
 

 

Tekst voor audiotour Inspiratieroute Zwolle 

Zone.college biedt eigenzinnig, praktijk-rijk en vooruitstrevend groen onderwijs voor vmbo-leerlingen, 
mbo-studenten en medewerkers in de groene sector. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel 
en krijgt op verschillende manieren een plekje in onze opleidingen, onze gebouwen en onze 
(les)activiteiten. 

Zo hebben al onze vmbo-locaties de Groene Vlag, het internationale keurmerk van Ecoschool. Dat 
betekent dat leerlingen het voortouw hebben bij het bedenken en uitvoeren van acties rondom 
voedsel, water, energie, afval, gezondheid en veiligheid. Dus meer Ledverlichting en waterbesparende 
kranen, gezonde(re) producten in de kantine en meer planten in de school. 

De kringloopgedachte voeren we door in onze opleidingen en bedrijfsvoering. Er is aandacht voor het 
aankopen van regionale producten passend bij het seizoen. Daarnaast zetten we in op 
ontwikkelingen, waarbij dieren gevoerd worden met producten afkomstig uit afvalstromen van de 
voedingsindustrie. En onze toekomstige hoveniers stimuleren het gebruik van een eigen moestuin en 
een tuin zonder tegels maar met meer groen. 

In de Green Mobile Education Centre (GMEC), ons rijdende klaslokaal, komen duurzaamheid en 
circulaire economie mooi samen. Zo bieden we in de GMEC een lesmodule over zonne- en 
windenergie. We leggen uit wat het belang is van schone energie en hoe het werkt. Met simulatoren 
krijgen onze studenten de kans om te oefenen met een graafmachine, tractor of combine. Duurzamer, 
want geen uitstoot van CO2. Reizen naar Amerika om bijvoorbeeld tuinen te bekijken is ook niet 
nodig. Met VR-brillen kunnen studenten ook alles bekijken. Dat scheelt uitstoot van CO2. Natuurlijk 
gaan studenten ook echt de praktijk in. Ze leveren dan een bijdrage aan groene ontwikkelingen en 
activiteiten in de regio. 

Met deze acties en meer kleurt Zone.college (samen met leerlingen, studenten, medewerkers en het 
bedrijfsleven) de toekomst groen. Meer weten over Zone.colllege of de GMEC? Kijk dan op 
www.zone.college. Zone.college haalt je beste binnenste buiten. 

http://www.zone.college/

