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De nieuwe standaard: model duurzaam onderwijs 

 
Presentatie 1 oktober 

Online: 17.15 - 18.15 uur 

Live + borrel: 17.00 - 20.00 uur - Utopie Den Haag 
Eindelijk is het er: een helder en breed toepasbaar model voor duurzaam onderwijs, 
ontwikkeld door Teachers for Climate onder leiding van Camelia Constantinescu 
(curriculumontwerper voor de International Baccalaureate Organisation in Den 
Haag). Beschikbaar in Engels en Nederlands. 
Zowel in het werkveld als in de onderwijsliteratuur bestaat brede consensus over wat 
duurzaam onderwijs ongeveer is. De termen en prioriteiten verschillen. De exacte invulling 



 

varieert per niveau, per locatie, per school, per klas, per docent, per onderwerp, per 
leerling. Maar algemeen wordt onderkend dat duurzaam onderwijs gebaseerd is op 
ethische waarden, op een mindset die getuigt van respect voor elkaar en het leven in alle 
verschijningsvormen op onze wereld. 

Zo’n holistische mindset kan alleen vormgegeven worden als vakken in samenhang worden 
onderwezen. Als er betekenisvolle verbindingen zijn tussen de lesstof, de leeromgeving en 
de wereld buiten school. Tussen een leerproces vormgeven en een leerproces ondergaan. 
Als de inhoud en de eigen meningsvorming gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten, en 
deze feiten gescheiden worden van politieke en religieuze overtuigingen. 

Wij nodigen docenten, schoolleiders en anderen uit om van dit model gebruik te maken en 
samen met ons het onderwijs te verduurzamen. Deelnemen aan de presentatie: stuur een 
mail aan info@teachersforclimate.nl 

 
Team Teachers for Climate 

 

 
The Climate Miles: TFC loopt mee 

6 - 29 oktober 2021: Groningen - Rotterdam - Glasgow 
Van 1-12 november vindt in Glasgow de COP26 plaats: de klimaatconferentie van de 
Verenigde Naties. In de aanloop hiernaartoe organiseert Urgenda een klimaatmars, 
genaamd: The Climate Miles. 
Dit om de urgentie voor acute klimaataanpak kracht bij te zetten. Iedereen kan 
meelopen. De route loopt in Nederland van Groningen tot Rotterdam en na een treinreis 
zullen de laatste stappen worden gezet naar Glasgow. Leden van Teachers for Climate 
lopen enkele delen van de route mee. Wil je (met ons) meelopen? 
Aanmelden: https://theclimatemiles.nl/aanmelden/ 

 
Marije van Bommel 
 

mailto:info@teachersforclimate.nl
https://ukcop26.org/
https://theclimatemiles.nl/aanmelden/


 

 
Verkiezing Duurzame Docent 2021 

Livecast 11 oktober, online 
 

Duurzame docenten vervullen een enorme voortrekkersrol in het verduurzamen van 
onderwijs. Daarom zetten wij graag duurzame docenten in het zonnetje met de 
Duurzame Docentverkiezing. 
Vrijdag 8 oktober, op de dag van de duurzaamheid krijgen de drie winnaars (po, vo en 
mbo) persoonlijk bericht.  
De prijsuitreiking is op maandag 11 oktober in een livecast uitzending vanuit Laren. Je kunt 
je hiervoor aanmelden door een email te sturen 
aan: info@academievoorduurzaamonderwijs.nl  

 
Wieneke Maris 

 

 
 

https://dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl/
mailto:info@academievoorduurzaamonderwijs.nl


 

 
Rechtszaak tegen ABP 

Another Policy is Possible! 
Na de succesvolle actie voor de deur bij ABP op de Zuidas eind juni neemt de druk 
op het grootste pensioenfonds van Europa steeds verder toe om haar fossiele 
investeringen te stoppen. 
Twee pensioenfondsen (Horeca en PME) hebben al laten zien dat het prima kan zonder 
risico voor de dekkingsgraad. Samen met vele anderen wordt Teachers for Climate mede-
eiser in een rechtszaak tegen ABP om dit af te dwingen. Op 11 september is hier een 
enthousiaste bijeenkomst over geweest. Het goed bekeken programma Kassa heeft er ruim 
aandacht aan besteed en blijft de zaak volgen. 

 
Frank van Schaijk 

 
Klimaatstaking 

24 september, Jaarbeursplein Utrecht 
Marije van Bommel van Teachers for Climate is spreker tijdens het 
podiumprogramma van de volgende klimaatstaking: 24 september op het 
Jaarbeursplein in Utrecht. 
De actie begint met een mars door de stad. Iedereen wordt uitgenodigd om op het 

http://https/www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/leraren-en-ambtenaren-starten-rechtszaak-tegen-pensioenfonds-abp


 

meegedragen doek dingen te schrijven die door de klimaatcrisis in gevaar komen. Na de 
mars volgt een podiumprogramma. Daar wordt de overheid opnieuw opgeroepen om actie 
te ondernemen om onder de 1,5 graad opwarming te blijven en om dit rechtvaardig te doen. 
Actuele informatie: https://fridaysforfuture.nl/ 
Een toepasselijk gedicht van een van de Klimaatdichters: Maud Vanhauwaert - De Stoet 
trok voorbij. 

 
Mark Boode & Marije van Bommel 

 

 
Duurzaamheidsfestival MBO Green 

Confest 
12 oktober, Lelystad 

Op 12 oktober vindt in Lelystad het MBO Green Confest vindt plaats, een 
duurzaamheidsfestival voor mbo-studenten georganiseerd door MBO College 
Lelystad en Leren voor Morgen.  
Studenten kunnen deelnemen aan een wedstrijd waar zij hun duurzame projecten kunnen 
laten zien. Op de dag zelf is er een jury aanwezig die meerdere prijzen 
uitrekt. Presentator Tim Hofman zal de winnaars bekend maken. De studenten kunnen 
zich voor 5 oktober hier aanmelden.  
 
Naast de studenten zijn ook bedrijven aanwezig die via workshops op een praktische 
manier kennisgeven over de duurzame innovaties waar zij mee werken.  
 
Voor meer informatie over het dagprogramma, ‘De Duurzame Projecten’-wedstrijd en de 
workshops kun je hier terecht. 

 
Marije van Bommel 

https://fridaysforfuture.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ZTdcebTrmSw
https://www.youtube.com/watch?v=ZTdcebTrmSw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlfvaeoTyCaZYE6Rxq12aXnAQjAull69dqeEm8bKcLm75kkg/viewform
https://practoraat-cre.nl/wp-content/uploads/2021/09/Briefing-MBO-Green-ConFest-1.pdf


 

 
Kiki Engels voorzitter werkgroep onderwijs YFC 

Bestuurswissel Youth for Climate 
1 September vond de jaarlijkse bestuurswissel plaats van Youth for Climate. 
Bart Hemmes is de nieuwe voorzitter. Kiki Engels (mail: onderwijs@youthforclimate.nl) leidt 
de werkgroep onderwijs. De uitgangspunten: Stimuleer jongeren om hun eigen mogelijk-
heden t.a.v. het klimaat te onderzoeken, betrek jongeren bij de invulling van het lespro-
gramma, geef leraren meer ruimte om in te spelen op de actualiteit. Meer info: Youth For 
Climate Nederland 

 
Mark Boode 

 

 
Pionieren 

O3 wil nieuwe middelbare school 
Onderwijspioniers (en oud-docenten) Jacomijn De Vries en Guido Bastiaans van O3-
effect (o.a. Hackhaton, LAB18) hebben stappen gezet om een nieuwe middelbare 
school op te zetten: O3 Utrecht. 
Guido in het AD: Wij stellen vragen centraal: Waar leiden we onze toekomstige burgers 
voor op? Welke thema’s spelen er nu? Denk aan circulaire economie, discriminatie, 
kansenongelijkheid. Hoe kunnen je oplossingen bedenken voor deze vraagstukken? Leer-
lingen leren om zelf keuzes te maken en bereiden zich zo voor op hun rol als sociale, zelf-
bewuste wereldburger.’ Meer informatie: Leren voor duurzame ontwikkeling - O3-Nederland 
(o3-effect.nl 

Mark Boode 
 

mailto:onderwijs@youthforclimate.nl
https://youthforclimate.nl/
https://youthforclimate.nl/
https://www.o3-effect.nl/wat-we-doen/o3-nederland
https://www.o3-effect.nl/wat-we-doen/o3-nederland


 

 
Masterclasses Energietransitie voor 

professionals 
12 oktober & 26 november, Den Haag 

Darel Education organiseert weer twee masterclasses. Ook geschikt voor 
docenten die zich verder willen verdiepen en in contact willen komen met 
professionals buiten het onderwijs. 
 
Het programma:  
9.30 uur – 12.00 uur: Feiten & ficties over de energietransitie, lokale en 
mondiale uitdagingen, Nederlandse transitie-projecten. 
12:45 – 16.30 uur: Verkennen van het snel veranderende speelveld, analyseren 
van de invloed van weifelende stakeholders en het veranderend 
investeringsklimaat. Hoe zet je projecten op, hoe identificeren we kritieke 
beslissingen en hoe maken we de uitkomst leidend in het werkplan. 
Info en aanmelden: Bedrijfseducatie & Training – Darel Education 

 
Mark Boode 

https://dareleducation.nl/trainingen/


 

 
Climate songfest - De stem van Utrecht 

vrijdag 8 oktober 2021 
Op de Dag van de Duurzaamheid zal in de provincie Utrecht het startsein worden 
gegeven voor het Climate Songfest - De Stem van Utrecht; een initiatief van 
samenwerkende klimaat- en milieuorganisaties. Teachers for Climate is een van de 
organisaties die hierin participeert.  
Aan het Climate Songfest mogen middelbare scholen uit de 26 Utrechtse gemeenten 
deelnemen. Iedere school wordt uitgedaagd een eigen klimaatlied te schrijven, uit te voeren 
en in te zenden. De jongeren krijgen zo de mogelijkheid om op een muzikale wijze hun 
boodschap omtrent de klimaatcrisis te laten horen.  
 
De lancering van Climate Songfest vindt plaats op vrijdag 8 oktober 2021 en in maart 2022 
zal het winnende Utrechtse klimaatlied tijdens een event bekend worden gemaakt. 

Aanmelden kan vanaf 8/10 op: stichting-groen.nl. Op de site/socials van Teachers for 
Climate zal de komende maanden ook aandacht voor dit project zijn. 

 
Marije van Bommel 

http://stichting-groen.nl/


 
Boekentip: 

Opgroeien terwijl de wereld in brand staat 
Boekpresentatie 29 september, online 

Yvonne van Sark (bekend van Puberbrein Binnenstebuiten) schreef een nieuw 
boek: Opgroeien terwijl de wereld in brand staat. 
Yvonne: 'Jongeren denken zelf vaak: ik heb geen invloed, ik draai nog niet aan de knoppen 
op invloedrijke posities. Maar er zijn vele voorbeelden waarin ze wel degelijk invloed 
hebben. Jongeren hebben meer verandermacht dan ze zelf denken. Agenderen dat we 
écht onze levensstijl moeten veranderen, en inspireren door te doén, dat kunnen jongeren 



 

als de beste.' Aanmelden voor de presentatie op 29 september,19.00 - 20.00 
uur: https://youngworks.nl/blog/opgroeien-terwijl-de-wereld-in-brand-staat/ 

 
Debora Treep 

 

 
Vakantie review: 

van de Teachers for Climate 
Wat deden de Teachers for Climate op vakantie? 
Het zal je niet verbazen, maar veel van hen brachten hun vrije dagen door in de natuur. 
Wieneke staat aan het water in Stora Le, de Westkust van Zweden. Ze heeft daar 
meerdere dagen gekayakt. 
Marlise in de kano verbleef aan de Oostkust van Zweden. Ze raadt nu iedereen met kleine 
kinderen aan de reis door Scandinavië per trein af te leggen. 
Marije beklom de Mont Ventoux en bezocht haar lievelingsrivier de Toulourenc in Frankrijk. 
Frank wandelde langs de Ziller, een rivier in Tirol die door heftige klimaatcrisisregen bijna 
twee meter steeg deze zomer. Zijn camping hield het gelukkig net droog. Dit illustreert dat 
de klimaatcrisis geen vakantie neemt. Ons werk blijft hard nodig. 

 
Marlise Achterberg 

  

 

https://youngworks.nl/blog/opgroeien-terwijl-de-wereld-in-brand-staat/

