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LiveCast 19 mei 

18.30-19.30 uur 

Circulaire bouwlessen in het MBO en HBO 
klik hier voor de livecast 

Een duurzame samenleving vraagt om duurzaam bouwen. Hoe vertalen het MBO en 
HBO dit naar hun lessen? 
Docent Alco Otten (Alfa College, Hoogeveen) werkt met zijn studenten aan een 'waterstof 
tiny-house' in opdracht van de gemeente Hoogeveen.  
Innovatiemanager Cora Jongenotter werkt met studenten bouwkunde (Hogeschool 
Rotterdam) aan een circulaire economie in de Talent Innovation Pool.  
Programmamanager Jeske Nedersigt doet voor het Expertisecentrum voor de Circulaire 
transitie (Fontys Hogeschool, Eindhoven) onderzoek naar circulaire competenties en skills. 
 
De wetenschappers Iliya Zitter en Bas van den Berg beschouwen de projecten. 
Studenten van de Herman Brood Academie verzorgen de muziek.  
 
Een veelbelovende nieuwe LiveCast van Pakhuis de Zwijger en EduCAUTION i.s.m. 
Teachers for Climate en de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs. 

 

https://dezwijger.nl/programma/educaution37
https://dezwijger.nl/programma/educaution37


 
HET DUURT TE LANG! 

Vrijdag 25 juni 
Landelijke actie om ABP fossielvrij te krijgen 

klik hier voor de website  
Het is jullie vast niet ontgaan: met verschillende petities van 
universiteitsmedewerkers, waterschappers, docenten, gemeenteambtenaren en 
anderen neemt de druk op het grootste Europese pensioenfonds ABP toe om hun 
fossiele investeringen met ons geld (17,4 miljard euro in o.a. Shell, BP, ExxonMobil e.a.) 
eindelijk zo snel mogelijk van de hand te doen. De media-aandacht neemt toe, met 
o.a. hier een artikel uit de Volkskrant. 
 
Op vrijdag 25 juni staan we 's middags bij de ABP-kantoren in Amsterdam-Zuid en Heerlen 
op de stoep, waarbij uit het hele land ABP-deelnemers en anderen de dringende oproep 
direct aan ABP gaan overhandigen. 
Doe mee met je collega's van je school, verspreid de petitie en vaardig iemand af om naar 
Amsterdam en/of Heerlen te komen! Meer info vind je op de websites van Teachers for 
Climate en Fossielvrij. 
  

 

https://gofossilfree.org/nl/abp/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mondige-burger-voert-druk-op-fossiele-pensioenfondsen-op%7Ebf9f7da1/
https://teachersforclimate.nl/
https://teachersforclimate.nl/
https://gofossilfree.org/nl/abp/


 
Manifest Klimaat in de Klas 

door studenten aangeboden aan de Tweede Kamer 
Dinsdag 11 mei hebben jongeren van Youth for Climate en Fridays For Future het 
manifest Klimaat in de Klas aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. 
Aansluitend werd er een klimaatles gegeven door Teacher for Climate: Wieneke Maris. Uit 
onderzoek door Klimaat in de Klas, onder meer dan 1000 scholieren, blijkt dat 86,6% op 
school meer te willen leren over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Klimaat In 
De Klas heeft de uitkomsten van de enquête verwerkt in een manifest te vinden op 
klimaatindeklas.nl 
 
Steun het manifest door hier te tekenen. Het jeugdjournaal was er ook bij, kijk hier naar de 
uitzending. 
  

 

https://youthforclimate.nl/
https://fridaysforfuture.nl/
https://klimaatindeklas.nl/
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2380328-sytze-en-kira-willen-klimaatles-voor-iedereen.html


Foto: Het manifest wordt aangeboden aan Christine Theunisse van Partij van de Dieren 

 
Manifest Duurzaam Onderwijs 

door onderwijsorganisaties aangeboden aan de politiek 
Op diezelfde dag hebben onderwijsorganisaties, waaronder Teachers for Climate, het 
Manifest Duurzaam Onderwijs aangeboden in Den Haag.  
Zij eisen ook meer fundamentele aandacht voor klimaatverandering en duurzaamheid in het 
Nederlandse curriculum. Omdat klimaatverandering een systeemverandering vraagt, zal 
het fundamenteel onderdeel moeten zijn van alle vakken op school. 
 
Lees en teken het hele manifest hier. 
  

 

https://www.lerenvoormorgen.org/wat-we-doen/pleitbezorging?view=article&id=812:manifest-duurzaam-onderwijs&catid=24


 
Docent uitgelicht: 

Sophie van der Hart 
Sophie is een gepassioneerde docent, die op een inspirerende en fundamentele 
manier duurzaamheid integreert binnen school. 
Als biologiedocent op de Bredero Mavo betrekt Sophie duurzaamheid overal bij. Zij heeft 
een speciaal vak over duurzaamheid ontwikkeld: Groen. Groen is een verplicht PTA 
onderdeel voor alle leerlingen in de bovenbouw Havo. Groen wil leerlingen inzicht geven in 
de duurzaamheidsvraagstukken klimaat en energie. Bekijk hier het interview met Sophie in 
onze Livecast van Educaution in samenwerking met Teachers for Climate. 
  

 

 
Good practice vanuit het mbo 

Circulaire videoclip 
Studenten van de opleiding Artiest en Podiumstudiotechniek van de Herman Brood 
Academie maakten tijdens het keuzedeel Duurzaamheid in het beroep een circulaire 
videoclip bij een zelfgeschreven song. Tijdens het maken van de clip werd gebruik gemaakt 
van zonne-energie en de energie werd opgewekt door een fiets genaamd 'de 
Zonnebloem' van creatief technicus Erik Groen. 
De 17 SDG's zitten verwerkt in de clip. Deze clip wordt op een latere datum gelanceerd. 
Hier een Preview van de song. Veel luister (en meezing) plezier!  

https://dezwijger.nl/programma/educaution35
https://groeninnovaties.nl/
https://soundcloud.com/user-283670948


 

 

  

 

 
Nieuwe website Teachers for Climate 

Laat je inspireren 
Binnenkort gaat de nieuwe website van Teachers for Climate online.  
Je vindt er achtergrondinformatie, recensies, nieuws over onze acties, registraties van onze 
LiveCasts en linkjes naar andere organisaties. Tot dan volstaan we met een eenvoudige 
webpagina en enkele doorverwijzingen. Nog heel even geduld... 

https://teachersforclimate.nl/


 

 

Boekentip: 
Dwarsloper 

Wennen aan geroeptoeter van klimaatgekkies 
Mijke Pelgrim, docent Engels, schreef een young adult roman (15+) over een 
klimaatmars van Utrecht naar Brussel.   
Hoofdpersoon is de 16-jarige Tessel. School boeit haar niet. Als ze geschorst wordt en 'een 
dag moet zitten' loopt ze weg. Tessel duikt onder in een zevendaagse mars van 
'klimaatgekkies'. Al wandelend raakt ze bevriend met Simon, de leider van de tocht, en met 
zijn zus Lexie. Maar kun je vrienden blijven met mensen van wie je niet snapt wat hen 
drijft? 
 
Mijke: 'De grote klimaatprotesten door jongeren raakten me en de verschillende manieren 
waarop de leerlingen in mijn klassen erop reageerden ook. Iemand zou daar een boek over 
moeten schrijven, dacht ik vaak. Totdat ik besloot om het zelf te doen.' 
  

 

https://www.mijkepelgrim.nl/


 

 

Tip docu: 
WE ARE FUCKED! 
Jong geleerd, jong gedaan 

Eef Hilgers laat met haar documentaire We Are Fucked (25min) krachtig zien hoe 
jongeren hun terechte zorgen om het klimaat omzetten in creatieve, urgente en 
directe acties.   
Of ze zich nu vastlijmen in een etalage van de H&M, op de Zuidas de subsidie opstrijkende, 
belastingontwijkende fossiele multinationals ter verantwoording roepen, of stickers plakken 
in de Albert Heijn: Robin (26), Armando (22) en Melih (16) doen wat gedaan moet worden. 
Omdat de drie climateers nogal van elkaar verschillen, is de documentaire uitermate 
geschikt om in de klas te laten zien en over na te praten: Wie/wat spreekt jou (niet) aan? 
Ben je het eens met hun standpunt? Ben je het eens met hun acties? Wat vind jij zelf dat er 
zou moeten gebeuren? En hoe dan? 
 
Bekijk hier de documentaire. 

 

 

https://www.vpro.nl/programmas/we-are-fucked.html

