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Hallo, wij zijn 

Stichting de nieuwe draai.

Dit trendrapport laat zien wat de ideale 
mbo-leeromgeving voor nu en de toekomst is, 
en hoe deze een positieve invloed kan hebben

op de kwaliteit van onderwijs. 



5

Introductie 6

Feiten en cijfers 

Goed om te weten!

Leren is iets heel anders dan
presteren
Interview met Alexander Minnaert

Trends  in het onderwijs

Inspirerende voorbeelden 

De kracht van samenwerken
Interview met Jorin Aardoom en 

Fabian Aardoom (Syneratio)

Verkiezing  
De ideale mbo-leeromgeving voor nu

en de toekomst 

Lessen uit het seminar 
‘de ideale mbo-leeromgeving’

Vraag het E-team!

Contact  

54

8

10 

12

18

22

24

30

34

36

38

Inhoud



Hoe kunnen mbo-studenten in een prettige 
omgeving leren en zichzelf ontwikkelen? 
Hoe sluit je aan bij de belevingswereld 
van studenten en maak je het middelbaar 
beroepsonderwijs toekomst bestendig? Er zijn 
pagina’s over volgeschreven, onder meer door 
de MBO Raad en de Nationale Denktank. 

Een onderbelicht aspect in veel 

vernieuwingsplannen voor het onderwijs is de 

fysieke leer- en leefomgeving. De invloed van 

de omgeving op het gedrag, de prestaties en het 

welzijn van mensen is niet te onderschatten. 

Zijn de huidige mbo-gebouwen wel geschikt voor 

nieuwe onderwijsvormen? Hoe stimuleert de 

toekomstige mbo-omgeving studenten in hun 

ontwikkeling? Stichting de nieuwe draai wil laten 

zien dat energieopwekkende mbo-scholen van 

groot belang zijn voor goed onderwijs. Dit is de 

richting die het onderwijs in moet slaan, en daar 

kan vandaag nog mee worden begonnen.  

De nieuwe draai onderzoekt en besteedt 

uitgebreid aandacht aan het belang van 

energieopwekkende leeromgevingen. Kennis, 

inspirerende voorbeelden en ‘best practices’ 

worden gepresenteerd tijdens onder meer de 

radio-uitzendingen van BNR Duurzaam, maar 

ook tijdens speciale thema-seminars als 

‘De ideale mbo-leeromgeving voor nu en 

de toekomst’. In de speciale verkiezing ‘het 

meeste energieopwekkende mbo-gebouw van 

Nederland’ heeft een expertpanel een aantal 

mbo-scholen genomineerd die dienen als een 

voorbeeld voor anderen.

Dit trendrapport richt zich op innovaties in 

het onderwijs en heeft als doel te laten

zien hoe de leeromgeving een cruciale rol 

speelt ten aanzien van de leerprestaties van 

studenten en het werkplezier van docenten. 

De nieuwe draai streeft naar een leefbare 

en energieopwekkende omgeving voor 

iedereen die direct of indirect te maken 

heeft met het mbo-onderwijs. Hiermee biedt 

het een handreiking om de mbo-omgeving 

te verbeteren en te komen tot prettige 

leeromgevingen die energie geven. 

Het goede nieuws: een energieopwekkende 

omgeving creëren kan nu al, daarvoor hoeft 

er geen beleid of budget te worden veranderd. 

Dit purple paper dient als inspiratiebron voor 

iedereen die aan de slag wil om van elke mbo-

school een energieopwekkende leeromgeving 

te maken.
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• Van onze beroepsbevolking 
heeft 40,2% een mbo-diploma. 
Op dit moment volgen 492.000 
leerlingen een mbo-opleiding 
(Onderwijs in Cijfers, 2015). 

• Per jaar verlaten 20.549 mbo’ers 
(zo’n 5%) de school vroegtijdig; 
13% maakt het mbo niet binnen 
vier jaar af (Onderwijs in Cijfers, VSV 

Verkenner).

• 73% van de mbo’ers voelt zich 
veilig in het schoolgebouw. 55% 
van de mbo-scholieren vindt de 
school voldoende schoon. 59% 
beoordeelt de sfeer positief (JOB).

• Mensen zijn 23% productiever 
als hun lichaam actief is 
(International Journal for Workplace 

Health Management). 

 Lezen gaat zelfs 30% sneller als 
men actief is (Worktrainer).

Feiten en cijfers



Goed om te 
weten!
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Onderwijs

Bij 80% van de scholen is er 

sprake is van een slecht 

binnenklimaat, wat kan leiden 

tot 23% meer rekenfouten.

Door een efficiënte ruimte-indeling 

kan in onderwijsgebouwen 20% meer 

ruimte worden gecreëerd.

 20%80%

Het gemiddelde energieverbruik 

van onderwijsgebouwen ligt 25% te hoog. 

Ziekteverzuim onder leerkrachten en 

medewerkers kan met 40% dalen 

door een goed binnenklimaat en 

een prettige omgeving.

 40% 25%

Een leefbare onderwijsomgeving 

vermindert het aantal vroegtijdige 

schoolverlaters met 10%.

Een school waarin beweging wordt 

gestimuleerd verbetert de leerprestaties 

met 5 tot 10%.

10% 5-10%

Door beter inzicht en een goede 

organisatie kan wel 15% op onderhoud 

worden bespaard. 

Een gezonde en prettige omgeving 

zorgt voor een productiviteits-

verhoging van 10% bij medewerkers. 

15% 10%

€



Interview

Alexander Minnaert
Hoogleraar orthopedagogiek en klinische 
onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen

In welke mate wordt het leren 
getriggerd of juist belemmerd door 
de omgeving? Alexander Minnaert, 
hoogleraar orthopedagogiek en 
klinische onderwijskunde aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, 
doet onder meer onderzoek naar 
leeromgevingen, motivatie en de 
relatie tussen docent en leerling.  

Leren is iets heel 
anders dan presteren 
– pas de omgeving daarop aan

Ook  was hij keynote speaker 
op het seminar ‘De ideale mbo-
leeromgeving voor nu en de 
toekomst’.

Hoe ziet volgens u het klaslokaal van 

de toekomst eruit?

“Een aantal elementen is van belang: licht, 

natuur, technologie en sfeer. Hoe beter de 

omgeving verlicht is, hoe actiever mensen zijn. 

Een donkere ruimte waar geen frisse lucht 
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kan binnenkomen werkt averechts voor de 

productiviteit. Zorg daarnaast voor uitzicht op 

groen. Dat biedt contact met de natuur en met 

anderen. Voor de ogen is het goed om af en toe 

in de verte te moeten kijken. Aanwezigheid van 

de natuur werkt rustgevend. Goed gebruik van 

technologie, in allerlei vormen, is ook belangrijk. 

Nieuwe media kunnen ervoor zorgen dat kennis 

snel en makkelijk binnen handbereik is. In 

plaats van mobiele telefoons te verbieden, kun 

je die juist inzetten in de klas. Bijvoorbeeld om 

opdrachten te maken of contact te leggen met 

mensen uit de praktijk. En zorg voor een goede, 

veilige sfeer. In een leergerichte omgeving mogen 

fouten worden gemaakt. Een soort expeditie-

sfeer. Leren is iets heel anders dan presteren. 

De omgeving kan daaraan bijdragen: zo stralen 

leeromgevingen met een woonkamerachtige 

inrichting gelijkwaardigheid uit, waardoor de 

docenten en leerlingen meer op gelijke voet 

staan.”

“In het lokaal van de toekomst is een 
aantal elementen van belang: licht, 
natuur, technologie en sfeer.” 

Welke specifieke voorwaarden aan 

de leeromgeving stelt het mbo-

onderwijs?
“Variatie is heel belangrijk. Een gevarieerde 

omgeving prikkelt en daagt uit. Je zou, net als 

in een theater, verschillende decors moeten 

hebben die je kunt wisselen. Gebruik statafels 

en zitballen in plaats van stoelen. Het is goed 

als leerlingen niet altijd in één gebouw zitten, 

maar af en toe naar een ander pand moeten, 

zodat ze buiten komen en bewegen. Ook 

variatie in verschillende werk- en leervormen 

zijn nuttig. Dat vereist wel andere soorten 

ontmoetingsplekken die flexibel zijn. Toch is een 

bepaalde mate van voorspelbaarheid ook nodig 

bij mbo-leerlingen. Zorg ervoor dat bijvoorbeeld 

materiaal op dezelfde manier terug te vinden 

is, ook digitaal. Evenals voorspelbaarheid in de 

tijd: dat leerlingen weten wat er gaat komen. 

Er is daarin een groot verschil tussen jongens 

en meisjes: meisjes zijn veel meer gericht op 

de omgeving dan jongens. Meisjes vinden een 

plezierige, mooie, warme omgeving belangrijk. 

Toch worden jongens ook sterk beïnvloed 

door de omgeving: zo hebben jongens meer 

behoefte aan structuur, zoals duidelijke routes en 

herkenbaarheid van de ruimte in relatie tot het 

vak.”

1514 Foto: Ben Aarts (credits: LIAG Architecten en Bouwadviseurs)



“Variatie in de leeromgeving is heel 
belangrijk in het mbo-onderwijs. 
Een gevarieerde omgeving prikkelt 
en daagt uit.”
 

Wat inspireert u bij het bedenken 

van de ideale leeromgeving?

“Er zijn veel wijsheden te vinden in de manier 

waarop de oude Grieken onderwijs gaven. Denk 

aan het vertellend vermogen. De oudheid was een 

verhalende samenleving. De verbeeldingskracht 

wordt erdoor geprikkeld, mensen worden erin 

meegenomen. Daar zou meer plek voor moeten 

zijn in het onderwijs, juist ook bij abstracte 

vakken als wiskunde of natuurkunde. Probeer het 

eens te verhalen.”

Welke rol spelen emoties bij het 

leren?

“Negatieve emoties zorgen ervoor dat mensen 

krampachtig worden en dat spieren verstijven. 

Ook kun je een minder groot beroep doen op het 

werkgeheugen, omdat die emoties plek innemen 

daarin. Zo wordt het vak wiskunde vaak minder 

goed opgepakt, omdat er bij veel leerlingen en 

ouders een beeld tussen de oren leeft dat je het 

niet kunt of dat het te moeilijk is. Die angst is 

dodelijk voor je werkgeheugen.”

“Het is goed als scholen veel praktijk 
in huis halen. Laat de student 
ervaren: hoe meer, hoe beter.”
 
Hoe kunnen docenten en scholen 

hierop inspelen? 

“Zorg voor een positieve flow, bijvoorbeeld 

door succeservaringen. Ook zoiets simpels als 

de schoolbel zou iets zachter en aangenamer 

kunnen. Bijvoorbeeld met een vriendelijke stem 

die zegt ‘Over enkele minuten start de volgende 

les. Rond je taak tijdig af, we zien je graag bij de 

volgende les’. Heldere, zachte, niet te scherpe 

kleuren helpen bij het creëren van een positieve 

flow. Welke kleuren het beste zijn, hangt af van 

de taak. Felle kleuren passen bij activiteit. Groen 

is rustgevend en oranje schijnt goed te zijn voor 

de creativiteit. Tenslotte: probeer leerlingen te 

raken en aan te sluiten bij hun belevingswereld. 

Bij de theorie moet duidelijk zijn waaróm ze het 

leren. Daarom is het goed als scholen de praktijk 

zo veel mogelijk in huis halen, bijvoorbeeld met 

een eigen restaurant of theater. Laat studenten 

iets ervaren. Hoe meer zintuigen worden 

betrokken bij het leerproces, hoe beter.”

“Leren is iets heel 
anders dan presteren. 
In een leergerichte-
omgeving mogen 
fouten gemaakt 
worden.”
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Trends in het 
onderwijs

1918

Onderwijsomgevingen in de toekomst 

zijn bewegende omgevingen. Ze maken 

leerlingen en docenten gezond. Zowel in 

het eten dat wordt aangeboden als in de 

beweging die ze faciliteren en uitlokken. 

Dit kan door kleine ontwerp-toepassingen 

zoals een renbaan in de gangen en 

stappentellers op de trappen, maar ook in 

breder perspectief door de leeromgeving 

zo in te richten dat daar in verschillende 

houdingen gewerkt wordt. Niet zitten 

luisteren, maar doen!

De tijd dat een klas standaard uit 

dertig personen bestond is voorbij. 

Groepsgroottes variëren continu, doordat 

bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen 

verandert per jaar, of omdat de leerlingen 

regelmatig in de praktijk werken en een 

periode niet op school komen. Scholen 

moeten schuifruimte maken en zorgen dat 

ze om kunnen gaan met de veranderingen 

die op hen afkomen van buitenaf. 

Modulaire klaslokalen, verschuifbare 

wanden en verschillende soorten 

werkruimtes verhogen de bruikbaarheid 

van een leeromgeving voor de toekomst. 

1. 
Onderwijs wordt steeds 
flexibeler

2. 
Kom eens van die luie 
kont af



Niemand wil een muf klaslokaal. En in 

het onderwijs is hier nog veel te winnen. 

Lichte, luchtige en open ruimtes zijn 

belangrijk voor een goed leerklimaat. 

Prestaties gaan aanzienlijk omhoog 

door een zuurstofrijke omgeving en de 

juiste temperatuur. De aandacht hiervoor 

wordt steeds groter en het is steeds beter 

mogelijk om dit real-time slim te meten en 

de techniek daar op te laten reageren, zoals 

CO2-gestuurde ventilatie. En soms helpt 

iets simpels als een raam dat open kan al.

Onderwijs wordt steeds minder in het 

klaslokaal gegeven. Het professionele veld 

wordt deel van het onderwijsprogramma 

en biedt serieuze geaccrediteerde 

trajecten aan. Bedrijven die bijzondere 

of specialistische mensen nodig hebben 

leiden zo de mensen precies op voor wat 

ze nodig hebben. Tesla heeft zo’n eigen 

programma, omdat ze geen automonteurs 

nodig hebben die aan een Opel Kadet 

hebben leren sleutelen. Breedweer is een 

bedrijf dat een bijzondere doelgroep, 

die van jongeren met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, opleidt.

4. 
Een frisse school

3. 
Extramuralisering: 
onderwijs in de praktijk

2120

Scholen zijn bij uitstek gebouwen die 

energie kunnen besparen en doen 

dat ook steeds meer. Niet alleen het 

milieu wordt gespaard; ook zorgt het 

voor besparing op de variabele kosten. 

De mogelijkheden zijn groot en zeer 

veelzijdig. Van geadopteerde zonnepanelen 

op het dak, tot betonkernactivering en het 

aanleggen van slimme energienetwerken, 

waarbij overbodige warmte van 

nabijgelegen gebouwen wordt gebruikt. Is 

de toekomstige school een energiecentrale 

voor de buurt?

5. 
De school als 
energiecentrale



Vijf inspirerende voorbeelden

Een modulaire sporthal

Bewegen is een steeds belangrijker 

aandachtspunt binnen het gehele 

onderwijs. Beweegbox is een start-up 

die een nieuw type sporthal heeft 

ontwikkeld: een modulaire sportzaal 

die continu kan worden aangepast 

aan het gebruik. Daarmee is hij 

geschikt voor veel verschillende 

sporten. Ook beschikt het over 

goede audiovisuele en interactieve 

mogelijkheden.

Dynamisch schoolinterieur

Een basisschool in Zuid-Korea heeft 

klaslokalen op een nieuwe, ongewone, 

manier ingedeeld. De nieuwe lokalen 

combineren open en afgesloten, 

gedeelde en ongedeelde ruimtes om 

zo een flexibele omgeving te creëren. 

Het gebouw past zich op deze manier 

aan de specifieke leercontext aan. 

Het dynamische interieur stimuleert 

creatieve lesprogramma’s waarbij 

leerlingen op nieuwe manieren 

betrokken kunnen worden.

Duurzame afvalverwerking

Net als ieder ander gebouw hebben 

ook mbo-scholen te maken met 

kantines die heel veel afval 

produceren. Duurzaamheid en 

afvalverwerking staan hoog op de 

agenda, en daarom heeft EcoCreation 

een composteermachine ontwikkeld 

die uitkomst biedt. Het vermindert 

de organische (voedsel)afvalstroom 

met maar liefst 85%, zet het al het 

organische (voedsel)afval in slechts 24 

uur om naar vruchtbare compost.

Sociale energie uit en in het 

mbo 

Breedweer is een bedrijf dat facilitaire 

dienstverlening levert. Het werk 

met mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, en heeft daarnaast een 

eigen mbo-opleiding. Breedweer is 

meer dan een mbo-opleiding buiten 

de muren van het reguliere onderwijs; 

het levert ook energie aan mbo-

gebouwen, doordat mensen facilitair 

werk verlenen in mbo-gebouwen. 

gezond slim

School en poppodium onder 

één dak

Neushoorn in Leeuwarden is een 

school en poppodium onder één 

dak. Een combi-functie in een 

gebouw ziet men steeds vaker. 

Voor de gebruikers –studenten– is 

het erg energieopwekkend om in 

een poppodium onderwijs te krijgen. 

Om de dynamiek ook te laten zien 

bevindt zich op de begane grond het 

popcafé en op de eerste verdieping een 

dans- en dramalokaal als glazen box.

sociaal circulairsociaal

22 23
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Jorin Aardoom en Fabian Aardoom 
zijn de oprichters van Syneratio, 
een online platform voor studenten, 
wetenschappers en bedrijven om 
kennis te delen. Ook mbo-studenten 
kunnen hier veel aan hebben. 
Tijdens het seminar ‘De ideale 
mbo-leeromgeving voor nu en de 
toekomst’ in Zwolle gaven de broers 
een workshop over de mogelijkheden 
van hun digitale ‘ecosysteem’.

De kracht van 
samenwerken

“Innovatie ontstaat vaak tijdens 

samenwerkingen”, stelt Jorin Aardoom. “Neem 

de magnetron: die is bedacht op basis van 

kennis over radartechnologie en robotica. En 

de McDrive van McDonald’s is geïnspireerd 

op de pitstop in de Formule 1.” De kracht van 

het combineren van kennis uit verschillende 

werelden is het fundament onder Syneratio.

“Innovatie ontstaat vaak tijdens 
samenwerkingen. Dit moet 
gestimuleerd worden.” 

Interview

Jorin Aardoom en 
Fabian Aardoom
oprichters van Syneratio

2524



naar kennis kleiner”, zegt Aardoom. “Syneratio 

ondersteunt op een snelle en intuïtieve 

manier de vaardigheden die nodig zijn in de 

21ste eeuw en die de MBO Raad noemt in 

zijn visie MBO2025: informatie verzamelen, 

samenwerken, communiceren, problemen 

oplossen, creatief denken en ondernemend zijn.”

“Syneratio ondersteunt 
vaardigheden die tegenwoordig 
nodig zijn: van informatie 
verzamelen tot samenwerken.”
 

Gevolgen voor de leeromgeving 

Een platform dat leerlingen in staat stelt om 

makkelijker en efficiënter samen te werken 

op afstand, zorgt ervoor dat scholen minder 

vierkante meters nodig zullen hebben – je hebt 

hiervoor immers niet altijd een klaslokaal 

nodig. Maar behalve een besparing op facilitair 

gebied, biedt de innovatieve toepassing de mbo-

omgeving meer.  

Digitaal leerplatform voor het mbo

“Voor veel net afgestudeerde mbo-studenten is 

de kloof tussen school en de eerste baan enorm”, 

stelt Aardoom. “Zeker als je ineens in meerdere 

projecten moet samenwerken met verschillende 

mensen. Basisvaardigheden als het zoeken 

van betrouwbare informatie en het sturen van 

een goede e-mail kunnen lastig zijn voor pas 

afgestudeerden.” 

Met Syneratio kunnen zij die vaardigheden al 

op school in de praktijk brengen. Behalve een 

database met 50 miljoen betrouwbare artikelen 

biedt het platform een slimme manier om 

projecten te managen, te communiceren en 

samen te werken. Het werkt als een sociaal 

medium waar je op basis van interesses andere 

gebruikers kunt volgen, maar ook kunt zien 

welke projecten, artikelen en innovatieve 

producten interessant voor je kunnen zijn en 

welke bedrijven vacatures hebben op jouw gebied.

“Met tienduizenden actieve gebruikers uit 

diverse sectoren in meer dan 30 landen die op 

een laagdrempelige manier in contact kunnen 

komen met elkaar, maakt het platform de brug 
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“Ontwerp de fysieke omgeving 
zo dat men elkaar tegenkomt, 
stimuleert en samenwerkt.” 

Zo kunnen opleidingen makkelijker gaan 

samenwerken met het lokale bedrijfsleven, 

noemt Aardoom. “Toch blijkt uit onderzoek 

dat de drempel voor samenwerken hoger 

is als je elkaar nooit ziet. Het zou dus 

goed zijn om kruisbestuivingen tussen 

disciplines te stimuleren met de fysieke 

omgeving. Ontwerp die zo dat leerlingen 

én docenten van verschillende opleidingen 

elkaar tegenkomen. Volgens de mbo-scholen 

waarmee wij samenwerken, kunnen zulke 

ontmoetingsplekken in combinatie met een 

goede digitale omgeving veel meer potentie 

benutten.

2928

“Fysieke 
ontmoetingsplekken 
in combinatie met 
een goede digitale 
omgeving kunnen 
veel meer potentie 
benutten.”



Verkiezing: 
de ideale mbo-
leeromgeving 
voor nu en de 
toekomst

Een manier om leerprestaties, motivatie 

en werkplezier te verbeteren is door 

te investeren in energieopwekkende 

schoolgebouwen. Om te laten zien welke 

mbo-scholen een inspiratiebron kunnen 

zijn, heeft de nieuwe draai de verkiezing 

‘de ideale mbo-leeromgeving voor nu en de 

toekomst’ georganiseerd. Op basis van de 

criteria gezond, sociaal, duurzaam, circulair 

en slim nomineerde het experpanel acht 

mbo-scholen uit een lange lijst kanshebbers. 

Op basis hiervan zijn de er uiteindelijk 

vier finalisten gekozen die kans maken op 

de titel “meest energieopwekkende mbo-

leeromgeving.”

“Een manier om 
leerprestaties, motivatie en 
werkplezier te verbeteren 
is door te investeren 
in energieopwekkende 
schoolgebouwen.”

3130

LUISTER

https://www.bnr.nl/player/audio/10060480/10322403


De vier finalisten

Dit ROC bevindt zich in een oude kazerne 
aan de rand van Den Bosch. Het gebouw is 
eind jaren ’90 opgeknapt en is nog steeds 
een prettige leeromgeving. Dat blijkt onder 
meer uit de tweejaarlijkse JOB-monitor: 
leerlingen zijn tevreden over het onderwijs, de 
medewerkers en de veiligheid op school. Er is 
een gezonde kantine, er zijn mogelijkheden 
tot bewegen, het klimaat is CO2-gestuurd, 
de campus stimuleert ontmoeting en 
samenwerking, er is een warmte-koude-
opslag, er wordt duurzaam ingekocht en er 
zijn veel multifunctionele ruimtes. “Er is veel 
geïnvesteerd om van de school een duurzame 
en inspirerende omgeving te maken”, oordeelt 
het expertpanel. 

AOC Oost (Twello)
Van een groene school mag je ook groene 
maatregelen verwachten. En die zijn genomen 
in het AOC Oost in Twello. Niet alleen gaat de 
school heel goed op in haar omgeving, er wordt 
ook veel gedaan aan duurzaamheid. Zo is er 
een warmte-koude-opslag, groene isolatie, zijn 
gebruikte materialen herbruikbaar en werkt de 
school samen met de buurt aan een plan voor 
zonne-energie. 
Leerlingen prijzen onder meer de sfeer op 
deze agrarische school. Het is er prettig 
studeren, bijvoorbeeld door het vele daglicht, 
de groenvoorzieningen en omdat elk leerjaar 
een centrale ‘thuisbasis’ heeft die zorgt voor 
herkenning en het gevoel van veiligheid. “Een 
mooi gebouw met een sterke identiteit”, vinden 
de experts.

Deltion College (Zwolle)
Het Deltion College scoort goed op de criteria 
gezond, sociaal en slim. Zo heeft de school 
diverse certificaten behaald op het gebied van 
gezondheid en psychosociaal welbevinden. Er is 
veel daglicht en groen in het gebouw, ontmoeting 
en ondernemerschap worden gestimuleerd en 
de bezettingsgraad wordt gemonitord voor een 
efficiënter gebruik van de ruimte. Studenten 
zijn tevreden over het schoolgebouw en de 
omgeving, de kantine en de internetfaciliteiten. 
Maar ook op het gebied van duurzaamheid is 
dit mbo actief: er is een warmte-koude-opslag, 
betonkernactivering en het regenwater wordt 
hergebruikt. “Een college met lef”, vinden de 
experts.

Nordwin College (Sneek)
“Het Nordwin College is een ambitieuze school 
en is gezond voor mens en milieu”, aldus 
het expertpanel. De school stimuleert een 
gezonde leefstijl met een gezonde kantine en 
een antirookbeleid. Er is geïnvesteerd in goede 
akoestiek, zonnepanelen, een windmolen, 
een sedumdak, een regenwatertank en 
multifunctionele en flexibele ruimtes. Er is veel 
groen in en rond de school.
Samenwerken is belangrijk in deze school, zowel 
tussen leerlingen in speciaal daarvoor bestemde 
‘stamlokalen’ als met stagebedrijven. ’s Avonds 
worden ruimtes aan derden verhuurd. Het 
Nordwin College kreeg een Groene Vlag van 
keurmerk Eco-Schools.
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Koning Willem I College (Den Bosch)
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analyseer waarom bepaalde dingen wel, of juist 

niet slagen. 

Akoestiek en stress
We brengen 95% van onze tijd binnen door, 

waardoor het belangrijk is om deze omgeving 

zo vitaal mogelijk te maken: juist ook op school. 

Onderzoek van ‘Vitaal Lokaal’ wijst uit dat de 

concentratie van kinderen toeneemt naarmate 

kinderen in een gezondere ruimte zitten. 

Naast voldoende (dag)licht, gezonde lucht en 

bewust kleurgebruik is akoestiek een belangrijk 

element. Wanneer mensen hun stem minder 

intensief hoeven te gebruiken, blijft de hartslag 

laag en verbruiken ze minder energie. Met 

minder stress als gevolg. Een goede akoestiek 

is daarom essentieel in alle ruimten van een 

onderwijsgebouw. Van het klaslokaal met een 

docent die boven iedereen uit moet komen, 

tot het gymlokaal of de aula. In de klaslokalen 

is tapijt één van de oplossingen, vanwege de 

vermindering van nagalm. Maar ook het gebruik 

van planten in een ruimte is goed voor de 

akoestiek. Daarnaast hebben planten als voordeel 

dat het stress verlagend werkt ze de ruimte 

zuiveren.”

Op woensdag 22 maart 2017 organiseerde 
de nieuwe draai een mbo-seminar waarin 
inspiratie en ‘best practices’ werden 
gedeeld door ruim 60 professionals. Wat 
zijn de belangrijkste lessen die we uit deze 
dag kunnen meenemen? 

Toekomstbestendigheid
In het onderwijs loopt men per definitie achter 

op de laatste technologische ontwikkelingen 

en innovaties. Gemiddeld duurt het zeven jaar 

om een innovatie in de praktijk te brengen. 

Er bestaat daardoor een spanningsveld tussen 

toekomstbestendig zijn als opleiding en 

tegemoetkomen aan de wensen van leerlingen. 

Een voorbeeld: leerlingen vinden het fantastisch 

om nu hun tractorrijbewijs te halen, maar over 

10 jaar rijdt er waarschijnlijk niemand meer op 

een tractor. Breng daarom ontwikkelingen en 

innovaties eerder onder de aandacht binnen 

het onderwijs. Dit kan alleen door intensieve 

samenwerking met het bedrijfsleven, dat 

daarmee ook ‘onderdeel’ van het mbo wordt. 

Ben vernieuwend door te denken en werken 

buiten bestaande kaders om, deel ervaringen en 

Lessen uit het seminar 
‘de ideale mbo-leeromgeving’

Lessen uit het 
seminar ‘de ideale 
mbo-leeromgeving’ 



Met een knipoog naar The A-team 

trekt het E-team door Nederland om 

vernieuwend, energiek en met een vleugje 

humor energieslurpende gebouwen 

energieopwekkend te maken. 

Een mbo-leeromgeving die energie geeft? 

Het kan! De experts van het E-team kijken 

graag samen naar de mogelijkheden om van 

ieder gebouw een echte energieopwekker te 

maken. Met behulp van een speciale quick 

scan worden aanbevelingen gedaan om samen 

‘quick wins’ te realiseren op weg naar een 

energieopwekkende mbo-leeromgeving. 

Experts met verschillende achtergronden 

vormen een energiek team dat de beste 

oplossingen zoekt voor een duurzame, 

sociale, gezonde, circulaire en slimme 

mbo-leeromgeving. Nodig ons uit, en laat 

u verrassen met waardevolle inzichten en 

oplossingen voor uw gebouw. 
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Vraag het E-team!

Stappen zetten op weg naar de ideale mbo-
leeromgeving?  Vraag het E-team, ontdek mee en 
ga met ons in gesprek. 

redactie@denieuwedraai.nl

mailto:redactie%40denieuwedraai.nl?subject=We%20love%20it%20when%20a%20plan%20comes%20together
mailto:E-team%40denieuwedraai.nl?subject=We%20love%20it%20when%20a%20plan%20comes%20together


Neem contact met ons op!
 

Dit trendrapport is opgesteld door Stichting de nieuwe draai, 
platform voor de leefbare omgeving. Wilt u meer inspiratie? Kijk op 
www.denieuwedraai.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief. Of volg 

ons op sociale media. 

Wilt u reageren op dit trendrapport, heeft u vragen, of wilt u 
samenwerken? Neem dan contact met ons op. 

redactie@denieuwedraai.nl 030-659 23 33

@denieuwedraai /denieuwedraai
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