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Internationaal keurmerk duurzame scholen
Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Al meer dan 51.000 scholen in maar
liefst 68 landen zijn aangesloten. Aan de hand van een Zevenstappenplan werken scholen - met actieve
betrokkenheid van leerlingen - integraal aan duurzaamheid. Doe ook mee en hijs de Groene Vlag van EcoSchools! In deze brochure lees je hoe het werkt.

OVER ECO-SCHOOLS
Steeds meer scholen besteden aandacht aan
duurzaamheid, maar vaak zijn dit losse projecten
en acties. Eco-Schools helpt om alle projecten en
acties bij elkaar te brengen en nieuwe kansen te
zien om te verduurzamen. Zo werk je als school
gestructureerd om duurzaamheid een vaste plek te
geven.
Werkwijze
Behaal het keurmerk met behulp van het
Zevenstappenplan. Zo wordt er een Eco-team
opgericht dat de school onderzoekt aan de hand
van een Eco-scan. Het team beslist op basis van
de uitkomsten aan welke duurzaamheidsthema’s
ze willen werken en voeren acties uit om de school
te verduurzamen.
De Groene Vlag
Na het doorlopen van de zeven stappen behalen
scholen het keurmerk en mogen ze de Groene
Vlag hijsen! Om het keurmerk te behouden blijven
scholen zichzelf ontwikkelen en vindt er elke twee
jaar een nieuwe audit (keuring) plaats.

VOOR BASISONDERWIJS,
VOORTGEZET ONDERWIJS,
MBO EN HOGER ONDERWIJS

LEERLINGEN CENTRAAL
Eco-Schools is gebaseerd op het principe ‘studentled change’. Dat betekent dat leerlingen centraal
staan in de duurzame verandering van de school.
Zij vormen dan ook de kern van het Eco-team.
Naast leerlingen zitten er ook enkele volwassenen
in het team: docenten, de conciërge en/of ouders
van leerlingen.
Duurzaam denken en doen
Met Eco-Schools stimuleer je leerlingen tot
duurzaam denken en doen. Het laat leerlingen
ervaren wat zij kunnen bijdragen aan een
duurzame toekomst. Hierbij werken ze aan
de ontwikkeling van belangrijke 21ᵉ-eeuwse
vaardigheden zoals communiceren, samenwerken,
problemen oplossen en creatief denken.

VOORDELEN
Een blijvende verandering
Met behulp van Eco-Schools werk je op een
gestructureerde manier aan een duurzame school.
Zo realiseer je een blijvende verandering en krijgt
duurzaamheid een vaste plek in de hoofden,
harten en handen van leerlingen en docenten.

Profilering duurzame school
Met Eco-Schools kan je als school het
internationale - door de Verenigde Naties
erkende - keurmerk voor duurzame scholen
ontvangen. Zo laat je als school zien dat jullie
werken aan een duurzame toekomst.

Integraal: onderwijs, organisatie en omgeving
Met Eco-Schools komen alle losse
duurzaamheidsprojecten en -acties onder één
duidelijke vlag. Eco-Schools bevordert daarmee
een integrale aanpak van duurzaamheid op school
(‘whole-school approach’) waarbij duurzaamheid
een vaste plek heeft in het onderwijs, de
organisatie en de omgeving.

Besparingen
Naast de duurzame verandering onder leerlingen
verandert de school zelf ook. Met Eco-Schools
realiseer je grote besparingen op bijvoorbeeld
water, energie of afval. En uiteraard ook op
financiën. Uit onderzoek blijkt dat 98% van de
deelnemende scholen de school duurzamer ziet
worden.
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ZEVENSTAPPENPLAN
Met behulp van het Zevenstappenplan werk je
als school toe naar het behalen van het keurmerk
voor duurzame scholen. Voordat het zover is kom
je ook in aanmerking voor twee certificaten. Het
Bronzen certificaat ontvang je na het uitvoeren van
stap 1 tot en met 4. Het Zilveren certificaat krijg je
na het uitvoeren van stap 5. Na het ontvangen van
het keurmerk mag je de Groene Vlag twee jaar
lang hijsen. Om ervoor te zorgen dat je als school
het keurmerk kan behouden blijf je werken aan
verduurzaming. Bekijk de stappen in onderstaande
afbeelding.
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Tijdens stap 2 brengt het Eco-team voor tien
duurzaamheidsthema’s in kaart hoe de school het
doet. Vervolgens kiest het team op basis van deze
nulmeting en eigen interesse welke twee of drie
thema’s ze oppakken. Bekijk alle tien de thema’s in
bovenstaande afbeelding.
Verduurzamen bedrijfsvoering
Willen jullie specifiek aan de slag met de
verduurzaming van de bedrijfsvoering? Doe dan
mee met het project Eco-Schools Facilitair. Meer
informatie op eco-schools.nl/projecten.

VOOR ALLE SCHOLEN

ECO-SCHOOLS WERELDWIJD

Eco-Schools is geschikt voor alle scholen
die stappen willen maken op het gebied van
duurzaamheid. Van basisscholen tot universiteiten.

KOSTEN
De kosten bestaan uit jaarlijkse deelnamekosten
en eenmalig inschrijfgeld. In ruil daarvoor krijg je
diverse hulpmiddelen om het keurmerk te behalen
en te behouden:
• Eigen begeleider
• Begeleidersbezoeken, inclusief
workshops voor het Eco-team
• Producten en materialen, zoals de Eco-scan,
het werkboek, handleidingen en factsheets
• Helpdesk op afstand
• Kennis en inspiratie, zoals de nieuwsbrief,
inspiratiedagen en blogs van andere scholen
• Audits en auditrapporten
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Eco-Schools is een keurmerk van de grootste
organisatie voor natuur- en milieueducatie
ter wereld: de Foundation for Environmental
Education (FEE) en bestaat al sinds 1994.
Eco-Schools en de SDG’s
Het keurmerk Eco-Schools is officieel erkend
door de Verenigde Naties. De VN heeft
zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(SDG’s) gesteld voor 2030. Met Eco-Schools
werk je als school mee aan het behalen van
meerdere van deze doelstellingen, zoals het
doel voor klimaatverandering, duurzaam gebruik
ecosystemen en kwaliteitsonderwijs.
Supporters
Eco-Schools heeft meerdere (inter)nationale
partijen die het programma steunen. Deze
supporters bieden speciaal voor Eco-Schools ook
diensten of producten aan.

Meer informatie of aanmelden?
Kijk voor meer informatie en het
aanmeldformulier op www.eco-schools.nl of
neem contact op via:
E: info@eco-schools.nl
T: (030) 635 89 00

Over Eco-Schools Nederland
Eco-Schools is een keurmerk van de grootste organisatie voor natuur- en milieueducatie ter wereld:
de Foundation for Environmental Education (FEE). In Nederland is Eco-Schools eigendom van IVN
natuureducatie. Het beheer is uitbesteed aan SME. Wij, de mensen van SME, zijn ervan overtuigd dat
mensen het verschil maken richting een duurzame toekomst. Vanuit SME brengen wij mensen in beweging.
Dit doen we door ze te stimuleren om binnen hun eigen situatie stappen te zetten richting duurzaam denken
en doen. In het onderwijs, voor overheden en met bewoners.

EXPERTISECENTRUM DUURZAAMHEID OP SCHOOL

Het portaal voor
onderwijs en water

Programma voor afvaleducatie,
afvalscheiding en afvalpreventie

In het onderwijs is SME actief als Expertisecentrum
Duurzaamheid op School. We coördineren en
verbinden landelijke programma’s en projecten
die scholen helpen om duurzaamheid een vaste
plek te geven; zowel in de bedrijfsvoering van de
school, als in het onderwijsproces en het denken
en doen van leerlingen en medewerkers. Daarin
werken we niet alleen. We zijn actief lid van de
coöperatie Leren voor Morgen en werken nauw
samen met centra voor natuur- en milieueducatie
SME is lid van de coöperatie Leren voor Morgen

Het portaal voor
onderwijs en energie

Verhalen die inspireren om op
school met duurzaamheid
aan de slag te gaan

(NME), maatschappelijke organisaties, overheden
en het bedrijfsleven.
Naast Eco-Schools beheren we nog diverse
andere programma’s en projecten gericht
op duurzaamheid op school of voeren deze
mede uit. Kijk voor meer informatie over onze
onderwijsactiviteiten op www.sme.nl/onderwijs.

Contact SME / Eco-Schools Nederland

“Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor
duurzame ontwikkeling: binnen én buiten
het onderwijssysteem en van peuter tot
professional.”

Kanaalweg 19-H, 3526 KL Utrecht
(030) 635 89 00
info@sme.nl / info@eco-schools.nl
www.sme.nl / www.eco-schools.nl

www.lerenvoormorgen.org
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