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Beleefbaar  
onderwijs

Om de zeventien Sustainable Development 

Goals (SDG’s) onder de aandacht te brengen 

koos ze voor een guerrilla-interventie: een 

SDG-bus met studenten die de vlag met de 

doelen kwamen brengen naar de veertien  

locaties van Noorderpoort. Een week onder-

weg in de bus, liedjes van Abba en Queen 

zingend, ontlokte menig deelnemend student 

de verzuchting: ‘Kunnen we dit niet voor altijd 

zo doen?’  

Vogelverschrikkers
Dit verhaal begint al een jaar of vijf terug. 

Wandelend op het strand van Lanzarote viel 

het Colien op dat iedereen schelpen opraapte, 

terwijl het zand bezaaid was met plastic.  

Zou dat eigenlijk niet andersom moeten zijn? 

Hoe tof zou het zijn, als je aan het begin van 

het strand een mandje kon ophalen om dat 

aan het eind in te leveren voor een kopje thee! 

Met hulp van de directeur Kunst & Cultuur 

van de Balearen en veel medewerking van 

mbo Noorderpoort groeide dit idee uit tot een 

project op Mallorca: Collect Plastic Not Shells. 

Studenten bivakkeerden zes weken in een 

leegstaand klooster, ruimden plastic op van  

de stranden en probeerden met optochten, 

exposities en workshops toeristen bewust te 

maken van het afvalprobleem. 

Inmiddels is Colien met haar studenten met 

project nummer zeven bezig. Eerst volgde  

een serie ‘Troep Troup Tribe-projecten’,  

waarin aandacht werd gevraagd voor de  

impact van de kledingindustrie. In de  

projecten worden afgedankte kleding en  

textiel ge-upcycled. Studenten tonen hun  

kostuums tijdens anarchistische modeshows. Een gift van 1400 kilogram afgekeurd denim (‘een 

zwembad vol!’) is hergebruikt voor denim projecten en onder meer verwerkt tot vijftig vogelver-

schrikkers. In andere projecten verbouwde Colien met studenten een zeecontainer tot een tiny 

house en maakte ze voorstellingen van ‘Witte Wieven’, gemaakt van gedoneerd hotellinnen. 

Vegan soep
Aan alle projecten en optredens doet Colien zelf mee. “Het samen doen bevordert een gevoel  

van gelijkwaardigheid. Je voelt dat je onderdeel uitmaakt van een positieve beweging. Ik maak 

elke donderdag voor alle twintig studenten een pan vegan soep en laat ze zien hoe je dat voor  

vijf of zes euro kunt doen. Ook belangrijk: ga de school uit! Verandering van locatie nodigt uit  

tot creativiteit. Kunst is voor mij de aanvliegroute voor het werken aan de duurzaamheidsdoelen.

Daardoor wordt letterlijk zichtbaar en beleefbaar wat duurzaamheid is. Zo worden het life- 

changing ervaringen.”  

Alternatieve bubbel
“Studenten raken door deze projecten doordrongen van wat we aan het doen zijn met z’n allen”, 

vertelt Colien. “Van filmpjes over hoe vervuilend de kledingindustrie is, schrikken ze zich lam.  

In de community binnen Kunst & Multimedia leeft het enorm. Dat is echt een alternatieve  

bubbel: steeds meer studenten dragen tweedehands kleren, ruilen kleding, en eten vegan. 

Oud-studenten wonen in tiny houses en hergebruiken oude meubels. Het is echt een cadeau, 

dat het steeds verder gaat,” zegt Colien. En studenten vinden het fantastisch om deel te nemen. 

“Na afloop van het Witte Wieven-optreden zei een student: ‘Dit was de mooiste dag van mijn 

leven.’” 

Om jonge mensen te raken moet je aansluiten op wat er bij ze leeft, zodat zij eigenaar worden 

van een project. “Mode is een mooi onderwerp, omdat kleding en uiterlijk tot je identiteit  

behoren. Op YouTube zijn geschikte filmpjes te vinden over de kledingindustrie. Iedereen schrikt 

ervan dat er voor een t-shirt 2500 liter water nodig is en voor een spijkerbroek 7000 liter  

water wordt vervuild, dat textielarbeiders met hun handen in gif werken en dat kleding opzette-

lijk slecht wordt geproduceerd, waardoor we blijven kopen. We organiseren op school twee keer 

per jaar een grote kledingruilbeurs met gekleurde kaartjes. Een jas is een geel kaartje en die ruil 

je in voor een andere jas of meerdere andere kledingstukken. We hebben een eigen Troep Troup 

Tribe-label gemaakt dat we op tweedehands kleding naaien.”  

Door de optredens en publiciteit willen steeds meer bedrijven aanhaken en ontstaat er een  

wisselwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Colien: “Cruciaal is dat er iemand  

is in school die het leuk vindt en ruimte krijgt om te pionieren.”


