
Maakt u tijdens de beroepsgerichte programma’s gebruik 
van gerecycled materiaal? Bouwt u samen met uw 
leerlingen een afvalwater recycling systeem? Maken uw 
leerlingen van PET-flessen nieuwe producten die ze ook 
nog zelf ontwerpen?

Stuur uw idee of het idee van uw leerlingen, vóór 15 mei, 
naar ons op en ding mee naar de ‘Do A Good Thing Award’. 
Een prijs van € 1500,- die u gebruikt voor het 
doorontwikkelen van uw inzending of het ontwikkelen van 
een nieuw initiatief.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de award moet u een 

concrete activiteit insturen die met leerlingen uitgevoerd kan 

worden, al ten minste één keer uitgevoerd is en herhaald kan 

worden. Zoals het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van een 

systeem om de mobiele telefoon op te laden, of het opzetten en 

draaien van een gezonde schoolkantine.

Duurzaamheid is een van de grote thema’s in het onderwijs. Een 

thema dat tot doel heeft leerlingen bewust te maken van het 

zorgvuldig omgaan met klimaat, energie en grondstoffen.

Dat kan door de school als gebouw duurzamer te maken, door in 

de school duurzame oplossingen toe te passen, maar ook door in 

de les aandacht te besteden aan duurzaamheid. Op dat laatste 

onderwerp richt zich de wedstrijd die gekoppeld is aan de SPV 

managementdag 2022.

Onder de naam ‘Do A Good Thing’ dagen we scholen uit, hun beste 

voorbeeld van duurzaam onderwijs aan ons op te sturen en zich 

daarmee te nomineren voor de ‘Do A Good Thing Award’.

INZENDING

Wilt u meedingen naar de Do A Good Thing Award, stuur uw project 

dan in vóór 15 mei 2022. Van de drie genomineerden wordt een 

video gemaakt waarmee uw inzending wordt gepresenteerd 

tijdens de managementdag. In de week van 30 mei 2022 moet u 

meewerken aan deze video. Uiteraard wordt de datum voor de 

opnamen in overleg met u bepaald.

Inzendingen kunt u sturen naar info@platformsvmbo.nl.

PRIJS

De winnende school krijgt € 1500,-. Een bedrag dat naar eigen 

inzicht ingezet kan worden ten behoeve van de uitbouw van het 

project dat gewonnen heeft. Bij de inzending moet een plannetje 

gevoegd worden voor de inzet van dit bedrag. Dit plannetje telt 

mee bij de beoordeling van de inzending. 

De inzendingen die op plaats twee en drie eindigen, krijgen 

€ 750,- voor het doorontwikkelen van het door hen ingediende 

project. Alle inzenders krijgen sowieso een duurzame verrassing 

toegestuurd. Alle inzendingen worden vermeld op de website van 

SPV om zo collega-docenten en -schoolleiders te inspireren.

PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de managementdag 2022 van 

SPV op 13 juni 2022 bij The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht.

CRITERIA

Eisen die aan de inzendingen worden gesteld.

•  Het betreft een concrete, overdraagbare activiteit die 

door leerlingen wordt uitgevoerd en die bijdraagt aan de 

bewustwording van leerlingen rond duurzaamheid.

• Centraal staat duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

• Het plan wordt gepresenteerd in maximaal 4 A4, eventueel 

aangevuld met een presentatie (video, PowerPoint, opdrachten).

• De inzending bevat een plan voor de inzet van de prijs.

• Het plan is uitvoerbaar door andere scholen.

• Het is een origineel plan van de school.

• De inzenders geven SPV toestemming hun inzending op de 

website van SPV te publiceren.

Do A Good Thing Award is een initiatief van Stichting Platforms VMBO

Werk aan duurzaam onderwijs: 

Winnen jullie de felbegeerde 

‘Do A Good Thing Award’ 2022?


