Duurzame Energie:
Leren en Stimuleren
U bent als Flevolandse ondernemer of organisatie betrokken bij duurzame energie en innovatie. U staat open
voor frisse ideeën en gunt de jonge generatie een kijkje achter de schermen. Dan is samenwerken met IVN,
NMFF en de Flevolandse Technasia in het project ‘Duurzame Energie: Leren en Stimuleren’ iets voor u!
Het succesvolle symposium rond het project ‘Werk maken van

Wat levert het u op?

Duurzame Energie’ van eind 2014 maakte duidelijk dat de

•

U laat zich zien als een betrokken ondernemer die graag

koppeling tussen ondernemers en scholieren een krachtig

een bijdrage wil leveren aan de versterking van de

instrument is voor de ontwikkeling van de duurzame

innovatie en concurrentiekracht van de technische sector

energiesector in Flevoland.

in Nederland.

IVN en NMFF helpen u graag om óók de verbinding met de

•

De leerlingen zullen u verrassen met onconventionele

jonge generatie te maken! Dit kan binnen het DuurzaamDoor

resultaten en oplossingen, die het uitgangspunt kunnen

project ‘Duurzame Energie: Leren en Stimuleren’. Hiervoor

vormen voor nieuwe ideeën en inzichten voor uw bedrijf.

zoeken wij ondernemers in de duurzame energiesector, die als

•

Het kan voor uzelf en uw medewerkers verhelderend
werken om de eigen activiteiten op een begrijpelijke

opdrachtgever voor de leerlingen willen optreden.

manier uit te leggen.
Wat is het Technasium?
Een variant van het HAVO en VWO onderwijs, gericht op het

•

U wekt interesse voor uw vak bij leerlingen en komt via de
school wellicht in contact met uw toekomstige collega’s.

afleveren van goede en gemotiveerde bètastudenten aan het
hoger onderwijs. Middels het vak Onderzoek en Ontwerpen

Kennismaken met het Technasium

(O&O) worden vaardigheden ontwikkeld die voorbereiden op de

Op een bijeenkomst voor (potentiële) opdrachtgevers, gepland

samenleving van morgen. Dit gebeurt via een uitdagende,

in het voorjaar van 2016, kunnen ondernemers kennismaken

motiverende manier van onderwijs die aansluit bij de behoeften

met het Technasium-concept. Met voorbeelden uit andere

van jongeren. Aan de hand van actuele vraagstukken uit de

projecten laten we zien, dat deze samenwerking voor u meer

samenleving ontwikkelen zij hun theoretische kennis en

betekent dan helpen bij een schoolopdracht: Er worden echt

praktische vaardigheden. O&O wordt gegeven door docenten

resultaten geboekt.

die hiervoor speciaal zijn getraind. De technasiumleerlingen
hebben de beschikking over een eigen werkplaats, waar zij ook

Achtergrondinformatie

buiten hun lestijd aan hun opdracht kunnen werken.

DuurzaamDoor is een landelijk kennisprogramma dat de
ontwikkeling naar een groene, duurzame economie helpt

Waarom hebben wij ondernemers zoals u nodig?

versnellen. Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid

Voor actuele vraagstukken op het gebied van duurzame

(IVN) en de Natuur en Milieu Federatie Flevoland (NMFF)

energie. Hiermee kunnen leerlingen hun theoretische kennis en

hebben de handen ineen geslagen om jongeren beter te

praktische vaardigheden toepassen op een reëel en actueel

verbinden met de Flevolandse praktijk van duurzame

vraagstuk dat leeft in Flevoland.

energieopwekking en energiebesparing. Hierdoor zullen
uiteindelijk meer scholieren kiezen voor een baan in de

Wat vragen wij?

duurzame energiesector. Het DuurzaamDoor project

Een HBO of WO gekwalificeerde medewerker die in totaal circa

“Duurzame Energie: Leren en Stimuleren” is één van de

12 uur beschikbaar is voor het meedenken over een

resultaten van de samenwerking tussen NMFF en IVN.

realistische en relevante projectopdracht, een bedrijfsbezoek,
een tussentijds evaluatie en de eindbeoordeling. De looptijd van
het project is ongeveer 8 weken.

Wilt u zich aanmelden als opdrachtgever of heeft u vragen over
het project? Neem dan contact op met Anna Bilker van IVN
Flevoland, a.bilker@ivn.nl, tel. 06-46194737 of met Robert
Atkins van NMFF, r.atkins@nmfflevoland, tel. 0320-253505.

