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,,Dat ging zo snel omdat we niet 
vanaf nul begonnen”, verklaart Hel-
eentje Swart, coördinator duurzaam-
heid van de school. ,,Duurzaamheid 
is al een paar jaar speerpunt van de 
school. Ton Stierhout, sinds twee 
jaar voorzitter van het College van 
Bestuur, is daar de drijvende kracht 
achter. We zijn weliswaar een groe-
ne school omdat er veel opleidingen 
zijn in relatie tot de levende natuur, 
maar dat wilden we ook economisch 
en maatschappelijk invullen. Wil je 
jongeren toekomst geven dan is een 
vakopleiding alleen niet genoeg. Een 
leefbare wereld is een voorwaarde. 
Daarvoor is een andere, duurzame 
levensstijl noodzakelijk. Vandaar 
de keuze de groene identiteit van de 
school ook te vertalen in duurzaam 
beleid.”

Ambitie
Het concept van Eco-Schools sluit 
naadloos aan bij de ambitie van het 
Nordwin College (voorheen AOC 
Friesland). ,,Eco-Schools is een door 
de Verenigde Naties ontwikkeld con-
cept om wereldwijd duurzame scho-
len te stimuleren. Het stamt al uit 
begin jaren negentig maar de eerste 
pilot in Nederland was in 2003. Het 
biedt met een zevenstappenplan een 
leidraad om alle lagen van de school 
te verduurzamen. ”

De eerste stap, het vormen van 
ecoteams van voortrekkers, was 
lastig vond Swart. ,,We wilden een 
gemêleerd team van tien man met 
leerlingen, docenten, management, 
ouders, ondersteunend personeel 
en mensen uit het bedrijfsleven. 
Het is ook intensief want ze komen 
in de startfase wekelijks bijeen. Die 
teams maakten een scan om in kaart 
te brengen hoe we de school kun-
nen verduurzamen. Daarbij komen 
zaken als energiebesparing, water-
verbruik en vermindering van de 
hoeveelheid afval aan de orde. Bij 
de inventarisatie bleek dat de school 
al op heel wat terreinen duurzaam 
is, maar ook dat er veel valt te 
verbeteren.”

Werken met een concept heeft 
volgens Swartjes als voordeel dat 
je makkelijker een draagvlak krijgt 

voor een ander beleid. ,,We hebben 
al een paar jaar plannen voor een 
gezonde kantine. Dat is een lastig 
item. Zeg je als management met 
een vermanend vingertje: ‘weg met 
de snoepmachines, voortaan alleen 
gezonde voeding en fruit te koop in 
de kantine’, dan scheuren de leerlin-
gen in de pauze naar de Albert Heijn 
voor snoep en chips. Ook de con-
ciërge moet het belang van een ge-
zonde kantine inzien anders werkt 
het niet. Zo’n lastige overstap stel je 
dan ook makkelijk uit. Eco-Schools 
maakt zo’n ingreep makkelijker. 
Het is dan onderdeel van een brede-
re doelstelling: verduurzaming van 
de school- en leefomgeving. Dankzij 
de ecoteams heb je ook snel alle par-
tijen bij elkaar om over het aanbod 
in de kantine te beslissen. Binnen-
kort gaan proefpanels onder leiding 
van de conciërge aan de slag om ge-
zonde alternatieven aan te bieden 
die leerlingen ook lekker vinden.”

Niet spontaan
Gerard van Loon, hoofdconciërge 
van de Leeuwarder locatie, ontdek-
te wel dat duurzaam gedrag niet 
spontaan aan komt waaien. ,,In de 
kantine staan nu op alle tafels afval-
bakjes. Aan het eind van de dag ligt 
er weliswaar minder rotzooi op de 
grond dan vroeger, maar nog steeds 
zijn er leerlingen die hun afval laten 
slingeren. We denken nu na over 
een Greenup recycleapparaat. Daar 
kunnen ze flesjes, blikjes en plastic 
in kwijt. Het mooie van die appara-
ten is dat je ze kunt instellen zodat 
bijvoorbeeld elke honderdste leer-
ling die er iets in gooit een bonnetje 
krijgt voor een gratis kop soep. Met 
zo’n beloning is er veel meer animo 
het afval in te leveren.”

Van Loon merkt ook dat het Eco-
School project hem zelf bewuster 
heeft gemaakt. ,,Lampen die heel de 
dag aanstaan vervang ik door led-ver-
lichting. Ik heb ook de verlichtings-
groep van een gang losgekoppeld 
van die van de kantine. In die gang 
is rondom glas, dus veel daglicht. 
Onzin om daar de hele dag licht te 
laten branden. Dat zijn toch dingen 
waarvan je dankzij Eco-Schools be-
wust wordt.”

Een ander project is het plaatsen 
van zonnepanelen op de daken van 
alle gebouwen. Heleentje Swart: 

,,Dat is niet alleen als geldbesparing 
op lange termijn maar ook een prak-
tijkvoorbeeld van duurzame ener-
gie. We hangen in de school meters 
op zodat de leerlingen zien hoeveel 
elektriciteit de panelen opwekken. 
Want dat hebben we wel geleerd: 
duurzaamheid moet je zichtbaar 
maken. De school zelf heeft aard-
warmte en is gebouwd van duur-
zame materialen als inheems hout. 
Bijna niemand weet dat en je ziet 
het ook niet. Een gemiste kans want 
je kunt leerlingen in hun directe 
leer- en leefomgeving laten kennis-
maken wat iets duurzaam maakt en 
waarom dat belangrijk is.”

Ook in het lesaanbod heeft duur-
zaamheid een belangrijke rol ge-
kregen. ,,Een groep leerlingen van 
vmbo groen en studenten Water en 
Milieu van mbo Groen ontwikkelden 
in opdracht van Wetterskip Fryslân 
en de gemeente Leeuwarden tussen 
de Grote en Kleine Wielen een plek 
voor amfibieën. Het is nu een saaie 

sloot maar de leerlingen ontwierpen 
een leefgebied voor salamanders en 
kikkers. Goed voor de biodiversiteit. 
Het ontwerp is klaar en het is nu af-
wachten op goedkeuring om het te 
realiseren.”

Een ander lesproject is de Leeu-
warder Bomen Wandelroute. ,,In 
de stad staan bijzondere, soms mo-
numentale bomen. Daar lopen de 
meeste mensen nietsvermoedend 
langs. Leerlingen brachten die bo-
men in kaart en maakten er een 
wandelroute van met informatie 
over de bomen. Zo zien mensen hun 
eigen woonomgeving met andere 
ogen zien en bied je toeristen een 
bijzondere wandeling door de stad. 
De leerlingen ontdekten de waarde 
van hun directe leefomgeving.”

Bewustwordingsproces 
Niet alle docenten, leerlingen en ou-
ders reageerden direct even enthou-
siast op de groene koers. ,,Sommige 
docenten zijn naast leraar ook boer. 
We zijn geen opleidingsinstituut ge-
worden voor biologische landbouw, 
maar deze vorm krijgt nu wel seri-
euze aandacht. Dat is voor wie tra-
ditioneel boert, best slikken. Maar 
het is een bewustwordingsproces 
dat tijd nodig heeft en waar mensen 
naartoe groeien. We organiseren 
daarom ook discussieavonden. On-
langs hadden we een avond voor do-
centen over duurzaam ondernemen 
met Jaap Kortweg van De Vegetari-
sche Slager. Dan is er fel debat.”

Het nieuwe beleid deed geen docen-
ten uit onvrede vertrekken. Wel ver-
wacht Swart dat er een verschuiving 
in het lerarenkorps plaatsvindt. ,,Bij 
sollicitatiegesprekken zal de visie 
op duurzaamheid zeker ter sprake 
komen. Wie daar niets mee heeft 
zal ook niet graag hier willen wer-
ken. Begrijp me goed, duurzaam-
heid is niet een soort geloof dat men 
moet beamen om hier te werken. 
Het is een keuze voor een school 
die toekomstbestendige opleidin-
gen aanbiedt. En die keuze wordt 
gaandeweg een vast onderdeel van 
de school. Lidmaatschap van de 
ecoteams rouleert om de twee jaar. 
Zo raken na verloop van tijd steeds 
meer leerlingen en docenten direct 
betrokken bij het Eco-Schoolpro-
ject. En als we alle stappen van Eco-
School hebben gehad worden we 
om het jaar doorgelicht of we nog 
aan de eisen voldoen. Zo borg je het 
in de hele organisatie.”

Voor Swart is het vooral een uit-
daging om duurzaam voor jongeren 
cool te maken. ,,De jeugd wil best 
wel. Kijk bijvoorbeeld naar de animo 
voor Youth food movement dat zich 
inzet voor een eerlijker en gezonder 
voedselsysteem. Belangrijk is dat ze 
perspectief zien. Niet alleen op een 
leuke baan maar ook hoe ze zelf 
kunnen werken aan een gezonde 
leefwereld.”

p www.eco-schools.nl, www.nord-
wincollege.nl

Studenten van het Nordwin College bouwen een zonneboot voor de volgende Frisian Solarboat Challenge.  
Foto: Frans Andringa

Dat hebben we 
wel geleerd: 
duurzaamheid moet 
je zichtbaar maken

Nog maar een paar maanden aan de slag met 
het zevenstappenplan van Eco-Schools en 
alle vijf de locaties van het Nordwin College 
sleepten het bronzen certificaat binnen.
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Wat een belevenis. Ik 
mocht een groep van 
acht studenten uit Afri-

kaanse en Aziatische landen rondlei-
den op het gemeentehuis in Burgum. 
De studenten, vierentwintig in totaal, 
zijn in Nederland om te studeren aan 
het PTC+ in Oentsjerk. Daar leren ze 
in een half jaar tijd veel over melkvee 
houden en melkverwerking. 

De studenten, allemaal volwas-
senen, waren pas vier dagen in Ne-
derland. Ze vielen met hun neus in de 
sneeuw, eh... boter. Het was koud, erg 

koud en het had gesneeuwd. Dat had-
den ze nog nooit gezien. Ze kregen 
het niet echt warm. Hielden binnen 
jassen en mutsen aan en op. Locobur-
gemeester Fokkema, die een inleiding 
gaf, adviseerde ze om binnen toch de 
jas uit te trekken. Dit goede advies 
werd maar door een enkeling opge-
volgd: mij krijg je niet uit de jas, zag 
ik ze denken. 

De rondleiding ging langs drie 
afdelingen: burgerzaken, werk & 
bijstand en post & archief. De vragen 
die afgevuurd werden, hadden daar 

vaak niets mee te maken: hoe gaan 
wij om met verstandelijk gehandicap-
ten (bij ons zie je ze overal op straat), 
zwangerschapsverlof (wie betaalt dat 
eigenlijk), hoe komen jullie straten 
zo schoon, hoe gaan jullie om met 
corruptie en voorkom je dat stem-
men worden gekocht, wie betaalt de 
educatie en de gezondheidszorg, hoe 
gaan jullie om met de burgemeester 
als hij de wil van de Koningin uitvoert 
en niet die van de raad, met hoeveel 
vrouwen mag je hier eigenlijk trou-
wen en een hele belangrijke: wat is 
het geheim van jullie welvaart?

Poeh. Ga er maar aan staan! Maar 
wat een belangstelling voor onze 
maatschappij! Plotseling keek ik ook 
met andere ogen naar onze samenle-

ving. Tuurlijk weet ik dat we het hier 
goed hebben en dat we onze zaakjes 
goed op orde hebben. Dat hebben 
we vooral te danken aan onze hard-
werkende voorouders, klimaat en de 
aanwezigheid van natuurlijke hulp-
bronnen. Een enkele keer duikt er in 
Nederland een zaak op van vriendjes-
politiek of corruptie, maar noemens-

waardig is het bijna niet. Ongelovig en 
enigszins jaloers werd ik aangekeken 
door de buitenlandse studenten. 

De kennismaking met mensen 
uit andere delen van de wereld die 
zo nieuwsgierig zijn naar hoe wij dat 
dan doen, raakte me. Wat een waar-
devolle ontmoeting. In één uur tijd 
een nieuwe frisse blik krijgen op onze 
samenleving: daar kan geen inspira-
tieworkshop tegenop!

Bij het uitzwaaien heb ik ze nog 
snel uitgelegd hoe je een sneeuwbal 
maakt en hoe je een sneeuwballen-
gevecht houdt. De uitleg vonden ze 
hilarisch, maar ik betwijfel of er een 
sneeuwbal gegooid is. Het is moeilijk 
wennen aan de kou, toch een nadeel 
van dit welvarende land.

Een hele belangrijke 
vraag: wat is het 
geheim van jullie 
welvaart?

Corruptie in Tytsjerksteradiel?
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