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Feestje bij Trouw Duurzame 100 
ABPFOSSIELVRIJ op 1 & Teachers for Climate op 10 

De brede coalitie ABP Fossielvrij (o.l.v. Fossielvrij NL) op plek 1, Teachers for 
Climate nog geen drie jaar na oprichting op plek 10 en NADO op plek 51. 
Een geweldige opsteker voor alle docenten die zich inzetten voor een duurzamer 
curriculum, een standaard voor duurzaam onderwijs, steun aan klimaatjongeren, duurzaam 
MBO, de Duurzame Docent Verkiezing, Routekaart Duurzaam Onderwijs, LiveCasts, 
workshops, en een fossielvrij ABP. Met héél veel dank aan alle organisaties die ons de 
afgelopen jaren welkom hebben geheten in hun samenwerkingsverbanden en die hun 
kennis, ervaring en netwerken met ons delen. 
 
*Aan alle docenten die ons willen ondersteunen: nodig hen uit om aan te sluiten via onze 

website 
 
Team Teachers for Climate 

https://teachersforclimate.nl/contact/
https://teachersforclimate.nl/contact/


 

 
Verkiezing Duurzame Docent 

maandag 11 oktober - 16:00 uur 
De winnaars van de jaarlijkse Verkiezing Duurzame Docent worden maandag 11 
oktober bekend gemaakt om 16:00 uur in een rechtstreekse livecast. 
Hosts Emin Kececi (Meesters met Dromen) en Wieneke Maris (Duurzame Docent 2019) 
ontvangen de vier Duurzame Docenten van 2021. De Jury licht haar keuze toe en er is 
muziek van studenten van de Herman Brood Academie.   
Klik hier om de livecast te volgen. 
 
Wieneke Maris 

https://my.streampartner.eu/player.php?url=qmz3j7c46qbp173c0zql!
https://www.linkedin.com/company/meesters-met-dromen/?originalSubdomain=nl
https://duurzamedocent.nl/alle-docenten/11-voortgezet-onderwijs-2019/23-wieneke-maris-international-school-the-hague
https://www.hermanbroodacademie.nl/
https://my.streampartner.eu/player.php?url=qmz3j7c46qbp173c0zql!


 

 
Terugblik: 

model Transformatief Duurzaamheidsonderwijs 
Vrijdag 1 oktober presenteerden we ons model voor Transformatief 
Duurzaamheidsonderwijs.  
Heb je het gemist? Hier kun je het terug kijken. 
Wat een geweldige avond was het: met mooie diepte gesprekken over planetair 
burgerschap, en hoe we het voor elkaar kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door meer contact 
met de natuur en een toekomstgericht curriculum, maar ook aandacht voor de emotionele 
kant van leren over klimaatverandering. 
 
Veel dank aan onze panellisten professor Arjen Wals, Dr Greg William Misiascek en Bas 
van den Berg. 
Bedankt ook aan iedereen die erbij was voor de goede gesprekken en de inspiratie. 
 
Lees hier het interview van NL Nederland met onze curriculum designer Camelia 
Constantinescu. 
 
Wieneke Maris 

https://teachersforclimate.nl/wp-content/uploads/2021/10/TFC-Model-Duurzaamheidsonderwijs-Nederlands.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=34feQJPnTMw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAC7GacBfuFNnxhIf3K6OjpfaQrW1w4fnVg
https://www.linkedin.com/in/ACoAABr-c60Bqg9-_0H8lPnB65ZpyQCMRRIS1yE
https://www.linkedin.com/in/ACoAABr-c60Bqg9-_0H8lPnB65ZpyQCMRRIS1yE
https://drive.google.com/drive/folders/1x97sfYJN8kdRjMsqzF9A2myaxrzyaqWJ
https://teachersforclimate.nl/wp-content/uploads/2021/10/TFC-Model-Duurzaamheidsonderwijs-Nederlands.pdf


 

 
Cultuurtip: 

DE GROTE SCHIJN 
14 t/m 31 oktober - Kralingse bos, Rotterdam // 21 t/m 31 oktober - Park Zypendaal, 

Arnhem 
Wandeling door een verhaal zonder woorden, georganiseerd door MOJO. 
Leuk uitje voor in de Herfstvakantie; een inspirerende natuurwandeling van ongeveer 2 km 
met bijzondere licht installaties en mysterieuze verrassingen. Boek hier je tickets.  
 
Petra Meulman 

  

 

https://degroteschijn.nl/?utm_source=googleads&utm_medium=google-searchad&utm_campaign=flight1-degroteschijn-mojo&gclid=Cj0KCQjwnoqLBhD4ARIsAL5JedKBNPW698T5n8T4vcPxFOCyoahnGQvoL3VP0v8c3yUqBTFgwDaCQUgaAksWEALw_wcB
https://www.mojo.nl/evenementen/de-grote-schijn/

