
Overleg TT Duurzaamheidseducatie d.d. 25 augustus 2015 

 

Aanwezig: Peter Bootsma (kort aanwezig), Harm Naaijer, Kees Siderius, Anneke Lindeman 

Afwezig: Louwien Eising, Olga de Groot, Steven Volkers 

 

Kees en Anneke zitten inmiddels al anderhalf jaar regelmatig bijeen en vinden het de hoogste tijd om nu  

concrete stappen te gaan zetten. Daarom zijn we blij met het voorstel van Peter dat onze tafel de workshop 

gaat verzorgen i.h.k.v. de themabijeenkomst ‘duurzaamheid’ van het ‘College van Onderwijs’ (CvO); een 

informeel gezelschap van alle bestuurders van alle vormen van onderwijs in Groningen. De bijeenkomst is 

meestal aan het eind van de middag, gecombineerd met een hapje eten. Peter zou de workshop het liefst 

i.s.m. de nieuw op te richten tafel “duurzame scholenbouw” willen laten plaatsvinden. 

 

Harm is bezig een overzicht te maken met bronmaterialen per lid van het CvO, waarbij hem is opgevallen 

dat er op bestuursniveau geen aandacht is voor duurzaamheid. Soms wel op individuele scholen, maar dan 

vaak in algemene termen (‘We vinden het belangrijk dat…’) of in de vorm van projecten. Een duidelijke visie 

ontbreekt; het is duidelijk dat duurzaamheid geen prioriteit heeft. 

 

Peter benadrukt het belang van een invulling van het profiel van onze tafel, de individuele leden en het 

aanbod (de matrix) op de website. Daarmee kunnen wij richting andere tafels communiceren wat we te 

bieden hebben. Als alle tafels dezelfde taal spreken (‘kwesties – projecten – trends’), wordt samenwerking 

steeds gemakkelijker is zijn ervaring met o.a. de ketentafel ‘voedsel’.   

 

Na vertrek van Peter brainstormen we over de opzet en inhoud van de workshop voor het CvO: 

- Doel is duidelijk te maken dat duurzaamheid samen met leerlingen snel, gemakkelijk, haalbaar, 

concreet en leuk is. Zodat de leden van het CvO geïnspireerd worden hiermee verder te gaan. 

- Basisidee: ontwerp in 3 groepjes een duurzaam bedrijf (bijv. woonwarenhuis, supermarkt, doe-het-zelf-

winkel) en presenteer dat aan elkaar. Daarna inzoomen op de inhoud; hoe kan duurzaamheid op school 

vorm gegeven worden. Conclusie: het is gemakkelijk en snel toepasbaar in verschillende vormen 

(beleid, gebouw, bedrijfsvoering, onderwijs). Tenslotte: korte voorstelronde van de deelnemers van de 

tafel en wat zij kunnen bieden aan ondersteuning. Tijdens het eten vertelt Kees over de verduurzaming 

van de kantines van Nordwin College. 

 

Afspraken (meeste staat nog van 26/5): 

- Olga maakt met de individuele leden van de tafel afspraken om nader kennis te maken. 

- Ieder bekijkt de website Groen Gelinkt i.v.m. mogelijke koppeling met onze matrix.  

- Ieder zet informatie op de website a.d.h.v. instructie Peter (zie mail d.d. 18/8). Als dat klaar is, kan 

Anneke een mail sturen naar de andere tafel-secretarissen.  

- Anneke verzamelt van ieder de best practices en zet die in een word-document.  

- Peter inventariseert bij de volgende bijeenkomst van het College van Onderwijs welke scholen 

belangstelling hebben voor een nader kennismakingsgesprek met een vertegenwoordiging van de tafel. 

- Ieder inventariseert uit de eigen netwerken welke scholen/contacten benaderd zouden kunnen worden 

voor een verkennend gesprek.  

- Anneke informeert bij ambtenaar Rik Pos naar de opties voor een afspraak met het CvO 

 

Volgende keer: maandagmiddag 28 september van 15 – 17 uur bij IVN, Helper Westsingel 2 

 

Agenda: 

- Verdere uitwerking van de workshop voor CvO; wie doet wat? 

- Wat doen we met het overzicht van Best Practices (word-document)? 

- Hoe gaan we de expertise formatie en maker-sessie met scholen op poten zetten? 


