
Inspiratiegids
Good Practices SustainaBul MBO 2021

INTREEGUE



Wil je met de verschillen onderwerpen uit de

Sustainabul benchmark aan de slag en ben je op

zoek naar beleid en maatregelen waar je aan zou

kunnen denken? Deze gids geeft je antwoorden. Het

bevat een overzicht van het beleid en de

maatregelen die de deelnemers de afgelopen jaren

hebben genomen en voorbeelden van scholen die

deze hebben geïmplementeerd. In de kolom School

worden slechts exemplarisch een paar scholen

genoemd. Er zijn vaak meer scholen mee bezig.  Het

is echter te veel om deze allemaal te noemen.

Wil je de daarbij horende beleidstukken en/of

plannen ter inspiratie gebruiken? Kijk dan bij de

Good Practices op de site van de Sustainabul MBO

en zoek het onderwerp en de school op. Of vraag de

vertegenwoordiger van de betreffende school in het

netwerk van de Sustainabul MBO om meer

informatie. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen

met Projectmanagement Sustainabul MBO als je er

online niet uit komt.

Wil je wel eens alle bewijsstukken van de

duurzaamste MBO school van 2021 inzien? Ga dan

naar Koning Willem I Sustainabul MBO 2021 

Veel plezier met deze inspiratiegids van de

Sustainabul MBO!

Hilda Weges

Projectleider SustainaBul

Introductie

https://duurzaammbo.nl/bedrijfsvoering/de-sustainabul/documenten-van-het-kwic
https://duurzaammbo.nl/bedrijfsvoering/de-sustainabul/documenten-van-het-kwic
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Onderwijs



Maatregel Beschrijving School

Visiedocument

Stel een meerjarenvisie en strategie op

waarin kernwaarden op terrein van

duurzaamheid leidend zijn. Een aparte

meerjarenvisie duurzaamheid voor

bijvoorbeeld het onderwijs en/of de

bedrijfsvoering wordt nu ook door scholen

gebruikt, maar dit heeft als groot nadeel

dat onderwijs en bedrijfsvoering niet bij

elkaar komen en als een systeem worden

benaderd. Voorbeelden van integrale

instellingsvisies zijn Yuverta, Koning Willem I

College, ROC Flevoland en Friesland

College

Yuverta

Koning Willem I College

Friesland College

 

Dashboard

Benoem meetbare resultaten, evalueer

deze jaarlijks en maak dit zichtbaar in een

jaarlijks verslag (of als onderdeel van je

jaarverslag)

Yuverta

Kwaliteitsagenda

en beleid

Maak duurzaamheid een onderdeel van je

Kwaliteitsagenda en kwaliteitsbeleid

Onderwijs

Zone.College

Roerganger /

Coördinator /

Stuurgroep

Benoem een

Duurzaamheidsadviseur/coördinator/

roerganger/ambassadeur en richt een

groep in die de duurzaamheidsbeweging

binnen de school op gang brengt en houdt.

Goed voorbeeld is Rob de Vrind die niet

alleen voor Koning Willen I maar voor alle

ROCs al jarenlang kennis en mensen aan

elkaar verbindt via onder meer

DuurzaamMBO.nl 

Zone.Collegee

Mediacollege Amsterdam

ROC van Amsterdam

Koning Willem I College

Themasessies

Organiseer themasessies met bestuur en

directies over de verduurzaming van de

school. Waar staan we nu en waar willen we

op welke termijn naar toe. 

Nova College

Alfa College

Onderwijs

Visie
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https://www.yuverta.nl/over-yuverta/missie-en-visie/
https://www.kw1c.nl/missie-visie-kern-en-merkwaarden
https://www.youtube.com/watch?v=4W-_6qhdeb8&t=141s
http://www.frieslandcollege.nl/media/2170/koersplan-friesland-college-2019-2022.pdf
https://www.duurzaammbo.nl/


Maatregel Beschrijving School

0-meting

Zet de Sustainabul in als 0-meting en

gebruik de opbrengsten als input voor je

visievorming zoals bijvoorbeeld ook in de

routekaart van Leren voor Morgen is

voorzien. 

Mediacollege Amsterdam

Alfa College

SDG Charter

Zorg er voor dat je bestuur een SDG-charter

ondertekent. Bijvoorbeeld Koning Willem I 

 of Noorderpoort.  Verwijs ook naar de

ondertekening door de MBO Raad

Koning Willem I College

Noorderpoort

Klimaatakkoord

Maak als school je eigen klimaatakkoord en

stel een CO2 reductieplan op.  Bijvoorbeeld

Friese Poort

Friese Poort

Green Office

Richt een Green Office (GO) in die door

studenten wordt gerund en op die manier de

school scherp houden en stimuleren.

Hiermee wordt de betrokkenheid van

studenten bij duurzaamheid gestimuleerd.

Green Office - Hoe wordt je school een

leerwerkbedrijf voor duurzaamheid en wat

levert dit op? en GreenOffice Scalda of

GreenOffice ROC van Amsterdam

Leren voor Morgen

Scalda

ROC van Amsterdam

Green Team

Oprichting van een Green Team waarin

medewerkers uit alle disciplines (onderwijs,

ondersteuning, bedrijfsvoering,

beroepspraktijkvorming), die onder leiding

van een programmamanager verder vorm

geven aan beleid en de uitvoering.

Albeda

Onderwijs
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https://www.lerenvoormorgen.org/leren-voor-morgen/routekaart-duurzaam-onderwijs
https://www.kw1c.nl/persberichten-oktober-2020
https://noorderpoort.nl/over-noorderpoort/nieuws/noorderpoort-opent-als-eerste-sdg-house-in-groningen
https://www.mboraad.nl/nieuws/mbo-raad-verankert-sdg%E2%80%99s-meerjarenvisie
https://www.rocfriesepoort.nl/nieuws/klimaatakkoord-voor-roc-friese-poort-100-co2-neutraal-onderwijs-2030
https://www.youtube.com/watch?v=F9UNK3IWnns
https://www.facebook.com/DuurzaamScalda/
https://greenofficerocvaf.nl/


Maatregel Beschrijving School

Practoraat

Richt een Practoraat in als vliegwiel om

duurzaamheid op de agenda te zetten en 

 breed te implementeren in de school.

Overzicht practoraten en MBO College

Lelystad – Regionale Circulaire Economie

en NOVA College Circulair ondernemen en

Friesland College Duurzaamheid

MBO College Lelystad

Friesland College

Nova College

Action Learning

Groups

Richt Action Learning Groups in voor

belangrijke duurzaamheid thema’s. Action

Learning is een proces waarbij een kleine

groep deelnemers werkt aan echte

problemen, acties onderneemt en daardoor

individuen, teams en organisaties

ontwikkelt. Het helpt organisaties bij het

ontwikkelen van creatieve, flexibele en

succesvolle strategieën om problemen aan

te pakken.

MBO College Lelystad

SDG Prioritering

Prioriteer in je beleid een beperkt aantal

SDG’s die voor de school nu vooral

belangrijk zijn. Zo breng je wat meer focus

aan.

Nova College

Impact Strategie

Ontwikkel een impactstrategie voor

Duurzaamheid (in ontwikkeling) inclusief

implementatieplan meetinstrumenten.

Wordt in 2022/2023 door Yuverta

doorontwikkeld.

Yuverta

Onderwijs
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https://www.practoraten.nl/
https://practoraat-cre.nl/
https://www.novacollege.nl/actueel/nieuws/greenbiz-duurzaam-innoveren-en-duurzaam-ondernemen/
https://www.frieslandcollege.nl/nieuws/nieuwe-practor-dddd-wil-d%C3%B3en-en-denken-samenspel-van-praktijk-en-theorie


Maatregel Beschrijving School

SMART

Maak een uitvoeringsplan en stel SMART

doelen op wat betreft het aantal

opleidingen dat duurzaamheid integraal in

de opleiding heeft ingebed. Doe dit ook voor

de SDGs.  BV Uitvoeringsplan

Duurzaamheid Albeda College.

Albeda

Werkgroepen

Richt opleiding specifieke werkgroepen in

met de opdracht om de betreffende

opleidingen te verduurzamen.

Friese Poort

Duurzaamheid

coach

Benoem in ieder team een

duurzaamheidscoach met de opdracht en

taakuren om docenten te helpen om

duurzaamheid in de lessen mee te nemen.

 

ROC van Amsterdam

 

Keuzedeel

Duurzaamheid in

beroep A t/m D

In deze keuzedelen zijn de kerntaken,

vakkennis en vaardigheden duurzaamheid

in de vorm van wettelijke vereisten

opgenomen. Maak deze keuzedelen voor

alle studenten verplicht.  Zie Keuzedeel

Duurzaamheid

MBO College Lelystad

Nova College

Regionale

keuzedelen

Het Keuzedeel Duurzaamheid is door een

regionale expert doorontwikkeld zodat het

aansluit bij de regionale ontwikkelingen en

behoeften. Studenten worden in dit

keuzedeel uitgedaagd om binnen hun eigen

context een duurzame verandering in gang

te zetten.

Friesland College

Onderwijs

Duurzaamheid/SDG in curriculum

Opmerking vooraf: Bij deze vraag zijn alleen ideeën opgenomen die breed binnen scholen ingezet

kunnen worden. Vak en opleiding specifieke ideeën zijn buiten beschouwing gelaten.
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https://www.duurzaammbo.nl/lesmateriaal/keuzedeel-duurzaam


Maatregel Beschrijving School

Burgerschap

Neem duurzaamheid integraal op in de

lessen van het vak Burgerschap, zodat alle

studenten hiermee in aanraking komen.

Bijvoorbeeld College Burgerschap  en

Vakblad Profiel  Praktisch

Wereldburgerschap.

Friesland College

Leerlijn

Duurzaamheid

Online leerlijn Duurzaamheid voor

medewerkers, docenten en studenten. Een

basis-introductie waarin je op een speelse

manier kennis maakt met het thema en de

visie van Noorderpoort hierop. Daarnaast

een leergang voor docenten waarin ze

handvatten krijgen aangereikt om

duurzaamheid in hun curricula te

integreren. En tot slot een modulair

lespakket voor studenten dat ze zelfstandig

kunnen gebruiken, maar dat ook geschikt is

voor bijvoorbeeld lessen Burgerschap. De

drie leerlijnen hangen onderling samen en

versterken elkaar. Noorderpoort heeft dit

pakket ontwikkeld in samenwerking met

Local Matters uit Heerenveen. 

Noorderpoort

Dag van de

Duurzaamheid

Deelname aan Jaarlijkse Dag van de

Duurzaamheid 

Scalda

Aeres MBO Almere

Warmetruiendag

Energieverspilling tegen gaan door een

warme trui te dragen. De verwarming een

graad lager bespaart energie en CO2. Zie

Warmetruiendag 

 

Young Impact

Deelname Young Impact programma. Laat

jongeren in actie komen voor thema’s als

klimaat, maatschappij, diversiteit, gelijke

kansen en gezondheid. Door programma’s

op scholen én evenementen zoals Young

Impact Day, de Young Impact Awards en

Young Impact Island. 

Scalda

Onderwijs
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https://www.youtube.com/watch?v=lpj3hyS_tbU
https://www.youtube.com/watch?v=lpj3hyS_tbU
https://www.profielactueel.nl/content/data/dossiers/klimaatduurzaamheid/Vakblad_Profiel_03_2021_TOTAAL_v1_pagina_s_22_25.pdf
https://www.profielactueel.nl/content/data/dossiers/klimaatduurzaamheid/Vakblad_Profiel_03_2021_TOTAAL_v1_pagina_s_22_25.pdf
https://www.local-matters.nl/trainingen.html
https://dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl/
https://dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl/
https://www.warmetruiendag.nl/
https://www.warmetruiendag.nl/
https://youngimpact.nl/scholen/


Maatregel Beschrijving School

UNESCO school

Deelname aan UNESCO scholen netwerk.

Scholen maken een werkplan waarin staat

beschreven op welke manier zij aandacht

besteden aan de 4 UNESCO-thema’s.

Duurzame ontwikkeling is een van de

thema’s binnen dit programma. 

Aeres MBO Almere

Koning Willem I College

ECO-schools

ECO-schools is een internationaal

keurmerk. Het is een programma voor

scholen die met leerlingen werk maken van

duurzaam denken en doen. Werken zij aan

alle vijf peilers dan komen ze in aanmerking

voor de groen vlag.

Aeres MBO Almere

Teamplan

Ieder onderwijsteam maakt 2-jaarlijks een

teamplan. In het format is de volgende

voorwaarde opgenomen:  Het team heeft

op minimaal twee van de SDG’s specifieke

doelen geformuleerd en laat het doelmatig

werken zien aan de hand van acties met

meetbare of merkbare resultaten.

Friesland College

SDG Podcasts

Geef studenten de opdracht om SDG-

podcasts te maken zoals bijvoorbeeld bij

HBA voor het HBA-platform CLICKT Studio 

 waarbij tijdens iedere show een SDG

centraal staat. 

Herman Brood Academie

SDG

Lesmaterialen

collectie

Maak een overzichtelijk collectie met SDG

lesmaterialen voor alle docenten op het

intranet. Benut daarbij ook de WIKIWIJS

materialen van Leren voor Duurzame

Ontwikkeling

Herman Brood Academie

Leren voor Morgen

SDG Videoclip

Geef studenten een opdracht om een

videoclip over de SDGs te maken Keep

Doing The Right Thing 

Herman Brood Academie

Onderwijs
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https://www.unesco.nl/nl/dossier/unesco-scholennetwerk
https://eco-schools.nl/
https://www.clickt.studio/
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/lvdo/
https://www.youtube.com/watch?v=xSZAi37070Y
https://www.youtube.com/watch?v=xSZAi37070Y


Maatregel Beschrijving School

Klimaat

evenement

Organiseer een klimaat evenement binnen

je school bijvoorbeeld Climate Songfest of

Climate Adaption Week  of Klimaatdag 

Herman Brood Academie

Noorderpoort

Yuverta

E-twinning

Benut de mogelijkheden van E-twinning om

studenten binnen Europa samen in gesprek

te laten gaan over duurzaamheid.

Koning Willem I College

NexxDott

Benut de materialen van NexxDott o.a.

Kernwaardenspel, Toekomstlab en

trainingen. Zie Home - Nexxdott

Koning Willem I College

SDG Action Day
Doe mee aan de SDG Action Day van SDG

Nederland.

Koning Willem I College

Yuverta

SDG Eyecatcher

Laat studenten SDG Eye catcher voor in de

school ontwerpen en laat de mooiste/beste

ook echt maken en zet deze in de school

neer De SDG's en het Koning Willem I

College - YouTube

Koning Willem I College

Bedrijfsbezoeken

Organiseer bedrijfsbezoeken. Studenten

leren zo van de verhalen van duurzame

ondernemers en dat maakt indruk op

studenten (en docenten) . Bijvoorbeeld de

CRE-tour: dit is een hybride leervorm

waarbij studenten de circulaire partner

bedrijven opzoeken om zich zo verder te

ontwikkelen en te oriënteren. Zie

voorbeelden Practoraat CRE

MBO Lelystad

Lab4Sustainability

Ga in een Learning lab aan de slag met

actuele duurzaamheidsvraagstukken. Zie

bijvoorbeeld: 1 juni 2021 – MBO College

Lelystad (practoraat-cre.nl) en 22

september 2021 – MBO College Lelystad

(practoraat-cre.nl)

MBO College Lelystad

Onderwijs
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https://soundcloud.com/climate-songfest
https://www.hanze.nl/eng/organisation/themes/klimaatadaptatie-hanze/programme-kaw/programme-kaw/programma-kaw
https://shows.acast.com/yuverta-podcast/episodes/afl-01-terugblik-klimaatdag-van-20-sept
https://eco-schools.nl/
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning
https://eco-schools.nl/
https://nexxdott.com/
https://www.sdgnederland.nl/sdg-action-days-2022-turn-it-around/
https://www.youtube.com/watch?v=LNooFiXMbmw
https://practoraat-cre.nl/
https://practoraat-cre.nl/1-juni-2021/
https://practoraat-cre.nl/22-september-2021/


Maatregel Beschrijving School

Unit Green

Richt een Unit Green op waarin studenten

zich verder verdiepen in thema’s rondom

duurzaamheid door met experts van

gedachten te wisselen, brainstormsessies

en symposia bij te wonen. Via Instagram zijn

de activiteiten van Unit Green te volgen

(@cre.mbocollegelelystad)

MBO College Lelystad

Hackathon

Organiseer een Hackaton, een evenement

waarin teams van deelnemers non-stop

bezig gaan om binnen een afgebakende tijd

oplossingen voor aangereikte casussen te

bedenken. Bijvoorbeeld NCCE-Hackathon

en Big Lakes Great Opportunities

MBO College Lelystad

Workshop

Amnesty

International

Geef een workshop Etnisch profileren van

Amnesty International
Mediacollege Amsterdam

Kunstenaars
Zet kunstenaars in voor duurzaamheid

Collect plastic not shells
Noorderpoort

Challenges

Doe mee aan een landelijke challenge bv

Voedselverspilling of SMARTCirculair  

Onderwijs
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https://eco-schools.nl/
https://practoraat-cre.nl/5-februari-2021/
https://eco-schools.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=FgyCx3HZXJI
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/discriminatie/etnisch-profileren
https://noorderpoort.nl/over-noorderpoort/verhalen/duurzaamste-docent-mbo
https://www.mbo-challenge.nl/
https://www.smartcirculair.com/energie-ontwerpchallenge-homepage/


Maatregel Beschrijving School

Burgerschap

Streef naar een inclusieve, sociale,

gezonde, vredige, democratische

maatschappij en neem de sociale aspecten

van alle SDG’s mee in het vak Burgerschap

De docent Burgerschap kan dit coördineren

en ook stimuleren dat dit in andere vakken

worden meegenomen. Bijvoorbeeld Koning

Willem I 

Koning Willem I College

Nova College

Kennispunt

Burgerschap

Zorg er voor dat sociale duurzaamheid

integraal wordt meegenomen in het vak

Burgerschap. Benut de bronnen van het

Kennispunt Burgerschap MBO 

Nova College

Charter Diversiteit
Onderteken de Charter Diversiteit Charter

Diversiteit | SER Diversiteit in bedrijf

MBO Raad

Albeda

Paarse vrijdag

Doe mee aan Paarse Vrijdag. Op 2de vrijdag

in december kleurt de school paars en wordt

is er aandacht voor sexuele- en

genderdiversiteit. 

Scalda

Yuverta

Coming Out Day

Doe mee aan Coming Out Day . Dit is een

internationale dag van aandacht en respect

voor lhbti’s en queer-personen. Het

ophangen van de regenboogvlag is een

belangrijk signaal als steunbetuiging aan de

lhbt+ beweging. Je kunt deze ook

permanent ophangen. Deze dag komt

jaarlijks terug op 11 oktober.  

Scalda

Mediacollege Amsterdam

Gender-neutraal

toilet

Haal de bordjes man/vrouw weg en maak

een gender neutraal toilet op school. Zie

Genderneutraal Toilet

Mediacollege Amsterdam

Onderwijs

Sociale  duurzaamheid
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https://duurzaammbo.nl/images/pdf/Sustainabul/O5.%20Sociale%20duurzaamheid.pdf
https://burgerschapmbo.nl/
https://burgerschapmbo.nl/
https://www.ser.nl/nl/thema/diversiteitinbedrijf/charter-diversiteit
https://paarsevrijdag.nl/
https://comingoutday.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=fBeYR4cubkY


Maatregel Beschrijving School

MasterPeace -

Sociaal

Ondernemen

Challenge

Gebruik de materialen van MasterPeace is

een wereldwijde vredesbeweging die zich

inzet voor het creëren van een sociaal

duurzame samenleving met een

toekomstperspectief voor iedereen. Er is

een online educatieplatform met

lesmaterialen.

Albeda

School als

Werkplaats

Richt een School als Werkplaats (SAW) in.

SAW staat voor een team van

hulpverleners die voor student en

docenten klaar staan  Wanneer een

student aangeeft dat studeren niet meer

lukt of er iets in de weg staat (bijvoorbeeld

een verslaving, pesten, thuissituatie of een

andere reden) is er voor iedere opleiding

een SAW-begeleider beschikbaar om

ondersteuning te bieden zodat de student

verder kan. 

Friesland College

Inclusief taalgebruik

Wijs docenten en studenten op inclusief

taalgebruik. Brochure: De waarden voor

een nieuwe taal 

Herman Brood Academie

Nieuwjaarsreceptie

Organiseer een nieuwjaarsreceptie met

als themaduurzaamheid en inclusie

Bijvoorbeeld Nieuwjaarsreceptie MBO

College Lelystad

MBO College Lelystad

BPV Gelijke Kansen

Zet een project BPV gelijke kansen op

waarin stagediscriminatie bespreekbaar

wordt gemaakt. 

ROC Nijmegen

PPS opzetten

Zet een Publiek Private Samenwerking die

zich inzet voor gelijke kansen en

ondersteuning studenten die moeite

hebben met integreren op school en

binnen de samenleving. Bijvoorbeeld

Lelytalent.

MBO College Lelystad

Onderwijs
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https://nl.masterpeace.org/
https://youtu.be/iZR5fYIhMfo
https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/04/WAARDEN_VOOR_EEN_NIEUWE_TAAL.pdf
https://practoraat-cre.nl/21-januari-2021/
https://www.lelystadakkoord.nl/lelytalent/


Maatregel Beschrijving School

Theatervoorstelling

Organiseer een theatervoorstelling voor

studenten waarin sociale

duurzaamheidsthema’s aan de orde

komen Bijvoorbeeld Studio52. 

Mediacollege Amsterdam

Pride week

Organiseer een eigen Pride week In

navolging op de Gay Pride Parades.

Bijvoorbeeld MaLive

Mediacollege Amsterdam

Mental health alert

week

Organiseer een Mental health alert week

Zie MaLive - Mental Health Alert! 
Mediacollege Amsterdam

Portaal Pluspunt

Richt een online portaal in waar studenten

terecht kunnen voor informatie en extra

ondersteuning Bijvoorbeeld PlusPunt 

Nova College

Makathon
Organiseer een Makathon Zorg en welzijn:  

Onze Makathon formule
Nova College

Teezr

Werk aan zelfreflectie met Teezr. Een van

de praktische instrumenten die het

practoraat Brede vorming heeft

opgeleverd is Teezr. Docenten en

studenten kunnen op deze website terecht

voor pittige vragen en stellingen die

oproepen tot (zelf)reflectie. 

Friese Poort

Club Inc

Zet inclusieve clubs op Club Inc. Via Club

Inc. mogen studenten zich aanmelden bij

een club, zoals een kunstclub, een

fotoclub, een literatuur-, debat- of

toneelclub. Daar gaan ze aan de slag om

door middel van kunst te laten zien wat

diversiteit en inclusie voor hen betekent. 

Friese Poort

Onderwijs
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https://studio52nd.nl/
https://malive.nl/2021/03/26/ma-pride/
https://www.salto.nl/programma/malive/sAJ9CVo3okcoiQGkuOics/
https://www.salto.nl/programma/malive/sAJ9CVo3okcoiQGkuOics/
https://www.novacollege.nl/leren-bij-nova/begeleiding/
https://www.smart-makers.nl/makathon
http://www.teezr.nl/
https://www.rocfriesepoort.nl/informatiemarkt-club-inc-gebouw-c


Maatregel Beschrijving School

Uitwisseling

studenten NL

Zet een project op waarin studenten uit de

stad en het platteland elkaar ontmoeten.

Bijvoorbeeld Rotterdam ontmoet Urk

Friese Poort

ErasmusPlus

Benut het EU-programma Erasmusplus

voor studentenmobiliteit

https://www.erasmusplus.nl/ en

uitwisseling van studenten 

 https://www.etwinning.net/nl/pub/index.

htm 

Koning Willem I College

Nova College

Video's

Gebruik video’s Bijvoorbeeld methodiek en

videoserie Digitaal burgerschap Zie uitleg

docent: DO TWvdM   Thema’s aflevering

video’s Geaardheid, Politie, Dochter van

de NSB'er, Psychiatrie, Joodse

onderduiker, Slachtoffers Huiselijk

geweld, Transgender, Veganisme,

Christen en Veteranen.

Noorderpoort

MBO

Studentenfonds

Zet inclusief schoolkostenbeleid op. De

toegankelijkheid van het onderwijs mag

niet beperkt worden omdat de student de

kosten ervan niet kan betalen. Dankzij het

nieuwe schoolkostenbeleid zijn de kosten

aanzienlijk gedaald. Als ook dat niet

toereikend is, kan de school aan de kosten

bijdragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de

financiële maatregel Gelijke kansen die

alle verplichte leermiddelen voor 16- en 17-

jarigen vergoedt.

Noorderpoort

Mediacollege Amsterdam

Opleiding geestelijk

gehandicapten

Richt opleiding op maat in voor geestelijk

gehandicapten. Zie: Unieke MBO-

opleiding van start in Krimpenerwaard 

Yuverta

Onderwijs
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https://www.rocfriesepoort.nl/nieuws/experiment-rond-diversiteit-het-mbo-rotterdam-ontmoet-urk
https://www.erasmusplus.nl/
https://www.etwinning.net/nl/pub/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=912l_b5VEE4
https://www.youtube.com/watch?v=912l_b5VEE4
https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/241909/unieke-mbo-opleiding-van-start-in-krimpenerwaard
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Entree-traject op

locatie

Richt een entree-opleiding op locatie in

voor jongeren die zijn vastgelopen en

uitgevallen in regulier onderwijs. Zie:

Trajecten - Boerderij Vorster Hand  en

Tóch een diploma

Yuverta

School en Veiligheid
Benut de kennisbank van School en

veiligheid
 

Week van respect
Organiseer een Week van Respect

https://weekvanrespect.nl/scholen/ 
Yuverta

Onderwijs
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https://www.vorsterhand.nl/trajecten-2/
http://www.themanieuws.nl/app/publication/IVEN191/6929
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/visie-sociale-veiligheid/#wat-is-sociale-veiligheid
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/visie-sociale-veiligheid/#wat-is-sociale-veiligheid
https://weekvanrespect.nl/scholen/
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Stagebureau

gesprekken

Zorg er voor dat het stagebureau in de

voorbereidende gesprekken met bedrijven

en studenten aandacht besteed aan de

mogelijkheid om aan duurzaamheid te

werken

Nova College

Keuzedeel

Duurzaamheid in

beroep

Koppel keuzedeel Duurzaamheid in beroep

aan een stage waarin studenten het

stagebedrijf moeten analyseren op het

gebied van duurzaamheid en een

verbetervoorstel moeten schrijven. Maak

dit keuzedeel verplicht voor alle studenten.

Of koppel het aan burgerschap.

Yuverta

Friese Poort

MBO College Lelystad

Keuzedeel

Ondernemend

gedrag

Ga aan de slag met Keuzedeel

Ondernemend gedrag, Vast onderdeel van

dit keuzedeel is het maken van een voorstel

voor het duurzamer maken van de student

zijn/haar stagebedrijf. Hiervoor is een apart

opdrachten formulier Duurzaam

Ondernemen ontwikkeld. 

Scalda

Regionale

keuzedelen

Het Keuzedeel Duurzaamheid is door een

regionale expert doorontwikkeld zodat het

aansluit bij de regionale ontwikkelingen en

behoeften. Studenten worden in dit

keuzedeel uitgedaagd om binnen hun eigen

context een duurzame verandering in gang

te zetten.

Freisland College

Global Goals TV

Global Goals TV is een reportage-serie over

wat er zoal binnen en buiten het Friesland

College gebeurt met betrekking tot de

Global Goals waarin studenten actuele

vraagstukken aan het licht brengen. Al deze

vraagstukken hebben te maken met de

SDG’s. Vervolgens kunnen studenten,

docenten en andere belanghebbende

hiermee aan de slag door dit te integreren in

hun onderwijs of praktijk. 

Friesland College

Praktijk
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
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BPV

Coördinatoren

Zorg dat duurzaamheid en de SDGs bij BPV-

coördinatoren in the picture is zodat zij dit

mee kunnen nemen in de BPV-vereisten en

gesprekken met studenten en bedrijven.

Noorderpoort

BPV Handboek

Zorg er voor dat er in het BPV

handboek/gids aandacht wordt besteed

aan duurzaamheid.

Koning Willem I C ollege

Excellentie

programma

Neem duurzaamheid mee in het

excellentie/talent programma bv‘Change

your world’ of Duurzame bedrijfsopvolging 

Noorderpoort

Yuverta

Workshop

duurzaam huis

Maak een workshop over de verduurzaming

van je eigen huis verplicht voor alle

studenten.

Friese Poort

Stageloket

Richt een stage loket in waar bedrijven

terecht kunnen met duurzaamheidsvragen

en opdrachten voor studenten zodat die

tijdens een praktijkopdracht of stage

ingezet kunnen worden. 

Koning Willem I College

Change Agents

Zet change agents in om studenten te

stimuleren om een duurzame stage te

volgen.

Herman Brood Academie

Partners

Zoek actief naar partners, lokale bedrijven

en maatschappelijke organisaties die

duurzame stages kunnen aanbieden.

Herman Brood Academie

Yuverta 

Mediacollege Amsterdam

Duurzaamheids-

label

Geef potentiële stagebedrijven een

‘duurzaamheidslabel’, zodat studenten

kunnen zien of ze bij een bepaald bedrijf een

duurzame stage kunnen doen.  KW1 is in

gesprek gegaan met SBB om dit ook

landelijk te regelen voor stage.nl. 

Herman Brood Academie

Koning Willem I College

Praktijk
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https://www.zlto.nl/paginas/openbaar/testimonials/leergang-duurzame-bedrijfsopvolging-veehouderij
http://www.centrumduurzaamfriesland.nl/hoe-verduurzaam-ik-mijn-woning-2/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
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Online platform

Richt een online platform in waar studenten

duurzame opdrachten kunnen vinden en

facilitair een coach om het platform met

opdrachten te vullen bv Herman Brood

Academie 

Herman Brood Academie

Opdracht Analyse

Duurzaamheid

Analyse van de duurzaamheid van de

student zijn stagebedrijf is een vast

onderdeel van alle stage opdrachten en

moet ook in het verslag zijn opgenomen. 

Scalda

Yuverta

Integrale opdracht

Geef een verplichte integrale opdracht aan

studenten mee waarin de SDGs aan bod

komen bv The innovator opdracht.

Yuverta

Bedrijfsspiegel

Laat studenten een bedrijfsspiegel maken

waarmee de mogelijkheden voor het bedrijf

op het gebied van

duurzaamheid in kaart worden gebracht.

Bijvoorbeeld KvK .

Yuverta

Checklist

duurzaamheid

Gebruik de checklist om te kijken hoe

duurzaam je stagebedrijf is. 
Koning Willem I College

Werken aan de

SDG's

Gebruik deze bronnen op DuurzaamMBO

om aan de SDGs te werken in je stage.
Koning Willem I College

Opleiding

specifieke

opdracht

Maak voor iedere opleiding een specifieke

duurzaamheidsopdrachten die studenten

tijdens de stage moeten uitvoeren. Bv

Meetlat duurzame veehouderij en circulaire

landbouw of een MVO-scan

Yuverta

Praktijk
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https://3voor12.vpro.nl/lokaal/utrecht/update~ffbabc78-afe7-4dec-b38f-6937f2fb74b2~herman-brood-academie-begint-online-podium-voor-talent~.html
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/je-bedrijf-verduurzamen-draai-aan-deze-knoppen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
https://duurzaammbo.nl/sdg-s/sdg-inleiding-hoofdmenu
https://www.mvonederland.nl/mvo-start-tool/
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Leergang

duurzame

bedrijfsopvolging

Biedt een leergang voor studenten en hun

ouders aan dat gericht is op duurzame

bedrijfsopvolging.

Yuverta

Labs4-

Sustainability

Organiseer Labs4 Sustainability waarbij

studenten on tour gaan langs bedrijven om

zich te oriënteren op duurzaamheid in het

bedrijf. Bv Urban Mining  en Springtij 

MBO College Lelystad

Unit Green

Richt een Unit Green op waarin studenten

zich verdiepen in thema’s rondom

duurzaamheid door met experts van

gedachten te wisselen, brainstormsessies

en symposia bij te wonen. 

MBO College Lelystad

Interne stage

Zet studenten in om ook binnen de school

een stage op terrein van duurzaamheid te

doen bv Leerbedrijf Invloed Studenten (kies

een Global Goal en ga aan de slag) en

Present Promotions van Friesland College

Friesland College

Leerwerkbedrijf

Zet een leerwerkbedrijf op waar bedrijven

opdracht kunnen neerleggen die door

studenten worden uitgevoerd. Bv

Projectbureau LINK en Made by MA en XR

Lab 

Friese Poort

Mediacollege Amsterdam

Praktijk
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https://www.zlto.nl/paginas/openbaar/testimonials/leergang-duurzame-bedrijfsopvolging-veehouderij
https://practoraat-cre.nl/urban-mining-pilot/
https://practoraat-cre.nl/urban-mining-pilot/
https://practoraat-cre.nl/22-september-2021/
https://practoraat-cre.nl/22-september-2021/
https://www.instagram.com/cre.mbocollegelelystad/
https://invloedstudenten.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
https://www.rocfriesepoort.nl/projectbureau-link
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
https://www.ma-web.nl/nieuws/made-ma-aan-de-slag-met-maatschappelijke-challenges/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
https://www.xr-lab.nl/
https://www.xr-lab.nl/
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Helder beleid en

doelen

Maak helder welk beleid en doelen je als

school met de netwerkvorming en

samenwerking nastreeft. Bv Yuverta:

Samenwerking met partners is essentieel

om innovatief en praktijkgericht blauw-

groen onderwijs te ontwikkelen en uit te

voeren. Om de ambitie te realiseren, is het

van belang dat de

samenwerking met onze partners op een

specifieke manier wordt vormgegeven:

duurzaam, meerjarig, gedragen en gericht

op het realiseren van een

(maatschappelijke)

gemeenschappelijke opgave en belang. We

werken met partners die willen bijdragen,

pionieren, leren en samenwerken. streeft

naar duurzaam, meerjarig, gedragen en

gericht op het realiseren van een

(maatschappelijke) gemeenschappelijke

opgave en belang.

Yuverta

De 5 O's

Leg in je netwerken en samenwerking

verbinding met de 5 Os: Onderwijs,

Onderzoek, Ondernemers, Overheid

(lokaal,provinciaal) en Omgeving bv PRICE

MBO College Lelystad 

Yuverta

Hotspots

Richt een Hotspot in. Via een hotspot van

Yuverta blijven studenten en cursisten op de

hoogte van het laatste nieuws en

ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied. De

hotspots van Yuverta zijn fysieke

ontmoetingsplekken waar kennis wordt

gedeeld, cursussen worden verzorgd en

samen met het bedrijfsleven aan projecten

wordt gewerkt.Zie ook Groene hotspot

Houten 

Yuverta

Netwerkvorming en samenwerking

Praktijk
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https://price-ce.nl/
https://llo.yuverta.nl/bedrijfsopleidingen/hotspots/
https://www.groenehotspothouten.nl/projecten
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Practoraat

Zet een practoraat op. Dit heeft een

positieve invloed op netwerkvorming en

samenwerking zowel lokaal, regionaal als

landelijke. De huidige practoraten Circulair

Ondernemen,  Circulaire economie, 

 Leerwerkplaatsen laten dat duidelijk zien. 

MBO College Lelystad

Friesland College

Albeda

Nova

Finding Roots

Zet een actieprogramma op voor jonge

professionals. Bijvoorbeeld Finding ROOTS

een Zeeuws actieprogramma over

leiderschap en duurzaamheid voor jonge

professionals. 

Scalda

Relatiebeheerders

Stel relatiebeheerders aan die de opdracht

hebben om voor een bepaalde sector een

nog duurzamere relatie op te bouwen met

stakeholders om aan de steeds

veranderende vraag van de arbeidsmarkt

te voldoen.

ROC Nijmegen

Sectorale

netwerken

Zorg dat vertegenwoordigers van de

opleidingen zijn aangesloten bij sector

specifieke duurzaamheidsnetwerken

Bijvoorbeeld The Green Scissors voor

kappers, Groenpact voor landbouw.

Friese Poort

Regionale /

landelijke

agenda's

Sluit je aan bij regionale en landelijke

agenda’s en samenwerkingsverbanden bv

SDG Netwurk en Circulair Friesland of

Deltaplan biodiversiteitsherstel of  

 GroningenCO2Neutraal  of Groningen

werkt Slim of Paleiskwartier Duurzaam,

UNESCO Learning Cities en natuurlijk Leren

voor Morgen 

Friesland College

Yuverta

Friese Poort

Zone College

Noorderpoort

Koning Willem I College

Scalda

Praktijk
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https://www.novacollege.nl/actueel/nieuws/greenbiz-duurzaam-innoveren-en-duurzaam-ondernemen/
https://practoraat-cre.nl/
https://www.practoraten.nl/practoraten/leerwerkplaatsen/
https://www.youtube.com/watch?v=2GIZeGgKF1Q
https://www.thegreenscissors.org/
https://www.groenpact.nl/over-groenpact
http://sdgnetwurk.frl/
https://circulairfriesland.frl/?noredirect=nl-NL
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
https://www.groningenco2neutraal.nl/
https://www.groningenco2neutraal.nl/
https://groningenwerktslim.com/
https://paleiskwartier.nl/mooi-en-duurzaam/
https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities
https://lerenvoormorgen.org/
https://lerenvoormorgen.org/
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Floriade 2022

educatief

programma

Ontwikkel een educatief programma voor

docenten in de praktijk. Het educatieve

programma Floriade voor docenten VO,

Mbo en HO van AERES is een programma

dat bestaat uit concrete opdrachten uit de

praktijk, gebaseerd op groene thema's die

spelen op de Floriade (groen, energie,

gezondheid of voeding). 

Aeres MBO Almere

Bedrijfsstage

docenten

Nodig docenten uit om 2 maal per jaar een

bedrijfsstage binnen hun eigen vakgebied

te doen. Doel daarbij is het vergroten van

eigen netwerk eninnovatieve/duurzame

ontwikkelingen /technieken de school

binnen te halen.

Aeres MBO Almere

Docenten

faciliteren

Biedt docenten de gelegenheid en

faciliteiten (tijd en geld) om samen met het

bedrijfsleven projecten op te zetten ter

verrijking van het onderwijs bv GAS

2.0/Energietransitie.

Drente College

Friese Poort

Netwerkdagen

Laat opleidingssecties zelf netwerkdagen

organiseren met  met bedrijven en

maatschappelijke organisaties voor de

uitwisseling van de laatste ontwikkelingen

binnen de sector.

Aeres MBO Almere

Duurzame

intiatieven

Zorg dat je als school (bestuur, docenten en

studenten) actief bent aangesloten bij

duurzame initiatieven en projecten op

lokaal en regionaal en wellicht zelfs op

nationaal en Europees niveau. Niet alleen op

papier maar zorg dat je ook actief bent in

besturen, werkgroepen e.d.

Koning Willem I College

Praktijk
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https://www.aeres.nl/educatief-programma-floriade
https://www.newenergycoalition.org/over-ons/
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ECO-systeem

Stel je op als community school en zet

samen met je partners een ecosysteem op

waarin ideeën, opdrachten en projecten uit

de maatschappij door het onderwijs

stromen en de resultaten vervolgens weer

uit het  onderwijs terug laten stromen de

samenleving in.

Koning Willem I College

Centrum

Duurzaam

Met Centrum Duurzaam ontwikkelt ROC

Friese Poort studenten van nu tot

vakmannen en vakvrouwen van de

toekomst. Het vertrekpunt is de

energietransitie (SDG 7) Samen met

bedrijven en docenten vertaalt Centrum

Duurzaam duurzame actuele

ontwikkelingen naar levensecht/hybride

onderwijs binnen het reguliere

lesprogramma: Bijvoorbeeld Levensecht

onderwijs Het centrum biedt ook Duurzaam

Doen lezingen en een Duurzaam Doen huis

(living lab).

Friese Poort

SDG House

Richt een SDG house in een vaste plek waar

onderwijs, ondernemers en inwoners samen

aan de slag gaan met de zogenaamde

Sustainable Development Goals (duurzame

ontwikkelingsdoelen). Bijvoorbeeld in SDG

House Groningen 

Noorderpoort

Campus

Zet rond om een sector/opleiding een

campus op waarinsamen met het

bedrijfsleven wordt gewerkt aan de

vernieuwing/verduurzaming van de sector.

Bv Fruit tech campus 

Yuverta

Kenniswerkplaats

Richt samen met bedrijven en docenten een

kenniswerkplaats in waar studenten

leerarrangementen/cursussen kunnen

volgen bv Kenniswerkplaats Achterhoek

(KWPA) en Klimaatplein Almelo.

Zone.College

Praktijk
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https://www.centrumduurzaamfriesland.nl/
https://www.centrumduurzaamfriesland.nl/levensecht-onderwijs
https://noorderpoort.nl/over-noorderpoort/nieuws/noorderpoort-opent-als-eerste-sdg-house-in-groningen
https://www.gelderlander.nl/west-betuwe/fruit-tech-campus-in-geldermalsen-wordt-kraamkamer-van-betuwse-fruittoekomst~acd6c385/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.novacollege.nl/actueel/nieuws/greenbiz-duurzaam-innoveren-en-duurzaam-ondernemen/
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Leerbedrijf

Zet samen met je partners uit het

bedrijfsleven een nieuw leer/minibedrijf op

waar studenten binnen de context van een

echt bedrijf kunnen leren. Bv YoungFlex

schoonmaakbedrijf van Albeda en STERK ,

Present Promotions en Youth creations van

Friese Poort.

Albeda

Friese Poort

Leerwerkplaatsen

Richt op school of in het bedrijf samen met

partners leerwerkplaatsen in. Het

practoraat Leerwerkplaatsen van Albeda

richt zich hier volledig op. 

Albeda

Change Agents

Beleg de netwerkvorming en samenwerking

binnen je organisatie met een heldere

opdracht bijvoorbeeld bij Change agents

Herman Brood Academie

Talentlabs

Richt Talent Labs in waar studenten,

docenten en experts samen proejcten

uitvoeren.

ROC Nijmegen

Externe oriëntatie

Laat duidelijk naar buiten zien dat je als

school open staat voor nieuwe initiatieven

en samenwerking en zorg ervoor dat er bij

en concreet verzoek van buiten de

organisatie ook daadwerkelijk gehandeld

wordt.

Herman Brood Academie

Internationale

projecten

Doe mee aan Erasmus+ KA2 projecten om

ook binnen Europa netwerken op te

bouwen. Zowel management,

beleidsmakers, docenten als studenten

kunnen hierin participeren. Het aantal

duurzame en SDG projecten nemen steeds

meer toe bv European Platform Urban

Greening of PROGRESS of EXPECT

Yuverta

Terra

Koning Willem I College

Praktijk
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https://www.albeda.nl/nieuws/onderwijsconcept-albeda-en-gom-levert-eerste-medewerkers-op/
https://www.gelderlander.nl/west-betuwe/fruit-tech-campus-in-geldermalsen-wordt-kraamkamer-van-betuwse-fruittoekomst~acd6c385/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.rocfriesepoort.nl/present-promotions
https://www.rocfriesepoort.nl/youth-creations
https://www.practoraten.nl/practoraten/leerwerkplaatsen/
https://guides.co/g/duurzaamheid-in-het-mbo-onderwijs/217006
https://www.linkedin.com/in/talentlab-roc-nijmegen-68403a209/?originalSubdomain=nl
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://platformurbangreening.eu/
https://greenprogress.eu/
https://www.innotecs.eu/content/related-projects
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Communicatieplan

Stel een communicatiestrategie en plan op

waarin expliciet aandacht wordt besteed

aan de communicatie over duurzaamheid.

Stel hier SMART-doelen op. Communicatie

wordt vaak vergeten waardoor de school

niet laat zien wat het allemaal doet.

Mediacollege Amsterdam

Paraplu

boodschap

Stel een paraplu boodschap / slogan op die

je bij al je communicatie uitingen

herhaalt.Bv Brandbook Yuverta ‘Thuis in de

toekomst’ of Aeres De school die stad en

natuur verbindt.

Aeres MBO Almere

Yuverta

Brand Movie

Maak een filmpje waarin je laat waar je als

school voor staat en wie je wil zijn bv

Yuverta 

Yuverta

Communicatie

medewerkers

Zorg er voor dat je communicatie collega’s

goed op de hoogte zijn en zijn aangesloten

bij overleggen en partners.

Koning Willem I College

SDG Jaarverslag

Neem duurzaamheid op in het jaarverslag

of maak zelfs een apart jaarverslag

duurzaamheid en de SDG’s.

Koning Willem I College

Compilatie video

Maak een jaarlijkse compilatievideo over

wat er in dat jaar allemaal is aangepakt en

veranderd . Bijvoorbeeld MediaCollege en

Koning Willem I 

Mediacollege Amsterdam

Koning Willem I College

Communicatie

Praktijk
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https://yuverta.brandbook.io/huisstijl/brand-story/#positioneringsprisma
https://www.youtube.com/watch?v=uGaZGV3m2QQ
https://duurzaammbo.nl/images/pdf/Sustainabul/O3%20De%20%20SDG's%20in%20het%20onderwijs%20%20KWIC.DZH.SDG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Yv54g9Kulao
https://www.youtube.com/watch?v=gkYiOJFztMU
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Jaarcijfers

Publiceer jaarlijks op 10-10 je CO2 footprint

en speerpunten voor dat jaar via

verschillende kanalen. Bijvoorbeeld Friese

Poort sociale kanalen.  

Friese Poort

Duurzaamheid op

website

Maak webpagina’s op je website waarop je

laat zien wat je aan duurzaamheid doet;

hou dit actueel en voeg regelmatig nieuwe

berichten toe. BV Albeda en duurzaamheid

en Noorderpoort Duurzaam en Scalda

Duurzaamheid 

Albeda

Noorderpoort

Scalda

Youtube kanaal

Besteed aandacht aan een goed inrichting

en professionele vulling van je Youtube

kanaal als ‘school’TV bv Yuverta TV 

Yuverta

Bewijsstukken

tonen

Via de Sustainabul worden heel veel

bewijstukken verzamelend. Dit laat zien

wat je doet. Maak dit ook openbaar

beschikbaar. Bijvoorbeeld Koning Willem I

College  en MBO College Lelystad 

Koning Willem I College

MBO College Lelystad

Nieuwsbrieven

Stuur ieder kwartaal een nieuwsbrief met

de laatste ontwikkelingen. Maak zo nodig

een onderscheid tussen interne en externe

doelgroepen.

MBO College Lelystad

Frontrunners

Benoem studenten van verschillende

opleidingen en leerjaren tot Frontrunners,

die zich actief inzetten voor de SDGs en

input leveren op de duurzaamheidsdoelen

van de school, zoals bij Mediacollege

Amsterdam en Koning Willem I.

Mediacollege Amsterdam

Sociale media
Plaats regelmatig berichten op sociale

media bv MBO College Lelystad
MBO College Lelystad

Praktijk
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https://www.linkedin.com/posts/rocfriesepoort_duurzaamheidsdag-activity-6852939668548411392-XpL_/
https://www.albeda.nl/albeda-en-duurzaamheid
https://noorderpoort.nl/over-noorderpoort/duurzaamheid
https://www.scalda.nl/over-scalda/duurzaamheid
https://www.youtube.com/watch?v=uGaZGV3m2QQ
https://duurzaammbo.nl/bedrijfsv/oering/de-sustainabul/documenten-van-het-kwic
https://duurzaammbo.nl/bedrijfsvoering/de-sustainabul/documenten-van-het-kwic
https://practoraat-cre.nl/wp-content/uploads/2020/12/Rapport_MBO-College-Lelystad_2020_27-11-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xBuaD0grc-s
https://www.linkedin.com/company/circulaire-regionale-economie-mbo-college-lelystad/
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Instagram
Benut Instagram  om je doelgroep te

bereiken. Bijvoorbeeld Yuverta 
Yuverta

Dag van de

Duurzaamheid

Laat je zien en horen op de dag van de

duurzaamheid
 

SDG Visuals

SDG vlaggen/banners en/of ander visuals

op school ophangen en daarmee zichtbaar

maken dat je hieraan werkt.

Aeres MBO Almere

Friesland College

Jaarkalender

Stel een communicatie jaarkalender

/planning op waarin staat vermeld wanneer

je duurzame activiteiten onder de aandacht

wil brengen van studenten, docenten en

andere betrokkenen.

Koning Willem I College

ROC Nijmegen

Communicatie-

platform

Richt een communicatieplatform in.

Bijvoorbeeld Het Fast Forward MBO

Platform van ROC van Amsterdam /

Flevoland.

ROC van Amsterdam

Duurzaam kanaal

in Teams

Richt een duurzaam kanaal in voor collega’s

in Teams waarop zij allerlei informatie en

tips en tricks met elkaar kunnen delen

Herman Brood Academie

Magazine

Maak een magazine met verhalen over

duurzaamheid en activiteiten bijvoorbeeld

Samen Duurzaam van Practoraat Circulaire

economie of Magazine ZIN van ROC Friese

Poort

MBO College Lelystad

A0 frames/posters

Plaats poster /A0 frames op verschillende

plaatsen in de school om studenten en

docenten op duurzaamheid te attenderen.

MBO College Lelystad

Praktijk
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https://www.instagram.com/yuverta.onderwijs/?hl=en
https://dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl/doe-mee/mbo
https://www.sdgnederland.nl/communicatiemateriaal/
https://www.linkedin.com/in/fast-forward-mbo-0975b61aa/recent-activity/
https://practoraat-cre.nl/bladerboekSustainability/index-h5.html?page=1
https://zin.rocfriesepoort.nl/editie-15/groen-in-de-kapsalon/


Maatregel Beschrijving School

Count Down Clock

Plaats een Count Down Clock in de school

waarmee je laat zien wanneer je school

volledig CO2 neutraal of Circuleer moet zijn.

MBO College Lelystad

Global Goals TV

Maak filmpjes over de Global Goals en

plaats deze op je website en Youtube

kanaal.

Friesland College

Hergebruik

communicatie-

materiaal

Hergebruik communicatie materiaal zoals

bijvoorbeeld banners voor andere

doeleinden. Maak er bijvoorbeeld

plantenbakken vanen geef deze cadeau

aan je medewerkers.

Yuverta

Prik acties

Organiseer leuke grappige prikacties die

studenten en docenten aan het denken

zetten en prikkelen om zelf in actie te

komen. Bv een gratis inspirerend

doorgeefboek voor de liefhebbers vlak voor

de zomervakantie.

Zone.College

Star Awards

Rijk jaarlijkse Star Awards uit aan

uitblinkende studenten, docenten en BPV-

bedrijven en zet ze in de schijnwerpers .

Prijsuitreiking STAR Awards 2022 - ROC

Friese Poort

Friese Poort

Praktijk
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https://youtube.com/playlist?list=PLCwFDnJAi_phDQUlIPFIk8akgmE_orLHX
https://www.sdgnederland.nl/communicatiemateriaal/
https://www.rocfriesepoort.nl/starawards
https://www.rocfriesepoort.nl/starawards
https://www.youtube.com/watch?v=GiUkBOkd_YA
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Visie op

Professionalisering

Stel een visie professionalisering op.

Bijvoorbeeld: we geloven dat echt leren

altijd verbonden is met ervaren, binnen of

buiten het Friesland College. Dan ontwikkel

je je maximaal, in je vakgebied en als mens.

Om dit verder te ontwikkelen bieden we

iedereen de mogelijkheden en faciliteiten

om te leren vanuit ervaringen in de praktijk

zowel binnen als buiten het Friesland

College. Dit vraagt om een continue cyclus

van doen, leren en reflectie.

Friesland College

Manifest

Duurzaam

Kennisdelen

Stel een manifest Duurzaam Kennisdelen op

waarin de uitgangspunten voor duurzaam

ontwikkelen en delen van kennis staat

beschreven. Professionalisering is het

sleutelwoord. Bijvoorbeeld: we willen een

organisatie zijn waarin samen leren, werken

en innoveren met elkaar verweven en

vanzelfsprekend is. Dit vatten we samen in

een nieuwe norm van professionaliseren.

Scalda

School Academie

Neem trainingen duurzaamheid en

keuzevak duurzaamheid als een vast

onderdeel op in het

professionaliseringsaanbod van de School

Academie.

Albeda

Scalda

Koning WillemI College

Expertiseplatform

Wereldburger-

schap

Richt een Expertiseplatform

Wereldburgerschap in. Dit is een online plek

waar verschillende collega’s uit de

organisatie eigenaar zijn van hetzelfde

vraagstuk of doelstelling. Binnen dit

expertiseplatform worden verschillende

activiteiten georganiseerd om op een

inspirerende en uitdagende manier van en

met elkaar te leren w.o. bijeenkomsten,

evenementen en faciliteiten om

wereldburgerschap te implementeren. Ook

intervisie.

Friesland College

Professionalisering personeel

Praktijk
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Kanaal

Duurzaamheidin

Teams

Richt via Teams een kanaal in waarin

docenten nieuws en lesmateriaal met

elkaar kunnen delen. Zorg dat het kanaal

beheerd wordt. Bijvoorbeeld door Change

Agents zoals bij HBA.

Herman Brood Academie

Training SLB' ers
Maak de SDGs een verplicht onderdeel van

de training van SLBers. 
Herman Brood Academie

Verplichte scholing

starters

Verplicht docenten die minder dan 5 jaar in

dienst zijn om bepaalde duurzame/SDG

scholingen te volgen. 

Koning Willem I College

Externe

conferenties en

symposia

Stimuleer docenten om jaarlijks deel te

nemen aan symposia, workshops en

masterclasses duurzaamheid die door

derden worden aangeboden. Deelname aan

Groene Peper conferentie.

Alle scholen

Professionalisering

cyclus

Richt een professionaliseringscyclus in.

Intakegesprekken met docenten om te

achterhalen welke trainingsbehoefte zij

hebben, alsmede hoe optimaal resultaat

behaald kan worden. Tussentijdse

bespreken of traject naar wens verloopt en

bijsturen waar dat nodig is. 

Koning Willem I College

Workshops op

maat

Ontwikkel in samenwerking met experts

workshops op maat. MBO Lelystad heeft

bijvoorbeeld In samenwerking met IVN-

natuureducatie een reeks workshops

ontwikkeld om actuele kennis

duurzaamheid en circulariteit te vergroten,

zowel algemeen als in het eigen vakgebied.

MBO College Lelystad

Praktijk
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Competentie-

ontwikkeling

Circulaire

Economie

Organiseer trainingen waarin docenten

circulaire competenties leren o.m.

Workshop Competentie Circulaire

Economie is in ontwikkeling.

MBO College Lelystad

Learninglabs

Richt Learninglabs in. Docenten van ieder

domein (zorg, handel, ict etc) worden

ondersteund in het opzetten van een

Labs4Sustainability. Een voorbeeld vanuit

sector bouw.

MBO College Lelystad

Maatwerk-

programma's 

Ontwikkel een maatwerkprogramma voor

docenten. Bijvoorbeeld MA Maatwerk

waarin duurzaamheid een vast onderdeel is.

Programma kent 4 periodes van tien weken.

Voorafgaand aan elke periode worden er

aan alle medewerkers en docenten

Inspiratie Carrousels aangeboden. De

Inspiratie Carrousels worden (online) door

de Duurzaamheidscoach gegeven, in

samenwerking met studenten uit het Ma

Frontrunners team (duurzaamheidsteam

van studenten) of collega’s. Onderwerpen

waren onder andere: de SDG’s, diversiteit

en inclusie, stereotypering (in de media),

neurodiversiteit, de economie van de

toekomst, klimaatpsychologie en inclusief

onderwijs.

Mediacollege Amsterdam

NOVA

Fawaka

Ondernemers-

school

Docenten aanbieden dat ze deel kunnen

nemen aan programma’s van de Fawaka

Ondernemerschool bv Leergangen inclusief

onderwijs

Mediacollege Amsterdam

MBO College Zuid

ROC van Amsterdam

Praktijk
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https://practoraat-cre.nl/22-%20september-2021/
https://www.fawakaondernemersschool.nl/
https://www.fawakaondernemersschool.nl/inclusief-onderwijs-nieuwe-leergangen-in-amsterdam/
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Intervisiegroep

Richt via Teams online een intervisiegroep

voor docenten in die duurzaamheid geven

of gaan geven om zo lesmateriaal met

elkaar te delen.

NOVA College

Trainingen,

inspiratiesessies,

workshops,

masterclasses etc.

Biedt trainingen, workshops en

inspiratiesessie aan waarin duurzaamheid

in algemene zin en per

sector/domein/opleiding specifiek aan bod

komt. Onderneer Circulair ondernemen,

Duurzaamheid in Onderwijs, Impact,  Smart

Maintenance, Duurzaam en slim bouwen,

Inkoop, Green cities,  etc.

 Alle deelnemers

E-learning

programma

Biedt docenten een E-learning programma

duurzaamheid aan. Noorderpoort heeft 3

online leerlijnen duurzaamheid ontwikkeld

voor medewerkers en studenten. Een basis-

introductie waarin je op een speelse manier

kennis maakt met het thema en de visie van

Noorderpoort hierop. Daarnaast een

leergang voor docenten waarin ze

handvatten krijgen aangereikt om

duurzaamheid in hun curricula te

integreren. En tot slot een modulair

lespakket voor studenten dat ze zelfstandig

kunnen gebruiken, maar dat ook geschikt is

voor bijvoorbeeld lessen Burgerschap. De

drie leerlijnen hangen onderling samen en

versterken elkaar.

NOVA College

Noorderpoort

Reisprogramma

Biedt een reisprogramma duurzaamheid

aan waarin collega instellingen en/of

duurzame bedrijven bezocht worden. Zowel

voor docenten als voor bestuur en

management.

NOVA College

Praktijk

34



Maatregel Beschrijving School

Expedities

Bezoek duurzame bedrijven in de regio,

waarin ondernemers docenten praktisch

meenemen in duurzaamheid van het bedrijf

Friese Poort

Lessen

ontwikkelen

samen met een

expert

Biedt docenten praktische ondersteuning

bij het voorbereiden van duurzame lessen

en de ontwikkeling van lesmateriaal. Ze

leren dan in de praktijk hoe ze

duurzaamheid kunnen implementeren in de

lessen. 

 ROC Nijmegen

Zone.College

Noorderpoort

Green Talks

(TedTalks)

Organiseer Green Talks waarbij

medewerkers hun kennis over

duurzaamheid kunnen vergroten en

handvaten krijgen om hier in hun eigen werk

mee aan de slag te gaan.

Yuverta

Inspiratiemail

Verstuur regelmatig een inspiratiemail naar

docenten met allerlei inspirerende ideeën

om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Yuverta

LinkedIn-groep

Duurzaamheid

Organiseer een besloten LinkedIn groep

Duurzaamheid voor docenten van je school

waarin zij al hun activiteiten en ideeën

kunnen delen

Yuverta

Participeer in

Erasmus+

projecten

Laat docenten participeren in duurzame

Erasmus+ projecten. Daarin kan worden

samengewerkt aan nieuwe duurzame

lessen en krijgen docenten ook de

gelegenheid om in andere EU landen

scholen te bezoeken en te leren. bv

European Platform Urban Greening of

PROGRESS of EXPECT

Yuverta

Terra

Koning Willem I College

Duurzame stage

Biedt docenten de mogelijkheid om een

duurzame stage bij bijvoorbeeld een bedrijf

te doen. 

 

Praktijk
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Visiedocument

Duurzaam Scalda 2021-2024  en ROC

Nijmegen Integrale Duurzaamheid

Zie MBO Sustainabul Dashboard van je

instelling en knop Vergelijken B1 Visie

Bedrijfsvoering.

Scalda

ROC Nijmegen

Roadmap

Stel een roadmap op voor je CO2 neutraal

maken van je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld

Roadmap Noorperpoort Circulair 2035.

Hierin staat planmatig omschreven welke

stappen we hebben gezet en gaan zetten.

Zie MBO Sustainabul Dashboard van je

instelling en knop Vergelijken

Noorderpoort

CO2 reductieplan
Stel aansluitend op je doelen een CO2

reductieplan op.Bijvoorbeeld Friese Poort
Friese poort

SMART doelen

Stel SMART doelen op. Albeda heeft SMART

vermeld welke doelen op welke termijn

gehaald moeten worden, bijvoorbeeld

Inkoop 2022 50% duurzaam ingekocht, 2024

75% duurzaam en 50% circulair ingekocht en

2030 100% duurzaamen 80% circulair

ingekocht.  Geldt ook voor Koning Willem I:

een bijna energie neutrale nieuwbouw en

vijfenvijftig procent CO2 reductie in

2030. Zie MBO Sustainabul Dashboard van

je instelling en knop Vergelijken B1 Visie

Bedrijfsvoering.

Albeda

Koning Willem I College

Duurzaamheid

criteria

Neem bij alles wat je doet

duurzaamheidscriteria mee in je

bedrijfsvoering en huisvesting.

Mediacollege Amsterdam

Yuverta

Bedrijfsvoering

Visie

Opmerking vooraf: de visie en plannen van aanpak zijn beschikbaar via het MBO Sustainabul Platform.

Ze worden niet in dit document als link gedeeld omdat het geen publieke informatie betreft die via de

eigen websites en sociale kanalen van de school worden gedeeld. Heb je een account van de MBO

Sustainabul? Je kunt dan deze bronnen openen via de knop Vergelijken op het Dasboard van je school.
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Duurzaam

vastgoed

Visienota Duurzaam vastgoed en actie- en

verbeterplan voor de vastgoedportefeuille:

met als doelen 1) 

bijna energie-neutrale nieuwbouw en 2)

voldoen aan de erkende maatregelenlijst

Energiebesparing Onderwijs.

 Ook Yuverta heeft vastgoed doelen

opgesteld: 1) Alle nieuwbouw vanaf 2025

energieneutraal en frisse scholen 2) 55%

energiereductie in 2030 tov 2012 3) Alle

locaties klimaatneutraal in 2035 4) Alle

locaties van het gas af in 2040.

Zie MBO Sustainabul Dashboard van je

instelling en knop Vergelijken

Albeda

Yuverta

Haalbaarheid

onderzoek

Neem een haalbaarheidsonderzoek van je

bedrijfsvoering/vastgoedplan mee in de

visie en planvorming. Bijvoorbeeld via Renor

Yuverta

MVO

Neem MVO-principes als uitgangspunt voor

je bedrijfsvoering en huisvesting zodat

rekening wordt gehouden met de effecten

van bedrijfsvoering op mens, milieu en

maatschappij. 

Friesland College

People, Planet,

Profit

Breng vanuit oogpunt van People, Planet,

Profit in  kaart wat je al hebt gerealiseerd en

maak op basis hiervan vervolgplannen Zie

MBO Sustainabul Dashboard van je

instelling en knop Vergelijken Friesland

College B1 2021

Friesland College

BENG
Ga uit van BENG (Bijna Energie Neutraal

Gebouwen) indicatoren voor je huisvesting 
Mediacollege Amsterdam

Bedrijfsvoering

38

https://mbo.sustainabul.com/dashboard
https://renor.nl/
https://mbo.sustainabul.com/dashboard
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/beng
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Goede timing

Zet in op verandering op zet op kansrijke en

natuurlijke momenten bijvoorbeeld op het

moment dat er onderhoud gepleegd moet

worden, er een aanbesteding moet worden

gerealiseerd, er verhuisd moet worden of

verbouwd gaat worden. Dit zijn goede

momenten om veranderingen te realiseren

zodat er niet onnodig extra budgetten

aangewend moeten worden. 

NOVA

Tevredenheid

onderzoek

Voer een tevredenheidsonderzoek uit in

relatie tot de bedrijfsvoering en huisvesting

en neem dit mee in je evaluatie en

planvorming.

Koning Willem I College

Bedrijfsvoering
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Ambitie

Stel je besparingsambitie SMART op

bijvoorbeeld wij gebruiken in 2030 geen

fossiele brandstoffen meer om onze

gebouwen te verwarmen en ons

energieverbruik is met …% gereduceerd

t.o.v. 2020. Stel daarbij ook prestatie

indicatoren op.

Albeda

Koning Willem I  College

Inhuur experts

Schakel experts in om je energiebeleid en

voorzieningen te verduurzamen.

Bijvoorbeeld BlueTerra 

Mediacollege Amsterdam

Gebouwsimulatie

Voer een softwarematige gebouwsimulatie

uit zodat inzichtelijk wordt welke

maatregelen welke effecten opleveren

voor energieverbruik en binnenklimaat. BV

VABI gebouwsimulatie 

Yuverta

Planning

Neem alles wat je wil vervangen/wijzigen

mee in je meerjarenplanning onderhoud van

je gebouwen.

Friesland College

Yuverta

Koning Willem I College

Slimme meter

Een slimme meter in de school installeren die

op afstand uitgelezen kan worden om het

gas/elektriciteit verbruik inzichtelijk te

maken en te monitoren. Bijvoorbeeld  ERBIS

Online of,  Fudura of SkyFoundry of Energie

voor Scholen 

NOVA

ROC Nijmegen

Noorderpoort

Zone.College

 

  Energieregistratie

en

bewakingssysteem

/gebouwbeheer-

systeem

  

Richt een energieregistratie en

bewakingssysteem of

gebouwbeheersysteem (GBS) in waarin al

het energie verbruik kan worden gevolgd

via een dashboard en ook alle

energievoorzieningen w.o. licht kunnen

worden ingesteld.

Koning Willem I College

Noorderpoort

Bedrijfsvoering

Energie
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https://blueterra.nl/
https://blueterra.nl/
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https://skyfoundry.com/product
https://energievoorscholen.nl/
https://energievoorscholen.nl/
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Trias Energetica

Pas de Trias Energetica toe bij het ontwerp

van nieuwe gebouwen en/of vernieuwing

oude gebouwen.

Albeda

Mediacollege Amsterdam

Rapportagecyclus

Vraag je gegevens op bij je energie

leverancier als je nog geen slimme meter

hebt.  Maak kwartaalrapportages over het

energieverbruik, bespreek die en ga na hoe

besparingen doorgevoerd kunnen worden

en/of worden opgevolgd. 

 

Optimalisering

Zorg er voor dat je stooklijn geoptimaliseerd

wordt. Bijvoorbeeldkachels wat eerder aan

laten gaan, waardoor minder gas een

gebouw kan opwarmen.

Friesland College

Transparantie

Maak voor alle studenten/medewerkers het

verbruik en de besparing inzichtelijk. Zo

wordt je samen bewust van het

energieverbruik.

 

Weekend/

vakanties

Tijdens weekend en vakanties de

(gas)installaties uitschakelen. Voorkom wel

legionella problemen. Pas je aan/uit schema

ook aan als om andere redenen

openingstijden van de school zijn gewijzigd

(bv Corona).

Friesland College

Zonnepanelen Plaats zonnepanelen  

Besparings-

competitie

  

Zet een besparingscompetitie gas/elektra

op waarin locaties met elkaar in competitie

gaan over de besparing (in %) die zij op

jaarbasis weten te realiseren.

Albeda
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BENG-norm

Neem de BENG-norm (Bijna Energie

Neutrale Gebouwen) als uitgangspunt voor

je schoolgebouwen. Deze is per 1/1/2021 al

verplicht voor nieuwbouw. 

Albeda

Erkende

maatregelenlijst

Neem maatregelen die passen binnen de

Erkende maatregelenlijsten

Energiebesparing (EML) 

Albeda

Gastoestellen

horeca

Vervang je gastoestellen in de keuken van je

horeca of food opleidingen voor elektrische

kookplaten.

Friesland College

Monitoring

Spreek af dat de technische dienst de

energiegegevens wekelijk monitort zodat

direct ingegrepen kan worden indien er

wijzigingen zijn in het energieverbruik. 

Friesland College

Thermostaat op

vrijdag

Zet op vrijdag de thermostaat een graadje

lager omdat de gebouwen dan al goed zijn

opgewarmd door de week heen.

Friesland College

Opdracht

studenten

Zet studenten in om energieverbruik te

monitoren te analyseren en voorstellen te

ontwikkelen om energie te besparen.

 

Jaarverslag

Stel een Energiejaarverslag op waarin je

vaststelt welke resultaten je hebt bereikt op

je verschillende energie prestatie

indicatoren. Voorbeeld Noorderpoort 

Noorderpoort

Isolatie
Investeer in goed isolatie van je gebouwen.

Denk ook aan dakisolatie.

Koning Willem I College

Yuverta
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng/indicatoren
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/erkende-maatregelenlijsten
https://jaarverslag2020.noorderpoort.nl/huisvesting-en-facilities#62-duurzaamheid
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3-voudig

glas/HR++

Vervang kozijnen en ramen door 3-voudige

glas
Koning Willem I College

Warmtepompen Installeer warmtepompen
Koning Willem I College

Noorderpoort

Klimaatplafond Installeer een klimaatplafond Koning Willem I College

Warmte-

terugwinning

Denk na over mogelijkheden van

warmwaterterugwinning en

warmtekoudeopslag

Koning Willem I  College

LED verlichting

Vervang je licht door LED verlichting en

behoudt daarbij zoveel als mogelijke de

huidige verlichting systemen.

MBO College Lelystad

Noorderpoort

Licht sensoren

Installeer sensoren waardoor lichten

automatisch uitgaan als geen mensen in de

ruimte zijn.

NOVA

Stads-

verwarming

Onderzoek of aansluiting bij

stadsverwarming mogelijk is (o.m.

Amsterdam, Almere, Ede, Arnhem) 

Mediacollege Amsterdam

ROC van Amstyerdam

Aardwarmte

Onderzoek de mogelijkheden van

aardwarmte. Dit wordt ook door de

overheid gestimuleerd.

ROC Drenthe

Bedrijfsvoering
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https://www.inteco.nl/werking-klimaatplafond
https://www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/wat-is-stadsverwarming/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/aardwarmte
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Warmte Koude

Opslag (WKO)

Onderzoek de mogelijkheden van Warmte

Koude Opslag (WKO) 
ROC van Amsterdam

Zonnefolie
Onderzoek de mogelijkheden van

zonnefolie
ROC van Amsterdam

Aanbesteding

Neem duurzaamheid mee in je

aanbesteding van de energievoorziening

van je schoolgebouwen.

Mediacollege Amsterdam

Computers

Schakel de computersystemen

(automatisch) uit als ze niet gebruikt

worden. Laat de conciërge dit dagelijks

controleren indien dit niet automatisch

gebeurt.

NOVA
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/warmte-en-koudeopslag
https://www.duurzaam-verder.nl/zonnefolie-vervangt-zonnepanelen
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Bewustwording

Werk aan bewustwording over thema

water en het klimaat. Wageningen UR heeft

hier onderzoek naar gedaan Nederland in

2120 en Green talks Yuverta Green Talks

Yuverta

Onderzoek

Onderzoek hoe je de buitenruimte van je

school meer regenproof kunt maken. Mooie

voorbeelden en ideeën zijn te vinden via 

 Rainproof Amsterdam

Mediacollege Amsterdam

Visie

Ontwikkel een visie en beleid op water.

Betreft zowel watermanagement ivm

klimaatverandering (droge/natte periodes)

als het tegengaan van waterverspilling.

Koning Willem I College

Monitoring

Monitor je water gebruik, bespreek het en

neem maatregelen in geval van

calamiteiten (lekkage) en om gebruik te

minderen. 

Koning Willem I College

Yuverta

Slimme

watermeters

Overleg met je waterbedrijf of er slimme

watermeters geplaatst kunnen worden. Je

hoeft de watermeters dan niet meer

handmatig af te lezen en/of gegevens op te

vragen. Er zijn nu ook systemen die het

actuele waterverbruik kunnen laten zien.

Friesland College

Yuverta

Rapportage
Maak een jaarlijkse rapportage van het

waterverbruik.
Albeda

Watertappunten/

watercoolers

Stimuleer het drinken van water. Het is

goedkoop, lekker en gezond. Zet

watertappunten in je school. 

 

Sensorkranen
Plaats sensorkranen. Dit bespaart water en

is ook hygiënischer.

Friesland College

Drenthe College
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https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Nederland-in-2120.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iM2Rj7tAwJQ
https://www.rainproof.nl/
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/subsidie-watertappunten


Maatregel Beschrijving School

Sensortoiletten

Plaats sensortoiletten. Dit bespaart water

en is ook hygiënischer. De toiletten

reageren op ‘warme vloeistof’ (urine).

Koning Willem I College

Waterbesparende

kranen

Plaats water besparende kranen. Deze

zorgen voor minder doorloop van water. Dit

doet de kraan met behulp van een aerator

die lucht toevoegt aan de waterstraal. Zo

komt er minder water uit te kraan zonder

dat dit de sterkte van de waterstraal

beïnvloedt. Ingeval van warm water

bespaar je meteen ook op energiekosten. 

Aeres MBO Almere

The Green Scissors

-

waterbespaarders

Maak studenten kappersopleidingen

bewust van waterverbruik en installeer

Waterbespaarders 

Friese Poort

Plaats een

helofytenfilter

Een helofytenfilter zuivert het afvalwater,

zodat het water onschadelijk is voor het

milieu.

Zone.College

Temperatuur

boiler verlagen

Door de temperatuur in je boiler te verlagen

naar 60 graden wordt energie bespaard. De

meeste close-in boilers staan standaard

ingesteld op 80 graden. Het kost veel

energie om het water tot deze temperatuur

te verwarmen. Door de temperatuur te

verlagen hoeft de boiler minder hard te

werken en verbruikt het toestel minder

stroom. Stel de temperatuur niet lager in 

 dan 60 graden, want dat verhoogt het

risico op legionella.

Aeres. MBO Almere

Wateropslag

Sla regenwater op en gebruik dit voor

bijvoorbeeld het besproeien van de

buitenruimte om de school

Aeres MBO Almere

Medicollege Amsterdam
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Aan/uitknoppen

Gebruik aan/uitknoppen voor water bij

douches en spoelbakken zodat deze na een

bepaalde tijd automatisch uit gaan.

Albeda

Spoelreservoirs
Spoelreservoirs toiletten met de bekende

grote en kleine knop.
Albeda

Grijs/circulair

water

Gebruik grijs water, bijvoorbeeld water dat

uit dakgoot wordt opgevangen, voor het

spoelen van de toiletten

Friesland College

Afkoppelen

regenpijpen van

riolering

Onderzoek de mogelijkheden van je

regenpijpen. In toekomst moeten alle

regenpijpen voorzien zijn van wateropvang

gekoppeld aan bevochtigingssystemen bij

droogte of moeten uitlopen op wadi’s

waarbij het water wordt afgegeven aan het

terrein. Alleen bij overschot zou water

moeten worden afgegeven aan het riool.

Koning Willem I College

Yuverta

Studenten ideeën 

Zet studenten in om na te denken over

duurzame watervoorzieningen binnen de

school.

Koning Willem I College

Parkeerplaatsen
Plaats waterdoorlatende grondbedekking

op je parkeerplaatsen.
Koining Willem I College

Donatie schoon

water

In de aanbestedingen met bijv. MAAS

(koffie&thee) de samenwerking met project

Madeblue. Voor elke liter water doneert het

college een liter schoon drinkwater aan

ontwikkelingslanden.

MBO Lelystad
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Makathon Doe mee aan de Makathon Water en natuur NOVA

Community water

experts

Yuverta heeft een blauwe hotspot ingericht

waarin water centraal staat. Het is een

community van experts op het gebied van

water, groen en klimaat. Zie: Blauwe

Hotspot Dordrecht

Yuverta

Circulair

waterverbruik

Denk na over hoe water hergebruikt kan

worden. Bijvoorbeeld voor verkoelen van

gebouw en omgeving, voor sproeien

planten en spoelen toiletten of

warmte/koudereservoir voor innovatieve

Warmteput.

Yuverta

Wadi's en vijvers
Leg in de buitienruimte van je school als

waterberging een wadi aan.
Yuverta

Verwijder

bestrating

Verwijder bestrating om water infiltratie in

de bodem te verbeteren.
Yuverta

Jeugsddijkgraaf
Stimuleer studenten om jeugddijkgraaf te

worden
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https://www.smart-makers.nl/makathonwaterennatuur
https://www.blauwehotspotdordrecht.nl/
https://greenprogress.eu/a-green-paradise-to-attract-students/
https://www.bd.nl/oss-e-o/julia-17-wil-als-nationale-jeugddijkgraaf-met-tiktok-en-andere-sociale-media-jongeren-waterbewuster-maken~ae9ae3d4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
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Bewustwording

Maak studenten en docenten bewust van

afvalproblematiek bijvoorbeeld plastic,

kleding, chemisch afval. Op YouTube zijn

hierover interessante filmpjes te vinden. Of

nodig iemand van de afvalcentrale uit.

Neem dit in alle opleidingen mee. 

Yuverta

NOVA

Noorderpoort

Transparantie

Maak voor alle studenten/medewerkers het

verbruik en de besparing inzichtelijk. Zo

wordt je samen bewust van de hoeveelheid

afval die de school produceert.

Friesland College

Zone.College

Visie

Ontwikkel een heldere visie op afval. Het

betreft het circulair maken van afval en het

verminderen van afval.

Friesland College

Inkoop

verpakkings-

materiaal

Zorg bij de inkoop al vooraf voor zo weinig

mogelijk afval. Verken met alle leveranciers

op welke manier aan de voorkant, dus voor

levering, al bespaard kan worden op

verpakkingsmaterialen. Hoe minder

verpakkingsmaterialen aan de voorkant

binnen komen hoe minder afgevoerd hoeft

te worden.

Friesland College

Albeda

ROC Nijmegen

Circulair

aanbesteden

Stel vooraf eisen op terrein van

duurzaamheid en circulariteit in geval van

een aanbesteding.

MBO College Lelystad

MBO College Zuid

Circulariteit

Denk bij inkoop al na over de circulariteit

van het ingekochte materiaal. Is het

afbreekbaar? Is het recyclebaar? Is het

eenvoudig te scheiden? Kan het al bij de

bron, gescheiden worden? Of kan de

afvalverwerker het afval “nascheiden”?

Friesland College
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Hergebruik

Breng je afvalstromen in kaart en denk na

hoe je je eigen afval kunt hergebruiken.

Onderzoek waar winst te behalen is en

maak inzichtelijk wat dit op kan leveren. 

Neem dit ook mee bij herbouw/onderhoud

van je gebrouwen. 

Mediacollege Amsterdam

Koning Willem I College

Nieuwbouw/

revisie

Bij verbouwingen/afbraak komt veel afval

vrij. Kies daarom nietvoor nieuwbouw, maar

onderzoek de mogelijkheden van  ver-

nieuwbouwen. Koning Willem I heeft en schil

om het oude gebouw heen gezet die voldoet

aan de nieuwe standaarden van goed

geïsoleerd bouwen. De nieuwbouw is van

hout met metalen koppelstukken zodat de

balken later ook nog weer een andere

bestemming kunnen krijgen (design for

disassembly / losmaakbaar bouwen). 

Koning Willem I college

Rapportage

Vraag je afvalverwerker om

kwartaalrapportages zodat de hoeveelheid

afval gemonitord wordt.

 

Ondergrondse

containers

Plaats ondergrondse containers. Hiermee

krijgt het een schone en nette uitstraling. En

de grote opslagcapaciteit betekent dat er

minder vaak een leging hoeft plaats te

vinden.

Friesland College

Plogging

Plogging is een samenvoeging van de

Zweedse woorden voor ‘oprapen’ en

‘joggen’. Het komt erop neer dat je afval

raapt tijdens het hardlopen. 

Scalda

Afval scheiden

Afval scheiden levert veel op. Materialen als

papier, glas, plastic en batterijen kunnen

voor een groot deel hergebruikt worden.

Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie

en geld. Milieucentale Afvalscheiding nut en

fabels. Plaats bijvoorbeeld Bontons
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https://www.kw1c.nl/verbouwing-locatie-onderwijsboulevard
https://www.plogging.nu/
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https://www.bonton.nl/
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Composteren

Maak in buitenruimte van de school een

compostbak/hoop voor al het

keuken/tuinafval. Kan soms ook hergberuikt

worden voor de dierverblijven

Yuverta

Afspraken

leveranciers

Maak afspraken met leveranciers over

retourneren en hergebruik van

verpakkingsmaterialen.

Friesland College

Papier. reductie

Werk zoveel als mogelijk digitaal bv readers

niet meer printen; gebruik OneNote voor

notities etc.

Bijna alle scholen

Bio diposables
Gebruik biologisch afbreekbaar disposables

in de kantine.
Friesland College

Koffiebekers
Vervang koffiebekers door herbruikbaar

serviesgoed. 
Herman Brood Academie

Zero waste in

leskeuken

Voer een zero waste beleid in bij je

leskeukens. Breng etenswaren die

overblijven naar de Voedselbank of andere

maatschappelijke instelling. 

Friesland College

Plastic flesjes

Laat studenten plastic flesjes (voor een

goed doel) verzamelen en maak hiervan

nieuwe praktische producten maken zoals

bv afvalbakken.

Koning Willem I College

Nudging

Gebruik creatieve/grappige nudging

technieken om studenten/personeel te

stimuleren om de goed afvalbakken te

gebruiken.

Koning Willem I College
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Zero Waste

Challenge

Organiseer een zero waste challenge met

studenten Bijvoorbeeld SmartCirculair,

BlueCity of Foodwaste  of Foodwaste

horeca 

 

Kunstkabinet

Richt een kunstkabinet in waar studenten

allerlei herbruikbare materialen kunnen

achterlaten. Die dan vervolgens binnen de

opleidingen weer gebruikt kunnen worden

om nieuwe producten of kunst te maken.

Koning Willem I College

Recycle container

Ten behoeve van de recycling van koffie

staat er naast elke automaat een recycling

container, waar de cups/pads in worden

verzameld en haalt de leverancier deze

cassettes (containers) op.

Mediacollege Amsterdam

Deel koffiebekers

uit

Geef alle docenten een eigen herbruikbare

koffiebeker

Mediacollege Amsterdam

ROC Nijmegen

Betrek studenten

Laat studenten meedenken over mogelijke

oplossingen voor beperken van afval in hun

eigen vak.

Mediacollege Amsterdam

Koffiedrab

Levering van koffiedrab aan lokale

ondernemer die er oesterzwammen op

kweekt. De oesterzwammen worden weer

gebruikt door de horecaopleidingen.

ROC Nijmegen
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https://www.smartcirculair.com/
https://www.bluecity.nl/
https://www.mbo-challenge.nl/
https://www.mbo-challenge.nl/
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KPI's Stel KPI’s op om de mobiliteit te monitoren Koning Willem I College

CO2 Impact

Meet en Monitor de CO2 impact van je

mobiliteit. Dat heeft een behoorlijk aandeel

in je totale CO2 uitstoot (Friese poort 2020

woon-werkverkeer ruim 17%)

Friese Poort

Fiscale

fietsregeling /

cafetaria regeling

fiets

Een fiets van de zaak maakt het mogelijk

om een (elektrische) fiets of een speed-

pedelec te gebruiken voor woon-

werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet

zelf een fiets te kopen. Hij of zij mag de fiets

van de zaak fiscaal gezien onbeperkt privé

gebruiken. 

Scalda

KM-vergoeding

fiets

Geef een kilometervergoeding als de

werknemer met de fiets naar zijn werk komt

zoals die ook geldt voor vervoer met de

auto.

Albeda

KM-vergoeding

auto

Geef maar een beperkte vergoeding voor

reizen met de auto
Friesland College

Laadzuil auto

Plaats laadzuilen voor elektrische auto’s op

de parkeerplaats bij de school.

Noorderpoort heeft een bijzondere

‘zonnebloem’ laadzuil geplaatst.

Aeres MBO Almere

Noorderpoort

Oplaadpunt fiets
Plaats oplaadpunten voor fietsen in de

fietsenstalling van de school
Aeres MBO Almere
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Thuiswerken

stimuleren

Stimuleer thuiswerken waar dat kan en

mogelijk is.
 

OV stimuleren

Stimuleer het gebruik van OV en ontmoedig

het gebruik van eigen vervoer door een

ruime OV-vergoeding te hanteren bv

Woon-werkverkeer 2de klas en

dienstereizen vergoeding 1ste klas

Friesland. College

Dienstfietsen

Plaats dienstfietsen bij de locaties die door

het personeel gebruikt mogen worden om

zich tussen locaties te vervoeren.

Albeda

Koning Willem I College

Parkeerplaatsen

inperken

Beperk het aantal parkeerplaatsen en

vergoed niet de parkeerkosten.
Albeda

Leenauto

Plaats elektrische leenauto’s bij de school

die door het personeel gebruikt mogen

worden

Noorderpoort

Green wheels
Neem als school een Greenwheels

abonnement 

MBO College Zuid

ROC van Amsterdam

Lease auto's CvB
Geef als CvB het goede voorbeeld door

alleen elektrische auto’s te leasen.
Friesland College

Duurzaam

internationaal

reizen

Voer stimulerende maatregelen in voor

zowel docenten als studenten op het

moment dat zij internationaal reizen bv

extra vergoeding of meer reistijd in

calculeren

Friesland College

IBPV
Besteed aandacht aan de mogelijkheid van

duurzaam reizen bij IBPV
Yuverta

Competitie
Zet een jaarlijkse actie of competitie zoals

bv app ommetje voor wandelen
Friesland College
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Fietskoerier
Zet een fietskoerier functie op voor vervoer

van zaken tussen de locaties
Koning Willem I College

Duurzaam busje

Heeft de school een bus voor vervoer van

materiaal en mensen zorg er dan voor dat

deze ook duurzame energie gebruikt.

MBO College Lelystad

Parkeerpassen
Een parkeerpas voor de auto onder

voorwaarden
ROC Nijmegen

Carpoolen
Stimuleer carpoolen samen reizen via bv

Toogether app 
ROC Nijmegen

Reisbureau

Zet bij opleiding toerisme een

leerwerkbedrijf op die studenten en

docenten kan adviseren/stimuleren om

duurzaam te reizen.

ROC Nijmegen

Mobiliteitskaart
Onderzoek de mogelijkheden van een

mobiliteitskaart 
Yuvertya

Ligging locaties

Kies nieuwe locaties van bv Bestuurlijk

bureau OV-georiënteerd en niet bij de

snelweg

Yuverta
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https://goedopweg.nl/nieuws/de-drie-meest-populaire-carpool-apps-op-een-rijtje
https://goedopweg.nl/nieuws/de-drie-meest-populaire-carpool-apps-op-een-rijtje
https://reisbalans.nl/over-reisbalans/mobiliteitskaarten/
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Concrete

beleidsdoelen

Stel concrete doelen op voor het duurzaam

voedselaanbod in de schoolkantines. Bv

Verduurzaam de catering vegetarisch en

biologisch aanbod van tenminste 50%; in

2023 75% en in 2025 100%

Yuverta

Watertappunten
Water drinken is goedkoop, lekker en

gezond. Zet watertappunten in je school. 
 

Gezonde

schoolkantine

Ontwikkel je tot een gezonde schoolkantine

waarin studenten en personeel gemakkelijk

gezonde en duurzame keuzes gemaakt

kunnen maken. Teken de ambitieverklaring.

 

Gezonde. school Doe mee met de Gezonde school aanpak .
Aeres MBO  Almere

Albeda

Positionering

Zorg er voor dat gezonde/duurzame

producten vooraan liggen en ongezonde

achteraan en minder snel te pakken zijn.

Koning Willem I College

Enquête 

Hou een enquête onder medewerkers en

studenten: hoe tevreden zijn zij over het

aanbod in de kantine? Gebruik de resultaten

als input voor de aanbesteding.

Herman Brood Academie

Aanbesteding

Is een aanbesteding nodig, neem daarin dan

ook de duurzaamheidseisen op. Dat geldt

voor het voedsel zelf, maar bijvoorbeeld ook

voor de verpakkingen en disposibles. Zorg

dat deze biologische afbreekbaar zijn.

Albeda

Verpakkingen

Denk ook aan de verpakkingen en

disposables van voedsel. Zorg dat deze

biologische afbreekbaar zijn. 

Friesland College
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https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/subsidie-watertappunten
https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/ambitieverklaring.aspx
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs
https://www.natureko.nl/materiaalsoorten
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Eisen cateraar

Maak afspraken met de cateraar in de

kantine over de minimale

duurzaamheidseisen waaraan zij moeten

voldoen en leg dit vast via KPI’s in de

overeenkomst. Controleer vervolgens ook

of hieraan is voldaan. Bijvoorbeeld conform

de richtlijnen voor eetomgeving scholen van

het voedingscentrum. 

Scalda

Monitoring

Monitor het voedselgebruik in de kantine

w.o. % duurzame voeding, % duurzame

disposables, % producten ingekocht bij

lokale ondernemers, %derving, % duurzaam

vervoersmiddel.

Yuverta

Kleurcodes

Geef met kleurcodes op de menukaart in de

kantine welke keuze ze maken Groen =

green choice, blauw = local choice, paars =

healty choice. Zie #TGTHR 

MBO College Lelystad

Divers aanbod

Zorg voor een lokaal en afwisselend aanbod

afhankelijk van seizoenen en rekening

houdend met verschillende achtergronden

en culturen. Evalueer regelmatig om

voedselverspilling te voorkomen.

MBO College Lelystad

Voedselverspilling

challenge

Doe mee aan de jaarlijkse

Voedselverspilling Challenge MBO

Challenge Voedselverspilling 

 

Voedselverspilling

Neem maateregelen om voedselverspilling

te voorkomen bv ‘smeren op verzoek’ in de

kantine en niet gesmeerde broodjes

klaarzetten. Bestel broodjes op aanvraag

en niet op aanmeldingen deelnemers

bijeenkomst

Herman Brood Academie
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https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/stap-voor-stap.aspx
https://tgthrfood.nl/
https://www.mbo-challenge.nl/
https://www.mbo-challenge.nl/
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Lokaal aanbod
Werk samen met lokale ondernemers voor

aanbod in de kantine bv lokale fruitteler.
Yuverta

Fungi Farm

Kweek Oesterzwammen samen met lokale

ondernemer. Bijvoorbeeld samen met Fungi

farm, kweken wij voor ons Restaurant LEF

op de campus in Leeuwarden,

oesterzwammen op ons eigen koffiedik.

Hier worden door studenten weer mooie

gerechten van gemaakt met verschillende

bereidingsmethodes. Het koffiedik wordt

verzameld uit al onze koffiemachines.

Friesland College

Moestuinbakken

Plaats moestuinbakken rondom de school.

Je kunt het stimuleringsprogramma van

Jong Leren Eten hiervoor benutten:

Activiteiten matrix: Stimuleringsbijdrage

Jong Leren Eten | Jong Leren Eten 

ROC Nijmegen

Noorderpoort

Leerwerkbedrijf

Heb je de opleiding Horeca, Kok of

voedingstechnologie in huis? Zet in dit

verband dan een leerwerkbedrijf op die

duurzaam en gezond voedsel stimuleert.

Friesland College

ROC Nijmegen

Catering overleg

Voer regelmatig overleg met de catering

over de toepassing, gebruik en verkoop van

duurzame/gezonden producten. Evalueer

samen wat beter kan. Doe dit ook samen

met studenten.

Koning Willem I College

Storytelling

Betrek storytelling bij de catering in de

kantine of gezonden/duurzame keuzes te

stimuleren.

MBO College Lelystad

Meatless Monday
Introduceer een Meatless Monday in de

kantine.
MBO College Lelystad

Bedrijfsvoering
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https://www.jonglereneten.nl/activiteiten-matrix-stimuleringsbijdrage-jong-leren-eten
https://www.mondaycampaigns.org/meatless-monday
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Gezonde leeftijl
Neem lessen een gezonde leefstijl /voeding

mee binnen burgerschap.
Noorderpoort

Projecten

Laat studenten van aan voeding/sport

gerelateerde opleidingen samen met

lokale/regionale partner

duurzame/gezonde/lokale

voedselprojecten opzetten denk aan

samenwerking met ouderenzorg,

buurtcentra, kinderdagverblijven,

basisscholen, jongerenwerk, poppodia,

startups etc

Noorderpoort

Koffiemachine

Gebruik een koffiemachine waarbij alle

restproducten volledig worden recyclede.

Bv Nespresso 

Mediacollege Amsterdam

Koffiemokken
Geef het personeel een eigen herbruikbare

koffiebeker
Mediacollege Amsterdam

Werkfruit

Stel fruit beschikbaar in de docentenkamers

van de school om een gezond

voedselpatroon te stimuleren.

Zone.College

Foodfestival
Organiseer een FoodFestival op school BV

Yuverta (Citaverde)
Yuverta (Citaverde)

Haver/sojamelk
Biedt haver/sojamelk als alternatief aan

voor koemelk
Herman Brood Academie

Bedrijfsvoering
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https://www.youtube.com/watch?v=QHxWAAaIq20
https://www.facebook.com/watch/?v=626755264725993
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Groenvoorzienings

-plan

Stel een groenvoorzieningsplan voor de

buitenruimte van je gebouwen op waarin

biodiversiteit leidend is: zowel wat betreft

de inrichting als het onderhoud. Ga uit van

ecologisch beheer

NOVA

Yuverta

Uitbesteding en

gunning

Zorg ervoor dat biodiversiteit als een

belangrijk criteriumwordt meegenomen bij

uitbesteding en gunning bij de inrichting en

onderhoud van de buitenruimte van

gebouwen.

NOVA

Biodiversiteit

monitor

Breng de biodiversiteit in de buitenruimte in

kaart en monitor de vooruitgang
Yuverta

Tegels eruit, groen

erin

Vergroen de omgeving van de gebouwen

door tegels er uit te halen en te vervangen

door groen. Bijvoorbeeld  Steenbreek 

 

Huur een

landschaps-

architect in

Onderzoek samen met een

landschapsarchitect hoe je de buitienruimte

van je gebouwen zodanig kunt inrichten dat

de biodiversiteit wordt vergroot.

Friesland College

Combineer met

onderhoud

Neem de vergroening mee in je

onderhoudsplan van de buitenruimte van de

school, zodat het geen extra investering

wordt maar ‘in plaats van’.

Friesland College

Stoepplantjes

project

Koester de plantjes die tussen de tegels

staan in plaats van ze weg te halen. 

 Bijvoorbeeld Proef Wilde bloemen in

Utrecht 
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https://steenbreek.nl/tuintips/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/onderhoud-openbare-ruimte/proef-wilde-bloemen-en-planten/
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Plaats

bloembakken

Plaats bloembakken op de verharding rond

je gebouwen en vul deze met

insect/bij/vlinder vriendelijke

struiken/bomen, planten en/of bloemen.

Friesland College

Vergroen je dak

Daken kunnen vergroend worden. Het heeft

een grote isolatiewaarde, het blijft binnen

koeler en vergroot de biodiversiteit.

Yuverta

Maai mei niet

Maai de grasvelden niet te vaak, maar vorm

deze om kruidenvelden met veel bloemen.

Bijvoorbeeld MaaiMeiNiet Campagne 

 

Snoei niet in

broedperiode

Snoei niet tijdens de broedperiode van

vogels of markeer deze plekken voordat de

werkzaamheden beginnen zodat hier

rekening mee gehouden kan worden.

NOVA

Zaai wilde

bloemen

Zaai in het voorjaar inheemse wilde

bloemen rondom de school.
Aeres MBO College

Plaats nestkasten

aan je gebouwen

Om vogels de mogelijkheid te bieden kun je

nestkasten plaatsen aan de muren of

hiervoor speciale dakpannen plaatsen. Je

kunt ook speciale voorzieningen treffen

voor vleermuizen.

Yuverta

Houdt rekening

met vleermuizen

en zwaluwen

Vleermuizen en zwaluwen zoeken graag

een plek in gebouwen. Biedt hier de ruimte

voor en houdt hier rekening mee. 

Herman Brood Academie

Plaats een

insectenhotel

Een insectenhotel geeft insecten de ruimte.

Deze kun je ook samen met studenten

maken en plaatsen.  Er zijn ook verschillende

partijen die zich hier hard voor maken zie

o.a.  Bureau Aat

Yuverta

Mediacollege Amsterdam

Bedrijfsvoering
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https://www.maaimeinietnederland.nl/
https://www.maaimeinietnederland.nl/
https://www.bureauaat.nl/bee-inc/
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Stapel snoeiafval

Verschillende dieren w.o. egels hebben baat

bij plekken waar ze in weg kunnen kruipen.

Deze kun je maken door snoeiafval niet af te

voeren maar te stapelen langs de rand van

je terrein als afscheiding. 

 

Maak een groene

wand of gebouw

Ook de muren van gebouwen kunnen

groener. Het nieuwe schoolgebouw van

Aeres op het Floriade terrein in Almere is

daar het ultieme voorbeeld van. 

Aeres MBO Almere

Stop met

pesticiden

Stop met het gebruik van pesticiden.

Onkruid dat perse verwijderd moet worden

kan ook gemaaid of weggebrand worden.

Koning Willem I College

Zaden cadeautje

Geef docenten/studenten als de

gelegenheid zich voordoet biologisch zaden

cadeau. Zaden staan voor groei en dat past

goed bij het onderwijs. 

Yuverta

Lever een bijdrage

aan vergroening

Studenten kunnen bijdrage leveren aan de

vergroening van de omgeving van de

school. Dat geldt natuurlijk vooral voor de

groene scholen, maar ook bij andere

opleidingen kan de relatie met groen gelegd

worden bijvoorbeeld dienstverlening,

economie, horeca, zorg etc.

Yuverta

Aeres MBO Almere

Bedrijfsvoering
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https://www.aereshogeschool.nl/nieuwbouw-almere
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PIANOO

Met inkoop kunnen duurzame beleidsdoelen

worden nagestreefd. De overheid heeft

hiervoor criteria opgesteld en het

Expertisecentrum PIANOo van het

ministerie van Economische zaken geeft

richtlijnen om maatschappelijk

verantwoord in te kopen. 

 

MVI-criteria

Hanteer de meeste actuele

Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop

criteria van de Rijksoverheid toegespitst op

verschillende clusters zoals bv energie,

automatisering of transport .

Koning  Willem I College

Monitoring
Stel helder KPIs op om het inkoopbeleid te

monitoren en bij te stellen.
 

Roadmap

Stel een roadmap op waarin staat vermeld

wanneer je welke inkoopdoelen wilt

behalen

Noorderpoort

Duurzaam

inkoopbeleid

Stel duurzaam inkoopbeleid  voor de school

op. Zie goede voorbeelden DuurzaamMBO
Koning Willem I College

Evaluatie

Zorg er voor dat het niet alleen bij beleid

blijft, maar het ook jaarlijks wordt

geëvalueerd.

 

Studenten/

docenten

betrekken

Betrek studenten en docenten bij de revisie

van het inkoopbeleid. Zij kunnen vanuit hun

perspectief een zinvolle bijdrage leveren.
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https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/beleidsdoelen-bij-inkoop#duurzaaminkopen
https://www.mvicriteria.nl/nl
https://www.duurzaammbo.nl/bedrijfsvoering/duurzaam-inkopen
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Leveranciers-

afspraken

Maak afspraken met leveranciers over

duurzaamheid o.m. certificaten/garanties

voor niet inzetten van kinderarbeid bij

productie, milieucertificaten, gebruik van

milieuvriendelijke vervoersmiddelen

(verhuizingen/koeriersdiensten),

inzetbaarheid met mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt, circulair gebruik van

grondstoffen en gebruik van

milieuvriendelijke (schoonmaak)middelen,

etc.

Albeda

Circulaire inkoop

Onderzoek de mogelijkheden van circulaire

inkoop en streef er naar om dit zo groot

mogelijk te maken.

Koning  Willem I College

RCC
Denk eens na over de mogelijkheden van

Rapid Circular Contracting of RCC 
MBO College Lelystad

Professionalise-

ring

Laat de inkopers/contractmanagers een

opleiding Circulair inkopen volgen. 
Noorderpoort

Gastlessen

Laat de inkoper/inkoopadviseur van de

school gastlessen geven binnen de school

over duurzaam inkopen.

NOVA

Materialen

Koop duurzame materialen in bv

handdoeken van biokatoen, Cradle tot

Cradle WC-papier, papieren koffiebekers

met plastic coating inruilen voor glas of

keramiek.

NOVA

Give-away kast
Zet een Give-away-kast in de hal voor gratis

spullen / ruilen.
Herman Brood Academie
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https://www.kplusv.nl/oplossingen/circulair-impactvol-en-innovatiegericht-inkopen



