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Aanwezig:  Grietha de Boer, Peter Bootsma , Anneke Lindeman, Kees Siderius, Steven Volkers 

Afwezig: Louwien Eising, Harm Naaijer.  

 

We nemen de kwesties door en zetten ze in volgorde van prioriteit. Uitgangspunt van het gesprek: de 

wens om concreter te worden. 

Er zijn verschillende vormen van betrokkenheid bij de TT: in de kerngroep, gewoon lid, of volgend. 

Kees en Anneke willen nu z.s.m. concreet aan de slag. De tafel is een platform, waar we elkaar 

opzoeken, uitwisselen en samenwerken waar mogelijk. Ook kunnen we andere tafels ondersteunen 

zodra zij met educatie aan de gang willen.  

Steven zou wel een soort virtuele campus willen ontwikkelen, waarbij vanuit gezamenlijkheid wordt 

opgetrokken: co-creatie voor iets nieuws en ambitieus t.b.v. vernieuwing van het onderwijssysteem. 

Concrete voorbeelden van projecten: een keurmerk voor docenten ontwikkelen, of een bijeenkomst 

beleggen met docenten Burgerschap.   

Peter ziet daarnaast nog de mogelijkheid om het op de politieke agenda te zetten en de urgentie te 

benadrukken.  

Grietha merkt op dat je iemand nodig hebt die dit gaat trekken, bijvoorbeeld een werkzoekende 60-

plusser, of iemand via Noorderlink. Zij heeft wel iemand op het oog daarvoor. 

Grietha biedt ook aan dat het Bètapunt Noord bijvoorbeeld de ‘best practices’ kan verspreiden.  Het 

zou ook goed zijn om de succesverhalen te presenteren bij een jaarlijks symposium.  

De tafel zou een ambitieuze doelstelling moeten uitdragen: dat de groep over 3 (of 6) maanden uit 

20 mensen bestaat; docenten en studenten daarbij uitnodigen. 

 

De doelen van de tafel zijn: 

- Ervaring en kennis uitwisselen 

- Urgentie en versnelling van duurzaamheidseducatie bevorderen en op de agenda zetten 

- Gezamenlijk projecten ontwikkelen 

 

Afspraken: 

- Grietha polst een paar mensen of die interesse hebben om projectleider te worden. 

- Steven maakt een concept matrix voor projecten (‘Best Practices Collectie’), op basis enkele 

vragen en rubrieken. Peter zet de matrix vervolgens in de website. 

- Allen: een half A4 over één of meer projecten waar je trots op bent, voor in de matrix. 

 

Volgende overleg:  

woensdagmiddag 1 april van 14.30 – 16.00 uur bij het IVN (Helperwestsingel 2) 


