Training voor mbo-docenten

Verkennen en integreren van circulaire vaardigheden in het onderwijs

opleidingen: Techniek en de gebouwde omgeving

O3-effect heeft als motto:
Samen bouwen aan
onderwijsinnovatie voor
duurzame ontwikkeling.
Na een lange carrière in het
onderwijs zetten Guido
Bastiaans en Jacomijn de
Vries zich hier voor in.
Samen met experts uit de
bouw- en installatietechniek
in de regio bereiden zij de
training voor
www.O3-effect.nl

WAT: training circulaire vaardigheden
O3-Effect verzorgt in maart 2021 een kosteloze training
voor docenten uit het mbo. Deze training is gericht op
het identificeren en toepassen van circulaire
vaardigheden in samenwerking met bedrijven uit de
bouw- en installatietechniek. De training zal een
regionaal karakter hebben en wordt op maat gemaakt.
WIE: docenten MBO: TGO opleidingen
De training is, vanuit het “Circular Skills” programma
van Leren voor Morgen, bedoeld voor docenten uit
opleidingen Techniek en de Gebouwde Omgeving. De
focus ligt op bouw- en installatietechniek, maar de
inhoud is zeker ook interessant voor andere TGO
opleidingen.
WAAROM: Transitie naar een circulaire economie
Om duurzaam te ontwikkelen zijn we in transitie naar
een circulaire economie die gericht is op het optimaal
inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de
verschillende schakels van de productieketen.
Binnen de bouw- en installatietechniek gaan de
ontwikkelingen snel en van werknemers worden nieuwe

De Coöperatie leren voor morgen is de landelijke
coördinator van sustainable development goal 4.
Kwaliteitsonderwijs

Programma training
Februari 2021
9.30-16.00 uur
• Waar leiden we voor op?
• Circulaire trends in bouw
en installatietechniek
• Actuele regionale
voorbeelden door
bedrijven
• Ontwerpen van onderwijs
op basis van de principes
van “leren voor duurzame
ontwikkeling”
• Praktische handvatten
voor het actueel houden
van de lessen.
Locatie:
n.t.b.
Kosten: gratis

circulaire vaardigheden gevraagd. Om het onderwijs
actueel te houden en daarbinnen nieuwe vaardigheden
te integreren is het van belang om verbinding te zoeken
met bedrijven op deze circulaire vaardigheden.
Expertise hierop kan op meer structurele basis worden
gedeeld en het onderwijs kan eenvoudiger aansluiten
bij actuele veranderingen. In deze training krijgt je
beelden van de circulaire vaardigheden die worden
gevraagd door de aanwezigheid van bedrijven uit jouw
regio en branche. Daarnaast oefenen we hoe je dit kan
vormgeven in jouw bestaande onderwijsactiviteiten.
Regionale expertise van bedrijven
Om de training aan te laten sluiten bij de behoeften en
de regionale situatie zullen we vooraf de training met
regionale bedrijven voorbereiden en levensdocenten in
het inschrijfformulier vragen welke behoeften zij hebben
op dit vlak. We maken de training dan op maat.
Inschrijven?
Wil je inschrijven voor de training via deze link
Heb je vragen over het programma mail deze dan naar
info@O3-effect.nl. In principe wordt deze training live en
aansluitend bij de corona maatregelen uitgevoerd.
De datum wordt in overleg met de opleidingen
vastgesteld. Dit kan in februari of maart 2021.

