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Zwerfvuil, ook zo’n probleem bij u op school ?

Recent is duidelijk geworden is dat beïnvloeding via onbewuste mechanismen veel meer succes geeft tegen zwerfvuil dan
via bewustwording. Bij het Koning Willem I College start men nu met een pilot waarin 
1. het gevoel van sociale controle wordt opgewekt door het gebruik van ogen
2. de injunctieve norm wordt geactiveerd door het gebruik van de tekst “de meeste studenten gooien hun afval in de
afvalbak".  
3. het concept schoon wordt geactiveerd door het gebruik van een glimmend oppervlak

Bureau Novimores is met de ideeën gekomen en dat i.s.m. Nederland schoon. We zijn benieuwd naar de resultaten.

Geinteresseerd ? Meer info is te verkrijgen bij Kirsten Ruitenburg [kirstenruitenburg@novimores.nl] of Henk Klein
Teeselink [hkleinteeselink@nederlandschoon.nl]

Foto’s en win gratis entree naar TEDx Amsterdam (wel voor 4 november mailen)

Stichting I do dare dream is op zoek naar jongeren die een foto toesturen met één I, do, dare of dream woord. De meest
creatieve fotografen krijgen een gratis kaartje voor de grote TEDx conferentie in Amsterdam vrijdag 25 november. TEDx
staat voor technologie, entertainment en design en op de conferentie worden allerhande fantastische ideeën
gepresenteerd waarvan het waard is dat de wereld het weet. 

De foto’s worden beoordeeld op creativiteit. Het kan dus van alles zijn, zolang een van deze vier woorden maar terugkomt
in de foto. Wel voor het einde van deze week mailen naar Anita Tol [anita@idodaredream.nl] Meer info over TEDx is te
vinden op http://www.tedxamsterdam.com/

Doe mee met de ecocompetitie

Er bestaan vier categorieën waaraan je deel kan nemen. De slotdag met feest is op 8 december. 
    
·         Connect4Climate : Jongeren sturen en filmpje, kunst, tekening of foto's in over hoe klimaatverandering hen
beïnvloedt/wat het voor hen betekent. Je maakt o.a. kans om tentoongesteld te worden tijdens de klimaattop in Durban.
Deadline 15 november.
.         Creatief idee/concept voor klimaatvriendelijke aanpassingen publieksruimte : Bijvoorbeeld voor je buurt, school, of
(sport)vereniging meestrijden in de eco-competitie. Deadline 1 december. 
.         Lobbycampagne : Gericht op lokale, nationale, Europese of internationale politici
·         Publiekscampagne : Gericht op bijvoorbeeld leeftijdsgenoten, kinderen, ouders, docenten, ouderen

Alle informatie vind je hier. Zie jij mogelijkheden om dit bij jouw studenten en binnen de school te promoten? Uiteraard
kan promo-materiaal opgestuurd worden! Mail dan Kluytmans, Patty [Patty.Kluijtmans@plannederland.nl].

Provincie Zeeland biedt alle stagiaires met hun stagebedrijf een cursus duurzaamheid aan.  Iets voor andere provincies ?
 

Voor de cursus betalen stagebedrijven slechts € 200 en het is gratis voor stagiaires. Hiervoor krijgen zij 4 trainingssessies
van 4 uur en ontvangen daarnaast de duurzaamheidsbarometer ter waarde van € 175. Zo koppelt ROC Zeeland
duurzaamheid aan de stage en dus het beroep. Samen met een medewerker van het stage bedrijf wordt het bedrijf dan
onder de loep genomen en zal men samen trachten het bedrijf te verduurzamen.

Nieuw op de site: Hoe duurzaam is uw opleiding-afdeling-instituut.

http://www.tedxamsterdam.com/
http://www.mtl-cec.org/images/Dutch_pages/connect4climate%20competition%20vertaling.pdf
http://www.mtl-cec.org/nl/young-people/eco-competitie.html


Als u wilt bekijken hoe uw afdeling of instituut duurzaam kan worden en waaraan u allemaal moet denken kijk dan hier.
Bekijk de vragen en bepaal wat u allemaal wilt gaan doen om te verbeteren. Eventueel laat u uw afdeling certificeren met
één, twee of drie sterren op het gebied van duurzaamheid. ROC van Amsterdam, ROC Friese poort en het Koning Willem I
College zijn er mee bezig i.v.m hun nieuwe opleidingen m.b.t. duurzame techniek en ook ROC West Brabant timmert er
mee aan de weg.  

Ecopolicy game bijeenkomst 9 november

Ecopolicy is een game waarin je een land zo moet besturen, dat er een evenwicht ontstaat tussen politiek, productie,
milieu, levenskwaliteit, volksgezondheid, onderwijs en bevolkingsontwikkeling. De brochure is hier te vinden. De CD kost
36 euro. U kan zich aanmelden voor een Ecopolicy event bij Campus Gelbergen op 9 november a.s. in Hoeleden, België.
Via onderstaande link is de uitgebreide uitnodiging te vinden, aanmelden kan onderaan deze pagina.

EBC-L    European Business Competence Licence  gaat duurzaam

 Vaak worden jonge ondernemers opgeleid volgens de Europese standaard voor ondernemers (het EBC-L). Vanuit
Nederland is nu het idee ontstaan te komen tot een Europese norm voor competenties die de duurzame ondernemer
moet hebben. DHO, DMBO, MVO Nederland en EBC-L zijn er mee gestart. Geïnteresseerd ? Mail r.devrind@kw1c.nl 

Het boekje "Succesverhalen in het MBO" is uit. Het is een coproductie van DMBO en CINOP. Het is hier te bestellen.

In het MBO zijn velen goed bezig met duurzaamheid, maar slechts weinig mensen weten dat. Deze constatering was een
van de aanleidingen voor deze publicatie. In dee full colour uitgave van DMBO i.s.m. het CINOP staan 11 inspirerende
voorbeelden en van alles over duurzaamheid in het MBO, naast quotes van de minister, de vz van de MBO raad, de vz van
de SER en een voorwoord van Bernard Wientjes vz van VNO-NCW .    

Kom naar de nieuwe bijeenkomst van DMBO waarschijnlijk op donderdag 15 december, 10.30 – 15.30 uur bij ROC
West  Brabant. Details worden nog bekend gemaakt maar geef u hier vast op.

We gaan bij op bedrijfsbezoek op Moerdijk en krijgen een presentatie m.b.t. de BioBased Economy in de Delta en.
Vervolgens de lunch en dan een bezoek aan ROC West Brabant. Dat ROC gaat leerlingen opleiden richting de biobased
economy en zij zijn bezig met een Techniekboulevard. Daarnaast gaan we verder in op hoe je op een professionele manier
gestructureerd kunt komen tot een duurzame opleiding, afdeling of zelfs een geheel duurzaam instituut (a.d.h.v. AISHE
1.1. of de MBO-AID).     

Teken hier petitie om meer aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs

Zonder duurzaamheid is er straks geen economische en sociale welvaart. Duurzaamheid wordt onderdeel van ons dagelijks
leven. Groene stroom, groene auto’s, groene banen. Maar voor een goedlopende groene economie moet duurzaamheid
wel geïntegreerd worden in ons onderwijssysteem!

Het doel van deze petitie? Zorgen dat alle politieke partijen de rol van duurzaamheid in het onderwijs opnemen in hun
partijprogramma voor de verkiezingen van 13 mei 2015. Teken hier de petitie en geef een stem aan de Groene Generatie

Teken hier een petitie om de BTW op zonnepanelen te verlagen

De ASN bank en Natuur en Milieu  gaan namens jou het kabinet oproepen om maatregelen te nemen om gebruik van
zonne-energie als duurzame energiebron te stimuleren. Zodat ook jij betaalbaar en eenvoudig kunt profiteren van stroom
van je eigen dak. 89% van de Nederlanders wil zonnepanelen. Dus teken door hier op te klikken

Boek: Lesgeven over duurzame ontwikkeling

Hoe pas je duurzame ontwikkeling het beste in je onderwijs in?

Het boek "Lesgeven over duurzame ontwikkeling" biedt een didactisch handreiking, waarbij het accent ligt op
contentanalyse van diverse maatschappelijke en natuurkundige onderwerpen. Via een didactisch model leer je om
onderwerpen uiteen te rafelen, gebaseerd op de principes van duurzame ontwikkeling. Het gaat onder meer om
systematisch kijken naar oorzaken en gevolgen van problemen, oplossingen en kansen voor duurzame ontwikkeling. De
focus van het boek ligt uiteindelijk op de vraag hoe je duurzame ontwikkeling een plaats geeft in de lessituatie. Dat blijkt
te kunnen op vele manieren.

Het boek is voornamelijk bedoeld voor docenten. Schrijvers: M. de Wolf (Red.), R. van Otterdijk, P. Pennartz, P. Hurkxkens
& T. Toebes. Uitgeverij Garant, ISBN 978-90-441-2766-9, 208 blz., geïllustreerd, € 22,90

Boek: Cradle to Cradle in het Onderwijs

http://www.duurzaammbo.nl/DuurzaamMBO/DuurzaamMBO/AISHE.htm
http://www.vandewijnckel.com/images/stories/pdf/ecopolicy%20flyer%203.pdf
http://www.campusgelbergen.be/CampusGelbergen/nl/kalender/activiteit/ecopolicy-van-beheersing-naar-oordeelkundig-handelen_44.aspx
mailto:r.devrind@kw1c.nl
http://cinop.brengtlerentotleven.nl/smartsite.dws?id=3266
http://www.groenegeneratie.nl/
http://www.groenegeneratie.nl/
http://www2.natuurenmilieu.nl/projecten/zon-zoekt-dak-2011/
http://www2.natuurenmilieu.nl/projecten/zon-zoekt-dak-2011/


Cradle to Cradle is een veelbelovend concept voor de toekomst. In  dit boekje (gratis pdf) staan voorbeelden uit het
bedrijfsleven en het onderwijs. Op pagina 35 gaat het over C2C in het MBO.  Aanrader. 
Het Koning Willem I College gaat een TOI doen over C2C via het Leonadoprogramma  samen met Desso, DSM, Duitsland,
Noord Ierland, Engeland, Roemenie en Griekenland.

Lid worden van het platform duurzame ontwikkeling

Inmiddels zijn al ruim 1500 mensen lid van dit platform. Via deze link 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   

 

file:///D:/DuurzaamMBO/DuurzaamMBO/Hiteq-BK31_C2C-NL_V03.pdf
http://plado.nl/content/registreren-en-een-profiel-aanmaken
https://webmail.kw1c.nl/OWA/redir.aspx?C=35fb5240b2f246e4966ceff5e8659bf2&URL=https%3a%2f%2fwebmail.kw1c.nl%2fOWA%2fredir.aspx%3fC%3d3f09dc4005e946d5aa5d9f732e519297%26URL%3dhttp%253a%252f%252fwww.plado.nl
http://www.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
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