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EEN VRAAG 

 

Hoe 

kijkt u terug 

op uw 

middelbare school 

? 



NOG EEN VRAAG 

Wat 

heeft een 

middelbare scholier 

nodig 

om zich voor te bereiden op arbeid 

? 



MAATSCHAPPELIJKE 

VERANDERINGEN 

 technologisering   

 informatisering 

 globalisering 

 individualisering 

 

 

 Wat moeten jongeren in de 21e eeuw op school 

leren? 



21E EEUW VAARDIGHEDEN IN HET VO DOOR 

SLO 

 samenwerking 

 communicatie 

 ICT-gebruik 

 sociaal en/of cultureel bewustzijn (inclusief 

burgerschap). 

 creativiteit 

 kritisch denken 

 probleemoplossende vaardigheden 

 productiviteit 



KENNISNET VAT HET ZO SAMEN: 



WAAROM DUURZAAM ONDERWIJS? 

 Onze jongeren zijn de werknemers en managers 

van de toekomst; 

 Klimaatverandering en 

grondstoffenproblematiek zijn de grootste 

uitdagingen; 

 Daar moet vandaag aan worden gewerkt; 

 Met de 21e eeuw vaardigheden. 



DOEL MY CIRCULAR FUTURE 

 Jongeren 12+ 

 Bewustzijn vergroten over klimaatprobleem, 

grondstoffenprobleem, social fairness en 

(plastic)vervuiling 

 Kennis aanleren over Cradle to Cradle, circulaire 

economie en biobased economy 

 Hierbij gebruik maken van 21e eeuws vaardigheden 

 Verbindingen school – bedrijven – overheid door 

opdrachten en gastlessen 

 Bewuste docenten, door training, begeleiding en 

nazorg 



CRADLE TO CRADLE TENTOONSTELLING IN MAASTRICHT 



JONGEREN DOEN ONDERZOEK 



LIMBURG2030 PROJECTEN 

 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 

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


JONGEREN BEVRAGEN VOLWASSENEN 



JONGEREN ONTWERPEN 



JONGEREN PRESENTEREN 



JONGEREN INTERVIEWS 





OUR CIRCULAR FUTURE 



WAAROM GAAT HET ZO MOEIZAAM? 

 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 

 



DOELSTELLING KOMENDE JAREN 

 

 Digitale lesmodules, Nederlands en Engels; 

 

 Persoonlijk docenten contact en goede begeleiding 

en nazorg; 

 

 Verbinding met bedrijfsleven door gastlessen en 

sponsoring. 

 



MODULE 1 HOE EEN BADEENDJE  

GEZOND KAN WORDEN 

 

Cradle to Cradle uitgangspunten 

 

• Kringlopen 

• Niet giftig 

• Hernieuwbare energie 

• Water verbetering 

• Eerlijk geproduceerd 

 











MODULE 2 DE DUURZAME SCHOOL 



EEN GEBOUW IS ALS EEN BOOM 



ONLINE DOORONTWIKKELING 



DUURZAAMHEIDSRAPPORT VAN DE 

SCHOOL 



CROWD FUNDING ACTIE   

 

Digitale module 

€ 3.000 fase 1  

(in ontwikkeling met studenten start up) 

 

€ 2.000 fase 2  

(wij zoeken nog sponsoren) 



BEZOEK ONZE WEBSITE 


