
Mede ingegeven door het werkveld, dat steeds vaker vraagt 

om vakmensen met kennis en vaardigheden op het gebied 

van duurzaamheid, kiezen steeds meer opleidingen in het 

middelbaar beroepsonderwijs voor een duurzaam profiel. Met het 

beoordelingskader voor het keurmerk duurzaam mbo van Hobéon 

is het mogelijk een dergelijk duurzaam profiel te borgen in de 

opleiding en aantoonbaar te maken naar de buitenwereld. 

 
Beoordelingskader duurzaam mbo 
Het kader voor duurzaam mbo is een beoordelingskader op 

opleidingsniveau voor duurzame ontwikkeling in het middelbaar 

beroepsonderwijs. Met behulp van het kader duurzaam mbo 

kijkt het auditteam, naar de mate waarin en de manier waarop 

duurzaamheid is verweven in het onderwijs, de dienstverlening en 

de organisatie. Hobéon hanteert hierbij een integraal perspectief op 

duurzame ontwikkeling, waarbij het gaat om een verbinding tussen 

de dimensie People, Planet en Prosperity in termen van tijd (nu en 

later) en plaats (hier en daar). Tijdens een audit kijken wij naar de 

betekenis van duurzame ontwikkeling en invulling daarvan voor het 

specifieke domein.  

Via de website van Hobéon is het beoordelingskader te 

downloaden. 

 
Werkwijze
Een audit duurzaam mbo bestaat uit verschillende onderdelen, 

waarbij de praktische uitwerking altijd maatwerk is, afhankelijk van 

de doelstellingen van de opleiding. 

De audit bestaat in ieder geval uit:

• Een documentanalyse op basis van een beknopte zelfevaluatie 

en een aantal kerndocumenten

• Een locatiebezoek waarbij het auditteam met verschillende 

stakeholders spreekt

Het auditteam bestaat uit twee auditoren die na afloop van de audit 

een beknopte rapportage schrijven.

Ter voorbereiding op de AISHE audit stelt de opleiding, op basis van 

het beoordelingskader, een beknopte zelfevaluatie op. Daarnaast 

stelt zij een dossier samen met benodigde documentatie.

Tijdens het locatiebezoek spreken het auditteam, dat bestaat uit 

twee auditoren, met het management, docenten, studenten en 

werkveldvertegenwoordigers. Na afloop van de audit schrijft het 

auditteam een beknopte rapportage met daarin zijn bevindingen.

 

Nulmeting

Het is mogelijk om een nulmeting uit te laten voeren door een 

adviseur van Hobéon. Tijdens een nulmeting zal uitgebreid 

worden ingegaan op duurzame ontwikkeling en de criteria uit het 

beoordelingskader.

Het keurmerk duurzaam mbo 
Bij een positieve beoordeling krijgt een opleiding een certificaat 

van het keurmerk Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Dit kan 

uitgereikt worden op 5 verschillende niveaus.

* 1 ster:  activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling 

binnen de opleiding zijn ‘activiteiten-georiënteerd’

** 2 sterren: activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling 

binnen de opleiding zijn  ‘proces-georiënteerd’

*** 3 sterren: activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling 

binnen de opleiding zijn ‘systeem-georiënteerd’

**** 4 sterren: activiteiten op het gebied van duurzame 

ontwikkeling binnen de opleiding zijn ‘keten-georiënteerd’

***** 5 sterren: activiteiten op het gebied van duurzame 

ontwikkeling binnen de opleiding zijn ‘maatschappij-georiënteerd’

Keurmerk Duurzaam mbo
In steeds meer sectoren in de samenleving klinkt de roep om duurzame ontwikkeling. 
Duurzame ontwikkeling van de bouwsector, de zorg, de woningmarkt, de energiesector, 
het onderwijs, van bedrijven en werknemers. Een transitie naar een duurzame samenleving 
vraagt naast de technische knowhow ook veel van onze vaardigheden op het gebied van 
(interdisciplinair) samenwerking, communicatie en leiderschap. Verandering vraagt om 
mensen met verbeeldingskracht, die ergens voor durven staan. 

Duurzaam mbo

Het keurmerk Duurzaam mbo 
maakt duurzame ontwikkeling 
aantoonbaar.
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De kracht van
kennis.

Hobéon is het adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en 

kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen. 

Wij hebben jarenlange ervaring met strategieontwikkeling, projectmanagement, 

organisatieadvies en marktonderzoek. Met name zijn wij gericht op mbo-instellingen, 

hogescholen, universiteiten en instellingen actief op het gebied van Leven Lang Leren. 

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van professionele relaties.

Strategische dienstverlener voor kennisintensieve  
organisaties

Waarom een keurmerk?
Veel opleidingen kiezen voor het streven naar een keurmerk 

Duurzaam mbo om twee redenen. Enerzijds is een keurmerk 

een manier om duurzame ontwikkeling als profiel zichtbaar 

en aantoonbaar te maken. Dit kan verschillende doelgroepen 

aanspreken, zoals het werkveld, aankomende deelnemers of 

de instelling als geheel. Anderzijds wordt het streven naar een 

keurmerk vaak ingezet als middel tot verandering en ontwikkeling. 

Door de ontwikkelingsgerichte benadering van Hobéon met het 5 

sterren model is het mogelijk om duurzaamheid op te nemen in de 

PDCA-cyclus van de organisatie en daarmee de opleiding continue 

te blijven aansturen, monitoren en verbeteren. 

 
Kosten
Een audit kost €4.200,- euro exclusief btw. De kosten zijn als volgt te 

specificeren

• ½ dag documentanalyse

• 2 dagen locatiebezoek door 2 auditoren (2*1 dag)

• ½ dag rapportage 

Hobéon dienstverlening MVO en duurzaam 
onderwijs
Hobéon biedt diverse diensten en producten aan op het gebied van 

MVO en duurzame ontwikkeling in het mbo, waaronder: 

Certificering

• De MVO-toets, een beoordelingskader voor maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van onderwijsorganisaties (keurmerk op het 

niveau van een dienst of instelling) 

Professionalisering

• Change Agent Training, een training waarin een groep 

medewerkers wordt opgeleid tot ambassadeurs van duurzame 

ontwikkeling en tools krijgen aangereikt om de gewenste 

verandering in gang te zetten. Het resultaat is een netwerk van 

betrokken medewerkers, eveneens verbonden met externe 

netwerken. 

• Workshop: inspirerende bijeenkomst waarbij gewerkt wordt 

aan het formuleren van concrete doelstellingen op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord organiseren en duurzaam onderwijs 

en een stappenplan, mede op basis van de richtlijn ISO26000. 

• Intern Auditor Training: een training voor kwaliteitsmedewerkers 

en/of docenten waarin deelnemers leren werken met de 

beoordelingskaders voor duurzaam mbo en de MVO-toets. Deze 

interne auditoren kunnen dan middels het uitvoeren van interne 

nulmetingen de opleidingen voorbereiden op een audit en de 

gewenste verandering in gang zetten. 

Meer informatie of een offerte opvragen
Nieuwsgierig geworden of wilt u alvast een verkennend gesprek voeren? Neem via (070) 30 66 800 contact op met 

Pieternel Boer (p.boer@hobeon.nl) of Foka Brouwer (f.brouwer.nl).  


