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“DUURZAAMHEID IN HET ONDERWIJS: 
WAAR BEGIN JE?”



ZORG VOOR DRAAGVLAK BIJ MANAGEMENT 
(EN BESTUUR) 

• Waar haal je de tijd vandaan om goed bezig 
te zijn met duurzaamheid

• Is duurzaamheid belangrijk voor de school?
• Maak de school toekomstbestendig



SIMPEL BEGINNEN, ER 
GEBEURT VAAK AL HEEL WAT
• Sluit daar zoveel mogelijk bij aan
• Breng de actualiteit in de les
• Vraag de leerlingen om zelf iets te bedenken
• Help hen dat tot een succes te maken



BEGIN KLEIN EN MAAK HET 
GROTER
• Op plaatsen waar iedereen voorbij komt
• Zorg dat het beheer weinig tijd kost



COMMUNICEER OP CENTRALE 
PLAATSEN
• Kies steeds een ander thema
• Spreek aan op eigen verantwoordelijkheid



LAAT ZIEN WAT ER KAN

• Van vogelnestkastje tot mega insectenhotel
• Functioneel met natuurlijke stalling



HET KAN HEEL GOEDKOOP

• Aansluiten bij thema’s zoals afval en 
hergebruik (bekers en koffiedik)



EN OOK VEEL DUURDER  
• Je kunt subsidie aanvragen in de regio en 

daarbuiten, daarom ook dat bestuur erbij



HET KAN KLEIN

• Van in de klas en zelf bedacht



EN OOK GROTER
• Tot in de aula en heel opvallend
• Met watertappunt  en eigen flesjes/Doppers
• Faciliteer de verandering die de leerlingen wensen



SLUIT AAN BIJ BESTAANDE 
MOGELIJKHEDEN
• Beloon het opruimen van afval in de kantine 

met een tegoedbon voor een gezond broodje
• Haal bedrijven naar de school en laat ze een 

gastles geven



ZOEK NAAR LEDEN VOOR JE 
ECO-TEAM
• Vraag je collega-docenten mee te doen
• Vertel in de klas en vraag om hulp
• Kinderen en jongeren willen een betere 

wereld, sluit daarbij aan



EN DOE DAAR LEUKE 
ACTIVITEITEN MEE
• Zet ze in het zonnetje, zij geven de maat aan



LAAT ZIEN WAT JE BEREIKT
• Aan de school en ook aan de ouders als 

er wat vieren valt



EN VIER DE SUCCESSEN
• Werk toe naar mijlpalen en maak daar een 

feest van, met en door de leerlingen
• Geef hen ook een mooi certificaat



NA HET VELE WERKEN DE 
BELONING
• Van en door leerlingen
• Met een bonnetje voor een ijsje trek je 

publiek bij de uitreiking……..



ER IS HOOP WANNEER JE DE 
SCHOOL BEZIG ZIET!
• Kinderen en jongeren hebben niet de toekomst, ze willen er 

één


