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� Bewustzijn creëren bij jongeren 12+ 

� Duurzaamheid integreren in onderwijscurriculum

� Samenwerking onderwijs – bedrijfsleven – overheid

� Drs Marion van der Kleij, didactisch adviseur/docent/ontwikkelaar en project directeur

� Ir Mariska van Dalen, senior consultant Sustainability en Cradle to Cradle Tebodin

� Ing Maria Mobers, milieukundige en natuurkenner





� November 2010 Boek

‘Wat doet u voor mijn toekomst?’

www.youtube.com/watch?v=77yAznkLH1k

� Najaar 2013 Masterclasses voor 

H/V bovenbouwleerlingen over 
duurzaamheid en C2C, ter bevordering van 
duurzaam profielwerkstuk 















� Jongeren 12+

� Bewustzijn vergroten over klimaatprobleem, 

grondstoffenprobleem, social fairness en 

(plastic)vervuiling

� Kennis aanleren over Cradle to Cradle, circulaire 

economie en biobased economy

� Creativiteit bij jongeren stimuleren in oplossingen voor 

duurzame toekomst

� Verbindingen school – bedrijven – overheid door 

opdrachten en gastlessen

� Bewuste docenten, door training, begeleiding en nazorg



� Tijd, druk lesprogramma van scholen / docenten

� Ouders vinden het niet belangrijk

� Docenten zien geen urgentie

� Geen prioriteit op docentenopleidingen

� Te weinig geld

� Het wordt gezien als ‘iets extra’s’

� Weinig mogelijkheden om praktijkvoorbeelden te 
bezoeken

� Kennis bij docenten ontbreekt

� Lastig om verbinding te leggen met beroepspraktijk



� Digitale lesprojecten, Engels en Nederlands

� Lesmateriaal printing on demand

� Docententrainingen 

� Maatwerk voor scholen

� Persoonlijk contact en goede begeleiding en nazorg

� Verbinding met bedrijfsleven door gastlessen of 
opdrachten



� Nederland en Vlaanderen

� Docenten en leerlingen van Voortgezet 
Onderwijs, met name Technasium, United 
World College, Tweetalig onderwijs



Didactische opzet:
1. Probleemstelling
2. Bewustwording, benoemen eigen ervaringen en 

herkenning
3. Oplossingen : kennis over wat is / gebeurt er al? + 

aanzet tot meedenken over eigen oplossingen

Praktische uitgangspunten:
� Onderwijstijd 8 – 20 uur (variabel)
� Aanbod: digitaal en printing on demand
� Werkvormen: mix van individueel, pairwork en groepswerk
� Duidelijk en gestructureerd, herkenbare opbouw
� Verschillende didactische opdrachten waarbij meervoudige 
intelligentie het uitgangspunt is



Cradle to Cradle uitgangspunten

• Kringlopen

• Niet giftig

• Hernieuwbare energie

• Water verbetering

• Eerlijk geproduceerd



� 1. Wat vind jij? (bewustwording milieu)

� 2. Rubber Duckie is leuk (ontwerp)

� 3. Rubber Duckie is ziek (giftig, plastic soep, 
energie, grondstoffen)

� 4. Wat kun je doen? (de 3 R’s) 

� 5. Hoe spullen beter kunnen worden 
gemaakt(circulaire economie, C2C en biobased)

� 7. Eindopdracht:hoe maken we Rubber Duckie  
gezond?















� Design your future home

� Grondstoffen – ewaste – mobiel

� Thema’s kunnen ook worden aangedragen 
door het onderwijs (maatwerk)



� 2 onderbouwdocenten

� 2 studenten (boek Limburg2030)

� 2 leerlingen (masterclass duurzame talenten)

� Mariska van Dalen, C2C consultant

� Maria Mobers, algehele controle

� Wisselend per thema en benodigde expertise



� Sponsor om activiteiten van de stichting te ondersteunen

� Sponsor om module te ontwikkelen

� Sponsor een onderwijzer

� Sponsor je lokale school (gastlessen, kennis, in natura en  
financieel)

� Sponsor een docent in opleiding

� Alle giften zijn welkom

� Wordt een ambassadeur van de stichting

� Limburg Economic Development, verbinden aan een school 
voor VO in regio Zuid-Limburg voor minimaal drie jaar 
(gastlessen, kennis, in natura en / of financieel)




