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Succesvolle nascholing 

Training Duurzaamheid in en rond de school 
 

Afgelopen donderdag 23 september vond de nascholing ‘Duurzaamheid in en rond de school’ 

van de WUR en Eco-Schools plaats in Wageningen. Opgeladen en geïnspireerd keerden de 

docenten huiswaarts. Deze nascholingsdag voor VO-docenten vol met werkvormen, theorie en 

uitwisseling wordt wegens succes ook in het voorjaar 2022 weer gegeven.  

Wegens succes ook in het voorjaar 2022 te volgen!  

Wil je ook meedoen aan deze training? In januari-maart is de training weer te volgen. Geef je op bij 

Ruth via pasternak@sme.nl. Reina Kuiper, projectleider docenten bij de WUR (Wageningen 

universiteit), en oud-docent Nederlands en projectleider onderwijs Ruth Pasternak van Eco-Schools 

Nederland verzorgen de workshop. De dag heeft als doel: docentvaardigheden rondom duurzaamheid 

verdiepen en uitbreiden + concrete vervolgstappen in het verduurzamingsproces van jou school te 

kunnen zetten.  

Programma 

- 09.30 uur inloop, 10.00 uur start ochtendprogramma: beginnen met de huidige situatie van jouw 

school, toewerkend naar jouw droom voor een duurzame school. Gewerkt wordt met afwisselende 

werkvormen, van presenteren tot creatief schrijven tot systemisch werk 

- Tussen 13.00 en 14.00 uur nuttig je een heerlijke lunch van Brownies en Downies in een prachtige 

boerderij, of maak je een ontspannende wandeling in de natuur 
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Vervolg programma 

- 14.00 middagprogramma: via theorie over verandermanagement en ‘werken met weerstand’, 

toewerken naar een plan van aanpak met jouw volgende duurzame stappen. Ook wort gewerkt 

met rollenspellen.  

- Afgesloten werd met een rondleiding in de ‘leertuin’ het Plantarijn, van de Wageningse 

middelbare school het Pantarijn. 

  

Wat zeggen deelnemers: 

“De nascholing was nuttig, toepasbaar, actueel, met kundige cursusleiders en we werkten vooral 

probleemoplossend, wat ik heel zinvol vind,” Michiel, docent groen op het mbo Yuverta Nijmegen. 

 

“Er was een goede afwisseling van luisteren en doen (theorie & praktijk) en een duidelijke structuur.” 

Elke, docent aardrijkskunde en teamleider op het Corlaer college in Nijkerk. 

 

“Op inhoud en kennis scoren de trainers heel hoog. Er was een fijne afwisseling, het zijn fijne 

persoonlijkheden en samen zijn ze een goed team,” Amera, 

docent biologie uit Gorinchem.  

 

“Je krijgt veel tijd en ruimte om na te denken waar je staat 

en wat je wilt. De werkvormen zijn heel fijn.” Axel, docent 

maatschappijleer op het Pierson college in Zetten.  

 

Wat levert de training je op? 

Gedurende de training is veel ruimte voor 

praktijkvoorbeelden, de eigen ervaringen van deelnemers 

en trainers, ruimte voor uitwisseling en onderlinge 

inspiratie.  Ook de werkvormen dagen uit tot out-of-the-

box-denken, zoals: teken je teamleden als vissen in de zee. 
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Welke positie nemen zij in t.o.v. elkaar? Wat voor vissen zijn het? Of het schrijven van een brief aan de 

leerlingen van jouw school in 2050.  

Leeropbrengsten van de dag 

Bijzonder was hoe iedere deelnemer ruimte voelde en kreeg voor het delen van frustraties, 

onzekerheden en strubbelingen. We zagen: 

• Door korte creatieve presentaties en onderlinge opbouwende feedback bleek waar de 

kwaliteiten van iedere docent en school liggen en 

ontstond ruimte voor inzichten: “ah, zo pak ik dan aan.” 

Of: “hee, ik hoef het niet alleen te doen.” 

• Je zag de opluchting bij de deelnemers als ze hun 

frustraties en strubbelingen deelden. 

• Opgelucht en geïnspireerd keerden de deelnemers 

huiswaarts.  

Inspiratie uit de leertuin 
Docent van deze tuin Tom Haage zegt: “In deze tuin mag geleerd en 

geëxperimenteer worden. We hebben hier geen oogst of opbrengst. 

Wat ik hier wil, is betrokken leerlingen creëren die leren dat je fouten 

mag maken en zorg kunt dragen voor je omgeving.” En 

biologiedocent Charlotte Maas zegt: “Leerlingen die hier niet meer 

op school zitten komen hier echt terug om te zien hoe het met ‘hun’ 

boom of plant gaat.”  

 

Wil je ook meedoen? De nascholing ‘Duurzaamheid in en rond de school’  

wordt wegens succes in het voorjaar 2022 (januari-juni) weer gehouden. 

Speciaal voor Eco-Scholen krijg je 10% korting op de deelnamekosten. Wil je 

up-to-date blijven van de eerstvolgende trainingsdatum? Mail Ruth via 

pasternak@sme.nl. Je krijgt te horen zodra de nieuwe data bekend zijn.     
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