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GROTE VERANDERINGEN 
BEGINNEN KLEIN 

Geef in de chat antwoord op deze 4 vragen.
1. Wat doe je al aan duurzame (les)activiteiten?
2. Wat gaat er goed?
3. Waar loop je tegenaan?
4. Op welke vraag wil je in dit webinar antwoord 

krijgen?



JE LATEN LEIDEN DOOR DE ENERGIE VAN DE 
LEERLINGEN



LEERLING CENTRAAL

• Bespreek wat duurzaamheid is en welke 
punten voor verbetering zij zien

• Daag leerlingen uit om zelf acties te bedenken
• Durf keuzes te maken zo houd je het haalbaar, 

realistisch en leuk



ACTIEF IN JE KLAS
• Ga in gesprek met de leerlingen: 

waar willen zij over leren? 
• Waar krijg jij als leerkracht energie van?
• Welke mogelijkheden biedt jouw directe 

schoolomgeving? 
• Gebruik bestaand materiaal en vaste dagen

voorbeeld: de Eco-Schools jaarkalender



DUURZAAM DENKEN – 
SCHOOLBREED
• Tot in hoeverre wordt er les gegeven over 

duurzaamheid?
• Wat willen leerlingen leren?
• Leerkrachten gaan aan de slag (met het 

curriculum)



TIPS
• Zet niet de vakken maar duurzaamheidsthema’s 

centraal, zo bevorder je vakoverstijgend denken



TIPS
• Laat de leerlingen leerkrachten interviewen

• Kijk waar de energie zit van leerkrachten en begin daar

• Benut het schoolgebouw, de bedrijfsvoering en de 
buitenruimte om te leren over duurzaamheid

• Doe mee aan landelijke dagen zoals de Dag van de 
Duurzaamheid

• Via nascholing werken aan leren voor duurzame 
ontwikkeling
Voorbeeld: Training duurzaamheid in en rond je school 
door WUR en Eco-Schools (10% korting als Eco-School). 
www.eco-schools.nl 

http://www.eco-schools.nl/


WERELDWIJDE BEWEGING

Grootste duurzaamheidsprogramma voor scholen van de 
wereld
• 68 landen
• Erkend door de VN
• 59.000 scholen wereldwijd
• Bijna 20 miljoen leerlingen wereldwijd

Grootste duurzaamheidsprogramma voor scholen van 
Nederland
• Ruim 170 scholen in Nederland (PO, VO, MBO)
• 63 Groene Vlaggen in Nederland www.eco-schools.nl 

59.000
scholen

68
landen

http://www.eco-schools.nl/


LEERLINGEN CENTRAAL
“Student-led change”
• Leerlingen in actie
• Ervaren dat hun inzet ertoe doet
• Ontdekken hun eigen waarden, interesses en talenten 
Zo wordt duurzaam gedrag gaandeweg vanzelfsprekend! 

Werken aan 21e-eeuwse vaardigheden
• Samenwerken
• Communiceren
• Onderzoeken
• Problemen oplossen



DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN DE 
ONDERWIJSPRAKTIJK BRENGEN



AANPAK
Het zevenstappenplan
- biedt houvast en structuur

- onderweg is er begeleiding 

- We werken actiegericht 



“I’VE GOT THE POWER!”



WIJ-LAND ASSENDELFT
LEERLINGEN, DOCENTEN, DIRECTIE, PERSONEEL, DE BUURT, HET 
BEFRIJFSLEVEN… KOMEN SAMEN IN ACTIE VOOR EEN DUURZAME 
TOEKOMST


