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Op dinsdagmiddag 14 juni organiseerde Het Groene Brein Roots het Future 
of MBO Congres. Sinds de oprichting in 2015 jaagt Het Groene Brein Roots 
innovatie in het onderwijs aan ten behoeve van een circulaire economie, 
door de onderwijswereld te verbinden met het bedrijfsleven, overheden en 
maatschappelijke organisaties. En nu was het voor Roots tijd om te laten 
zien wat er in een jaar is gebeurd en wat er het komende jaar op het 
programma staat, met de hoop dat alle deelnemers aan het congres hier 
ideeën en inspiratie uit kunnen halen. 
 
In Baarn kwamen we met honderd man bij elkaar vanuit het hele land: 
studenten, docenten, beleidsmakers en ondernemers, met de intentie om 
nieuwe verbindingen met elkaar aan te gaan, wetende dat we samen meer 
kunnen bereiken.  
 
 
 

Roots bestaat een jaar!
We wilden met elkaar kijken naar wat er al gebeurt in het beroepsonderwijs 
rondom de circulaire economie en met elkaar te dromen over hoe de 
toekomst van het MBO er uit kan gaan zien. De vorm van het congres was ook 
innovatief: dankzij Maaike Boumans en Marjon van Opijnen liep er een rode 
draad van verbinding door de hele dag. Deelnemers kwamen niet alleen 
luisteren maar met deze vorm werd ook een beroep gedaan op de collectieve 
wijsheid die we hier met elkaar brachten. 
 
We zijn afgelopen jaar de verbinding aangegaan met gelijkgestemde 
initiatieven en partners als DuurzaamDoor, GroenGelinkt, DMBO en Groene 
Groei om elkaar verder te helpen: we werken aan dezelfde missie. Wat zijn 
concrete stappen die we kunnen ondernemen? Hoe kunnen we bestaande 
initiatieven versterken? Dit document is een korte samenvatting van alle 
bijdragen aan het congres. 
 



Het Groene Brein Roots staat voor impact, versnelling, creativiteit, 
innovatie, kennisdeling en enthousiasme. Om ons scherp te houden en te 
inspireren hebben we verschillende bijzondere mensen uit ons netwerk 
gevraagd om zitting te nemen in een Raad van Inspiratie. De Raad van 
Inspiratie bestaat uit een vaste kern en ieder jaar voegen we daar weer 
frisse denkers aan toe. De Raad heeft als doel om een klankbord te zijn voor 
Roots en te zorgen voor prikkels, opschudding en advies! Op dit congres 
kwamen we voor het eerst bij elkaar. Ieder lid is op zijn eigen manier 
belangrijk voor Roots en er is een mooie balans van studenten, docenten, 
bestuurders en vertegenwoordigers vanuit meerdere disciplines.  
Kernwoorden van deze bijeenkomst: gemeenschapszin, vertrouwen en 
betekenisvol zijn. De eerste stap tot versterking was het formuleren van een 
gemeenschappelijke taal. Dat iedereen nu nog meer in het eigen netwerk 
verbindingen mag gaan zoeken vanuit onze gezamenlijke missie! 

OCHTENDPROGRAMMA 
Raad van Inspiratie

OPENING 
Theo van Bruggen 
DuurzaamDoor
Na de check-in en meditatie om even stil te kunnen staan bij onze 
gezamenlijke doelen (omdat we in het dagelijks leven zo weinig ruimte 
hebben om deze eens bewust en van een afstand te kunnen bekijken) 
opende Theo van Bruggen het plenaire gedeelte met de vraag hoe we 
duurzaamheid groot gaan krijgen. Een van de lessen die hij wilde meegeven 
is dat je het altijd hebt over verbindingen en verhoudingen tussen mensen. 
De uitdaging is volgens hem óók hoe je betekenisvol en impliciet kunt 
werken aan duurzaamheid. Zo veel mogelijk in de werkelijkheid en zo min 
mogelijk in de klas!



Antoine Heideveld benadrukte dat we samen het verschil kunnen maken en 
dat er op dit moment al meer dan 80 ambassadeurs voor een nieuwe 
circulaire economie verbonden zijn aan Roots. Het MBO is de grootste groep 
beroepsbeoefenaars, dus als het beroepsonderwijs gaat innoveren en 
studenten gaat klaarstomen voor de beroepen van de toekomst hebben we 
een gigantische impact op de samenleving. Alle ambassadeurs kregen hun 
eigen visitekaartjes, een middel om concreet verbindingen te maken en 
samenwerking tot stand te brengen. En hij zei dat we niet moesten vergeten 
dat je kunt ook samenwerken met de meer dan 100 wetenschappers van Het 
Groene Brein.

NOTE 
Antoine Heideveld 
Het Groene Brein

NOTE 
Laura Polder  
ROC Amsterdam  
& Emin Kececi 
Virtuoze docent 2015

””

Twee docenten vertelden met passie over hun vak en de initiatieven die zij 
vandaag wilden uitlichten: I Am Moved by Others en Play2work, Shortcut to 
Succes. Over dat je soms ongelijke kansen moet bieden om jongeren gelijke 
kansen te kunnen geven. Over hun studenten die rolmodellen en connecties 
nodig hebben. Kortom: er is behoefte aan een sterk netwerk voor MBO-ers. 
Want er zijn méér jongeren die een droom hebben. 

je komt nooit verder dan dat je durft te dromen



NOTE 
Ira von Harras 
Het Groene Brein Roots
Initiatiefnemer Ira von Harras sprak over een toekomst waar alles eerlijk is 
en vanzelfsprekend duurzaam. Haar wens is om het beroepsonderwijs dé 
broedplaats voor innovatie te laten zijn, met de jongeren samen. ‘We gaan 
het met elkaar doen, dit is ons collectief en samen zorgen we voor positieve 
impact!’. Ze vroeg ook de aanwezige deelnemers aan het Young Leadership 
programma Finding Roots naar voren te komen. Als ambassadeurs dagen 
deze jongeren zichzelf en anderen uit leiderschap te tonen voor een 
duurzame en rechtvaardige wereld. Ira benoemde hierbij ook de ‘kracht van 
de kudde’: dat je je jouw positie en plaats in de groep of samenleving goed 
snapt en dat je het beste uit jezelf kunt halen ten behoeve van het collectief.   
 

NOTE 
Machtelijn Brummel 
DuurzaamDoor
Machtelijn Brummel wil vooral nieuwsgierigheid bevorderen bij studenten 
en hiervoor een flexibele en stimulerende omgeving voor creëren. Zij ziet 
heel sterk de kracht van jongeren om ons te wijzen op onduurzame 
routines: ‘Onderwijs gaat dan wel over wat je allemaal moet leren. Maar als 
we denken aan een duurzame levensstijl is de vraag eerder wat we moeten 
afleren! Duurzaamheid gaat uiteindelijk over gedrag.’

””

wat moeten we afleren?



#FUTURE OF MBO
veiling

The Bigger Picture is een internationaal student exchange project voor 
Young Leadership studenten die werken aan een duurzame toekomst 
voor iedereen. Het zou geweldig zijn als zij als onderdeel van hun 
opleidingstraject kunnen reizen en zo hun blik verruimen en ervaringen 
opdoen.  
 
Om te investeren in dit internationale netwerk van bijzondere gamechangers 
heeft Het Groene Brein Roots haar eigen netwerk nodig! Daarom 
organiseerde Roots op het congres een veiling. Die dag haalde Roots al  
€1500,- euro op. Het project krijgt een vervolg met door studenten 
verzonnen acties, zoals ‘geen schijt aan duurzaamheid’ waarbij ze eco 
toiletpapier verkopen op hun school. Het doel is om uiteindelijk €5000,- op 
te halen binnen 5 weken. 
 

The  
Bigger  
Picture

PITCH PODIUM  
& BREAKOUT SESSIES 

De sessies waren tweeledig: 
aan de ene kant konden 
deelnemers kennismaken met 
tools of handvatten zoals de 
lesmethode Zakendoen in de 
Nieuwe Economie NextGen, het 
Green Office model of een 
jongerenprogramma als 
Finding Roots. Maar 
deelnemers konden ook mee 
brainstormen waardoor die 
projecten een verdiepingsslag 
konden maken.  
 
Hier volgen de gepresenteerde 
projecten.



FINDING ROOTS 
Imke Elstak
De sessie over het Young Leadership programma Finding Roots o.l.v. Imke 
Elstak van Switch was een kennismaking met de succesvolle Zeeuwse editie. 
Het ging tijdens de breakout sessie ook over kansen of uitdagingen om 
jongeren te betrekken. Hieruit kwam dat er behoefte is aan een netwerk en 
samenwerking tussen het MBO en HBO. Verder spreekt het jongeren erg aan 
om er op uit te gaan. Wil je ook een jongerenprogramma opzetten in jouw 
regio? Neem contact met ons op. Om je nog beter te ondersteunen werken we 
op dit moment aan een toolkit die eind van het jaar wordt gepresenteerd. 

Het actief ontwikkelen van 21st century skills vraagt om creativiteit vanuit 
meerdere disciplines. De lesmethode NextGen is een co-creatie vanuit het 
Roots netwerk. Dit innovatieve en vooruitstrevende boek waarin 
duurzaamheid vanzelfsprekend is, is nog maar het begin van het samen 
ontwikkelen en maken van producten of tools waar onze ambassadeurs 
zélf behoefte aan hebben. Tijdens de sessie o.l.v. Rob Duim kon je 
kennismaken met deze methode die MBO studenten voorbereidt op de 
banen van de toekomst.

GREEN OFFICE 
Floor van den Elzen
Studenten helpen hun eigen onderwijsinstellingen verduurzamen! Deze 
beweging is al volop aanwezig in het in het wo en ook internationaal zijn er 
Green Offices waarin studenten en docenten elkaar ontmoeten om 
duurzame ideeën uit te werken en projecten te coördineren. Roots helpt dit 
mooie model ook geschikt te krijgen voor het MBO. Tijdens de sessie o.l.v. 
Floor van den Elzen werd gekeken naar welke zaken je in een Green Office 
kunt onderbrengen en wat er op dit moment nodig is om het model te 
introduceren in heel Nederland. Hiervoor moeten we ook weer investeren 
in het netwerk zodat we weten wie het op welke school oppakt en we 
informatie en successen kunnen uitwisselen.

DMBO 
Irma Romme
Duurzaam MBO (DMBO) biedt een platform voor kennisdeling en 
ontwikkeling met als doel duurzaamheid structureel in te bedden binnen 
roc’s en aoc’s. DMBO organiseert ontmoetingen en wil met haar activiteiten 
bestuur en docenten enthousiast maken. O.l.v. Irma Romme werd er tijdens 
deze sessie gekeken naar wat er nog meer nodig is om duurzaamheid te 
integreren in het curriculum. Do’s voor het onderwijs zijn: 
praktijkopdrachten en aansluiten bij de leerbehoefte. De leerling moet het 
gevoel krijgen bij te dragen aan een betere samenleving en de lessen 
moeten vooral ook aansluiten bij interessante ontwikkelingen! 

ZAKENDOEN IN DE  
NIEUWE ECONOMIE NEXTGEN 
Rob Duim



VERSNELLERFIETS 
Tessa de Graaf
Op 14 juni stond de Versnellerfiets voor het eerst te pronken op het Future of 
Mbo-congres. Een groot deel van de vernieuwing in het mbo zal uiteindelijk 
afkomstig zijn van dwarsdenkende, radicale, gekke ideeën, zoals dat vaker 
gaat bij innovatie en vernieuwing. In veel gevallen is er niet altijd ruimte 
voor om die ideeën verder te helpen en ermee te gaan experimenteren. 
Daarom bedachten Roots en Platform Bèta Techniek samen de 
Versnellerfiets campagne. Om die ideeën vooruit helpen die een bijdrage 
leveren aan de nieuwe economie! Dus werk of leer je in het MBO en heb je 
een innovatief idee voor de wereld van morgen, met een bedrijf? Meld je aan 
op www.versnellerfiets.nl 
 

FUTUREQUEST 
Team Roots
FutureQuest wordt een rondreizende virtual reality experience die de 
nieuwe economie naar het klaslokaal brengt. Studenten bevinden zich met 
FutureQuest in de toekomstige arbeidsmarkt en spelen een game. Door 
verschillende keuzes voor te leggen (kiezen tussen de handelswijze van de 
oude en de nieuwe economie) leert de student hoe handelen in de nieuwe 
economie er uit ziet; handelen met positieve impact op mens en aarde. 
FutureQuest biedt een bijbehorend lespakket aan dat studenten en 
docenten voorbereidt op deze arbeidsmarkt van morgen, de principes van 
de nieuwe economie en 21st century skills. Heb je iets met innovatief 
onderwijs en nieuwe technologieën, join us!

”ideeën die een bijdrage leveren aan de nieuwe economie

”


