
Overleg TT Duurzaamheidseducatie d.d. 26 mei 2015 

 
Aanwezig: Peter Bootsma, Harm Naaijer, Olga de Groot, Kees Siderius, Anneke Lindeman 
Afwezig: Louwien Eising  
 
Peter meldt het bestaan van het ‘College van Onderwijs’; een informeel gezelschap van alle 
bestuurders van alle vormen van onderwijs in Groningen. Het College is bedacht door Wethouder 
Ton Schroor en wordt gefaciliteerd door Engbert Breuker. De volgende bijeenkomst gaat over het 
thema duurzaamheid. Peter zal dan een workshop geven, mogelijk in de vorm van een kennisquiz. 
 
Olga noemde vorige keer al de website ‘Groen Gelinkt’ en hoe die lijkt op de matrix waarin wij allerlei 
projecten willen verzamelen op de website van Noorden Duurzaam. Het lijkt slim om door te linken 
i.p.v. zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Kees vindt het bezwaar van Groen Gelinkt dat het sterk op 
productniveau is gericht. Terwijl wij ons met onze tafel vooral als experts op het gebied van 
Duurzaamheidseducatie willen profileren; zowel binnen de vereniging, als extern. Onze matrix zou 
wel op Groen Gelinkt gezet kunnen worden.  
 
We zetten onze eigen verzameling inspirerende voorbeelden in een net portfolio. We willen komend 
schooljaar daarmee de boer op; bezoeken van scholen/schooldirecties. 
 
Brainstorm van ideeën voor projecten van onze tafel: 
- Burgerschap 
- Één of twee keer per jaar een thema op de agenda en dan breder uitnodigen 
- Samen een project ontwikkelen m.b.t. onderwijsvernieuwing 
- Intern binnen de vereniging duidelijk maken wat we te bieden hebben 
- We ontwikkelen een ‘mini-campus’; in wisselende tweetallen verkennende gesprekken voeren 

met scholen die meer willen met duurzaamheid. Met een ‘expertise formatie’ in een soort 
‘maker-sessie’ op maat van de school duurzaamheidsprojecten bedenken en zo het netwerk 
uitbouwen.  

 
Afspraken: 

- Anneke past met behulp van de sprekersnotitie van Steven voor de laatste ALV de 
introductietekst op de website aan. 

- 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.  
- Peter zet een aangepaste matrix op de website; maakt per lid van de tafel eigen ruimte om in te 

vullen wat je expertise en aanbod is, mogelijk met link naar ieders eigen website. Peter stuurt 
een instructie hoe dit in te vullen. Ieder zet daar informatie op. 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 TT DuzaEdu.  

- Ieder inventariseert uit de eigen netwerken welke scholen/contacten benaderd zouden kunnen 
worden voor een verkennend gesprek.  

 
Volgende keer: dinsdagmiddag 25 augustus van 15 – 17 uur bij IVN, Helper Westsingel 2 

 
Agenda: 
- 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? 


