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Wie wordt Duurzame Docent van 2021? 
  

Nomineer een duurzame docent 
  

Om jonge generaties voor te bereiden op complexe uitdagingen, hebben ze  
duurzame handvatten nodig van docenten. Docenten hebben een bijzondere rol in  
het inspireren tot duurzaamheid op school. De Duurzame Docent Verkiezing biedt  
een podium en inspiratiebron voor docenten en schoolleiders.  
Wanneer ben je een duurzame docent? Dat ben je op vele verschillende manieren en kan  
binnen alle onderwijslagen (PO, VO, HO en MBO).  

  Kun je dit met ja antwoorden op een van de volgende vragen? 

Betrek je studenten in het samenstellen van het onderwijs? Stimuleer je studenten om  
duurzame oplossingen te verzinnen? Ga jij met je leerlingen in gesprek over het maken van  
bewuste keuzes? Start jij duurzame initiatieven? Verwerk jij de SDG’s in jouw les? Zet jij je  
in voor een integrale opvatting van duurzaamheid? Inspireer je leerlingen met duurzame  
voorbeelden? Of draag je op een andere manier bij aan duurzaam denken en doen?  

  
Schrijf jezelf of een ander snel in op  n https://duurzamedocent.nl/aanmelde .  Aanmelden kan  
tot 29 september 2021. Let op: deze tekst is achteraf niet meer aan te passen.   
  
Wieneke Maris   
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Bestuurslid voor Youth for Climate NL 
  

Vacature 
  

Ken je een scholier die de stem van jongeren in de klimaatcrisis wil  
vertegenwoordigen?    
Scholieren die belangstelling hebben voor een functie als bestuurslid voor Youth for  
Climate NL kunnen zich aanmelden tot en met 15 juli via deze link. Youth for Climate is op  
zoek naar enthousiaste jongeren die in gesprek willen met politiek Den Haag, evenementen  
en stakingen willen organiseren en de achterban van YFC via sociale media op de hoogte  
willen houden.    
  
Mark Boode     

  

Succesvolle actie 
  

bij ABP op de stoep 
  

Op vrijdag 25 juni stonden vele honderden docenten, gemeenteambtenaren,  
wetenschappers, waterschappers en jongeren op de stoep bij ABP, zowel  
in  Amsterda m   als  n Heerle   . 
Onze eis is dat ons pensioengeld niet meer wordt geïnvesteerd in toekomstvernietiging,  
zoals fossiele brandstoffen en ontbossing. Vanwege de  toenemende (media)dru k     
verscheen ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool voor de kritische massa in  
Amsterdam. Helaas deed ze geen enkele harde toezegging, waarna ze een rinkelende  
wekker overhandigd kreeg. Want het  Duurt Te Lan g , vinden de ABP-deelnemers in het  ! 
hele land, zoals aan de  n Universiteit van Wageninge   . 

  
De ABP-campagne krijgt na de zomer een extra component, want Fossielvrij Nederland  
gaat onderzoeken of ABP via een  rechtszaa k   gedwongen kan worden hun schadelijke  
investeringen te stoppen. Er is in elk geval geen goede financiële reden voor, zo bleek  
uit  onderzoe k ;  groene investeringen hadden veel meer opgeleverd.   
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Frank van Schaik  

  
  

 

  

Theatertip: 
  

POWER 
  

een voorstelling over klimaatverandering 
  

Een ontwapenende monoloog van een 18-jarig meisje over klimaatverandering,  
macht en de grenzen van hoop op festival: Over Het IJ in Amsterdam op 14 t/m 18  
juli. Gespeeld door Inez Nuijten, mede-oprichtster van Youth for Climate.   

Het is een monoloog over klimaatverandering, macht en de grenzen van hoop. In POWER  
van de geëngageerde regisseur Joeri Heegstra zien we de nabije toekomst.   Een  

gedesillusioneerde klimaatactivist neemt de stand van zaken op. De wereld ligt nog steeds  
op ramkoers met het klimaat. Pro testen zijn vertrouwde en ongevaarlijke gebeurtenissen  
geworden. Er gebeurt te weinig en het gebeurt te langzaam. In deze theatrale  monoloog  
zien we hoe één meisje van achttien daar verandering in gaat brengen. Zij gaat doen wat  
eerst ondenkbaar was, en nu  onvermijdelijk: de macht terugpakken. Koste wat het kost.   
Kijk  hie r   voor de link voor meer info en tickets.   
  
Mark Boode   
   

https://overhetij.nl/event/power
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Lesmateriaal: 
  

Keep doing the right thing 
    

Een catchy song & clip met een belangrijke boodschap:  Keep doing the right thing .   
Studenten van de Herman Brood Academie maakten het liedje en de bijbehorende clip voor  
het keuzedeel Duurzaamheid in het beroep. In de clip (die met groene energie is  
opgenomen in de omgeving van de school) zijn alle SDG's terug te vinden. Leuk om alle 17  
duurzame doelen met je leerlingen op te speuren. Bekijk  r hie de clip.     
  
Marije van Bommel   
   

Vakantietip: 
  

Fijn met de trein 
  

reizen door Europa 
  

Blaise Pascal zei het in de zeventiende eeuw al: “Alle ellende op de wereld wordt  
veroorzaakt doordat mensen niet gewoon thuis kunnen blijven.”  
Maar mocht je toch graag op vakantie in Europa willen, dan is (naast wandelen en fietsen)  
de trein natuurlijk een klimaatvriendelijk alternatief voor auto en vliegtuig. Vaak denken  
mensen dat de trein duur en/of lang en/of moeizaam is. Dat valt reuze mee als je zelf boekt  
via de (vooral) Franse en Duitse websites. Voor minder dan 100 euro kan je vanaf  
Amsterdam in tien uur in de Pyreneeën of Alpen zijn. Eén overstap in Parijs,  c’est tou t .   
Naar Duitsland, Polen, Tsjechië, Oostenrijk en Slovenië wordt het nog mooier, want alle  
kinderen t/m 14 jaar reizen  gratis me e .  Boek op tijd (liefst 1 à 3 maanden voor je reis) en  
plan je overnachtingen vlakb ij een station. Vergeet niet dat de treinreis zelf natuurlijk al  

https://www.youtube.com/watch?v=xSZAi37070Y
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vakantie is, waarbij je onderweg ook al aan je stapeltje leesboeken kan beginnen. Geniet  
ervan en vertel je leerlingen er na de zomer in geuren en kleuren over!   
  
Frank van Schaik   
   

 

Cultuurtip: 
  

BASECAMP festival 
  

for the re-generation 
  

In het Tiny House Eco Basecamp in de duinen van IJmuiden vindt van vrijdag 27 tot  
en met zondag 29 augustus het Basecamp festival plaats. De organisatie hoopt  
festivalbezoekers daar van alles te kunnen leren over een duurzame levensstijl en  
maatschappij.    
“IF NOT US, THEN WHO? IF NOT NOW, THEN WHEN?” - JOHN LEWIS   

Naast een divers aanbod van muziek is er een 'Unconference' programma bestaande uit  
talks en workshops op het gebied van ecologisch herstel, zelfvoorziening, inclusiviteit,  
gelijkheid en gezondheid. Het festival heeft een interactief karakter: bezoekers kunnen op  
pad met een ecoloog en zelf aan de slag om de 'groene handen uit de mouwen te steken'.  
Daarnaast zijn er ook sportieve activiteiten te doen, zoals abseilen en yoga.  

  
Overnachten in de Tiny Houses op het terrein is mogelijk. Kijk  hie r   voor meer informatie &  
tickets.   
  
Marije van Bommel   
   

https://basecampfestival.nl/
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Good practices: 
  

SDG-posters 
  

Artiesten uitgelicht  
  

 SDG's en 17 posters met artiesten die actief zijn op het gebied van een of  17 

meerdere duurzame doelen.      
Marije van Bommel en Petra Meulman zijn onder andere werkzaam als Change Agents  
Duurzaamheid aan de Herman Brood Academie. Afgelopen jaar ondertekende deze school  
-  als onderdeel van MBO Utrecht - de SDG-charter en in het kader hiervan maakten Petra  
in samenwerking met Marije inspirerende posters met daarop 'good practices' van wereld-  
wijd bekende muzikanten. De posters laten zien dat veel artiesten het belangrijk vinden om  
zich in te zetten voor duurzame doelen.  

  
De posters, op A2-formaat, zijn door het schoolgebouw heen opgehangen en in  
diverse lessen met de studenten besproken.  

  
Inmiddels zijn er zoveel enthousiaste reacties gekomen op deze SDG-posters, dat we  
besloten hebben ze ook aan andere scholen aan te bieden. Vind je het leuk om ook zo'n  
set posters in je school te hangen? Of te gebruiken als lesmateriaal in je lessen? Neem dan  
voor meer informatie contact op via:  contact@teachersforclimate.nl     
  
Petra Meulman   
   



 

  

  

Boekentip: 
  

Drawdown 
  

over klimaatontwrichting en oplossingen  
  

Waar het klimaatprobleem uiteindelijk op neer komt; CO2-uitstoot, de broeikas-  
gassen.   
Het boek, geschreven door groene activist Paul Hawken, is een reactie op het feit dat je wel  
kan googlen op ‘s werelds warmste steden of welke schoenmaat voormalig voetballer  
Wesley Sneijder heeft? Maar oplossingen voor de opwarming van de aarde? Dat lukt met  
googlen dan weer niet…  
De grote kracht van dit boek is dat een internationale coalitie van eminente onderzoekers,  
professionals en wetenschappers een verzameling van 100 realistische en stoutmoedige  
oplossingen tegen klimaatverandering heeft geïdentificeerd en zeer grondig heeft berekend  
welke investeringen ze vergen. Welke financiële rendementen ze opleveren. En hoeveel ze  
kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatontwrichting.   
Zie het als de groene bijbel waarin ideeën staan, waarmee we niet afstevenen op  
een afgrond, maar op tijd een flinke slinger aan het stuur kunnen geven. Bekijk  hie r   alvast  
een voorproefje.   
  
Petra Meulman   
   

https://youtu.be/bkDherHOymo
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Boekentip: 
  

Jongeren. Klimaat. NU 
  

Jongeren hebben geen keus... Politici wel  
  

Vanuit deze kreet laten verschillende politieke jongerenorganisaties één stem horen  
in dit 'manifest voor klimaatrechtvaardigheid', opgesteld op initiatief van Jongeren  
Milieu Actief (JMA).    
In het manifest worden negen actiepunten omwille van een klimaatrechtvaardige toekomst  
benoemd: van 'planeetbreed denken', via het beter beschermen van de natuur tot aan een  
Nederlandse Green Deal. De jongeren roepen alle politieke partijen op om deze punten op  
te nemen in het nieuwe regeerakkoord.  

  
Wetenschappers, journalisten en activisten laten in dit boekje zien dat ieder punt uit het  
manifest van groot belang is. Jelmer Mommers (correspondent 'Democratie & Klimaat') licht  
toe waarom het inroepen van een burgerberaad nodig is voor meer inspraak in het  
klimaatbeleid. Marjan Minnesma (Urgenda) pleit voor volop investeren in groene energie en  
voor: 'massaal protest, wereldwijd en volhouden.'  

  



 

 
  

 

Hoogleraar en bioloog Louise Vet geeft in haar toelichting aan dat overal in het onderwijs,  
van de basisscholen tot aan universiteiten en agrarische opleidingen, jongeren moeten  
leren dat de mens onderdeel is van de natuur. Ze pleit daarbij om kennis over biodiversiteit  
en het belang daarvan in het onderwijs te verankeren en het vinden van innovatieve  
oplossingen voor herstel te stimuleren.   
  
Marije van Bommel   
    

Team Teachers for Climate wenst jullie: 
  

Fijne vakantie! 
    

  


