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Kom naar de nieuwe bijeenkomst van DMBO over "biobased economy" donderdag 15 december, 10.30 – 15.30 uur
bij bedrijf BEWA, Appelweg 6 - 4782 PX MOERDIJK Haven M064 Tel. 0168-412266

"Agro meets chemistry in de Delta" en “Kansen voor groene chemie in Nederland” zijn het thema. BEWA is onze gastheer.
Het is een fabriek voor diervoederbewerking, vetveredeling en verwerking van organische materialen. 

Programma:

10.00 uur inloop en ontvangst BEWA  Appelweg 6 - 4782 PX MOERDIJK Haven M064 Tel. 0168-412266 
10.30 uur start bedrijfsrondleiding BEWA groep Moerdijk 
12.15 uur lunch bij restaurant Passant  Plaza 11 4782 SL Moerdijk (0)168 33 00 13 
13.00 uur presentatie Hans van Mourik BBE “vergroening in de chemie” en discussie. 
14.00 uur reguliere vergadering DMBO.  
                   over aanbevelingen van de Raad van Advies, een bijeenkomst voor CvBers en captains of industry, het
symposium van DMBO bij ROC West Brabant en de Floriade. 
15.00 uur sluiting

De bijeenkomst is georganiseerd door Hans van Mourik van ROC West Brabant. Graag hier aanmelden. U bent allen
welkom !

Unesco game voor jongeren

Uneco start met een game voor jongeren. Op http://game.unescoscholen.nl is de game te bekijken. Laat er het zoveel
mogelijk leerlingen aan deelnemen want ze leren zo op een leuke manier waar UNESCO voor staat. Daarbij is het een
wedstrijd wie het hoogste scoort. Http://unescoscholen.nl is ook in de lucht. Er is alvast wat informatie opgezet en de
UNESCOscholen krijgen een eigen blog waar projecten en verslagen op gezet kunnen worden.

Waar zou je aan moeten voldoen als Unesco-school

Dat is hier te zien

Helicon begint met Green engineering

In augustus 2012 start Helicon Opleidingen locatie Boxtel een nieuwe 3- jarige MBO niveau 4 opleiding ‘Green
Engineering’. Daarmee heeft Helicon een voor Nederland unieke opleiding Men wil engineers opleiden die groene energie
en technologie duurzaam, innovatief en ondernemend kunnen toepassen voor 
- verbetering van ons voedsel, de natuur en onze leefomgeving, 
- betere benutting van onze grondstoffen,  natuurlijke hulpbronnen, reststoffen, en 
- schonere, effectievere en efficiëntere  processen in verwerkingsketens.

Twintig workshops over duurzaamheid hier te bekijken

Op 11-11-2011 organiseerde de HAN een duurzaamheidsdag voor MBO en HBO. De inhoud van de twintig (erg
interessante) workshops is hier te bekijken. Misschien heeft u er wat aan voor uw lessen. De powerpoints zijn ook
integraal hier te zien.   Een fotoreportage van de dag met Wubbo Okkels e.a. is hier te zien  en een filmpje hier.

De HAN besteedt heeft opleidingen over duurzame mobiliteit, energieneutraal bouwen, duurzame energie en duurzame
energievoorziening. Ze draaien een minor over windenergie. Daar kunnen we in MBO-land een voorbeeld aan nemen.

De website krijgt een andere look
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Voor de jaarwisseling komt DMBO met een vernieuwde website en logo. Dat heeft te maken met de samenwerking met
het CINOP waardoor DMBO nog professioneler kan gaan werken. De kleur gaat van oranje naar blauw en de documenten
zijn op een meer logische manier geordend. Dat betekent dat veel links zijn vernieuwd. Indien u in uw lesmateriaal gebruik
maakt van links naar de site zult u moeten nakijken of ze nog kloppen.  

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 .    

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

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   
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