 2011. Met uw stem op 
EnerCities kunnen we de E-Learing Awards Publieksprijs winnen. Met deze prijs op 
zak kunnen ze nog beter scholen overtuigen EnerCities in te zetten om jongeren te 
laten leren over energie en energiebesparing.  

Er is hier op EnerCities te stemmen of via hier  Stemmen kan tot 5 april! 

Mondriaan college helpt Tunesië  

Meer dan honderd leerlingen van het Mondriaan college  gaan ieder jaar in Tunesië 
helpen de watervoorziening te verbeteren. Ze doen het geheel zonder subsidie. Het 
kost ongeveer 500 euro maar vanwege het goede doel weet men toch meestal wel 
het geld bijeen te krijgen. Van alles wordt gesponsord. Vanwege het watergebrek 
kan men er bijna niet douchen en ook de toiletten worden amper gespoeld.  Een hele 
openbaring voor de leerlingen. Voor de landbouw hebben de leerlingen zelfs een 
irrigatiesysteem aangelegd met slangen om verdamping tegen te gaan en een soort 
kas met plastic overkapping.   

Doe mee met Show Me The Money  

Naar aanleiding van de ervaringen met het project ROC THE GAME (www.rocthegame.nl), in 
2009 gaat NJR een stap verder met het project Show Me The Money. 

Waar het bij ROC The Game ging om het individueel bewustzijn met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling, daagt Show me the Money ROC studenten uit om binnen hun vakgebied te 
verduurzamen. Ook legt het project duurzame verbanden tussen de opleidingen binnen het 
ROC, ROC’s onderling (wedstrijd) en met het bedrijfsleven, milieu/maatschappelijke en 
educatieve organisaties. Met dit project wil NJR ROC-studenten kennis laten maken met 
duurzaam denken met de overtuiging dat dit een sleutel tot succes is. 

Het project zal in september 2011 van start gaan! De gehele ontwikkeling, uitvoering 
en financiering is in handen van NJR. Voor uw ROC een mooie kans om uw 
opleiding(en) en leerlingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met 
duurzaam ondernemen. 
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Voor mee informatie neem dan contact op met Jasmina Zukanovic, 
jasminazukanovic@njr.nl  of via 030 2303575. 

Komt u een keer kijken op de komende DMBO bijeenkomst ?  

Woensdag 18 mei van 10.00 - 12.00 uur nodigen we u graag uit bij de DMBO 
bijeenkomst, Agentschap NL, Croeselaan 15, Utrecht met op dit moment 
onderwerpen als  

-      8 juni symposium duurzaamheid bij de Landstede te Zwolle 
-      Boekje Good practices Duurzaam MBO 
-      De toekomst van DMBO 
-      De stand van zake in de AOC wereld (Kim van der Leest) 
-      Lesprogramma's van Plan Nederland (Patty Kluitmans) 
-      Fair trade scholen (Melinda Choo) 
-      Projecten op scholen en instellingen 
-      Mededelingen 

Laat even weten als u interesse heeft via r.devrind@kw1c.nl  

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. 

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    
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