
Eco-Schools wordt in Nederland gecoördineerd door SME, afdeling Onderwijs: Expertisecentrum Duurzaamheid op School.

Eco-Schools
HET KEURMERK VOOR 
DUURZAME SCHOLEN

Informatiebrochure voor begeleiders



DOE MEE EN HELP SCHOLEN VOORUIT
Als organisatie werkzaam op het gebied van duurzaamheid en onderwijs, help je scholen om aandacht te 
geven aan duurzaamheid. Wellicht geef je gastlessen, bied je lesmaterialen aan of organiseer je actiedagen 
waar scholen aan kunnen deelnemen. Wil je de positie van jullie organisatie versterken en een vaste rol 
krijgen op de scholen door scholen structureel te ondersteunen? Word dan begeleider van Eco-Schools!

Toenemende aandacht voor duurzaamheid
Steeds meer scholen geven duurzaamheid een 
plek in hun onderwijs. Er worden recordedities 
gehaald van de Landelijke Opschoondag, 
Warmetruiendag en de Voorleesactie op de Dag 
van de Duurzaamheid. Ook steeds meer scholen 
organiseren duurzaamheidsdagen of gaan eens op 
excursie naar een duurzaam bedrijf in de buurt. 

Fragmentarische inzet
Helaas is het vaak nog zo dat de inspanningen 
van scholen fragmentarisch zijn: de verschillende 
projecten en actiedagen worden nog maar slecht 
met elkaar in verband gebracht. Er worden heel 
veel leuke middagen beleefd, maar vaak telt dit 
nog niet op. Duurzaamheid krijgt daardoor nog 
geen plek in de hoofden, harten en handen van 
mensen. 

Duurzaam DNA
Eco-Schools helpt scholen om afzonderlijke 
projecten onder één vlag te brengen en bevordert 
daarmee een integrale aanpak van duurzaamheid 
op school (‘whole-school approach’). Duurzaam 
denken en doen verankeren in het DNA van 
leerlingen, docenten en de school als geheel: dat 
is de ambitie van Eco-Schools. De methodiek van 
Eco-Schools, die wereldwijd wordt gebruikt, helpt 
die ambitie werkelijkheid worden. 

Leerlingen centraal: student-led change
Kern van de aanpak van Eco-Schools is dat 
leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. 
Geholpen door het Zevenstappenplan van Eco-
Schools onderzoeken zij hun leer- en leefomgeving 
en werken ze aan concrete acties en maatregelen.
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DE EIGENSCHAPPEN EN VAARDIGHEDEN VAN EEN ECO-SCHOOLSBEGELEIDER

Als Eco-Schoolsbegeleider ondersteun je deelnemende scholen bij de uitvoering van het Zevenstappenplan 
van Eco-Schools. Accountmanagers zijn hiertoe door Eco-Schools Nederland bevoegd en getraind. Vijf 
eigenschappen en vaardigheden zijn belangrijk voor de rol van een begeleider:

Een begeleider is coachend. Dat wil zeggen dat 
de Eco-Schoolsbegeleider de school helpt om 
het Zevenstappenplan met succes te doorlopen. 
Het proces staat daarbij centraal, niet de inhoud. 
Scholen kiezen hun inhoudelijke focus zelf. De 
begeleider is daarbij niet oordelend: daarvoor biedt 
Eco-Schools Nederland de audits. 

Een begeleider van Eco-Schools is enthousiast 
en positief. Daarmee sluiten we aan op de slogan 
van Eco-Schools International: “Eco-Schools 
is a fun, action oriented programme”. Plezier is 
belangrijk! Eco-Schools beoogt duurzaamheid te 
framen als iets dat kansen biedt, niet als iets dat 
belerend en hinderend is. Het is belangrijk dat 
accountmanagers hieraan in hun begeleiding ook 
uitdrukking geven. Duurzaamheid mag (of moet..?) 
leuk zijn! 

Een begeleider van Eco-Schools is een 
procesbewaker. Dat wil zeggen dat begeleiders 
scholen helpen om de voortgang in het proces 
te houden en om ervoor te zorgen dat alle 
betrokkenen actief blijven in het proces om een 
duurzame school te worden. Begeleiders spelen 
dan ook een belangrijk rol in de voortgang van de 
scholen. Eco-Schools Nederland en begeleiders 
trekken hierin samen op. 

Een begeleider van Eco-Schools is 
oplossingsgericht en flexibel. Dit is nauw verwant 
aan de rol van de begeleider als procesbewaker. 
Het is belangrijk om de voortgang in het proces te 
houden. Dit kan betekenen dat er soms creatieve 
oplossingen nodig zijn om het Eco-team een stap 
te laten afronden of om bepaalde resultaten te 
bereiken binnen de beschikbare tijd. 

Een begeleider van Eco-Schools is een duurzame 
realist. Vrijwel iedereen die aan Eco-Schools werkt, 
heeft grote duurzame ambities. Die kunnen echter 
niet allemaal in één keer worden verwezenlijkt. Het 
kan altijd beter en het is belangrijk om kritisch te 
blijven, maar realisme is belangrijk in de uitvoering 
van plannen. Dat wil zeggen dat de begeleider oog 
heeft voor wat er mogelijk is binnen een school 
met de beschikbare mensen en middelen en zijn 
begeleiding daarop aanpast. Daarnaast kan het 
soms nodig zijn aan te raden te zorgen dat er meer 
mensen en/of middelen beschikbaar komen.

Voor (nieuwe) begeleiders zijn gratis een 
basistraining en een handboek beschikbaar 
voor een vliegende start.



Eco-Schools werkt met een abonnementsmodel. 
Deelnemende scholen kunnen gebruik maken van 
het aanbod van Eco-Schools, waaronder:
• Eigen begeleider
• Begeleidersbezoeken, inclusief  

workshops voor het Eco-team
• Producten en materialen, zoals de Eco-scan, 

het werkboek, handleidingen en factsheets
• Startbrief en startpakket
• Helpdesk of afstand
• Kennis en inspiratie:  

nieuwsbrief, kennisdagen en blogs
• Audits en auditrapporten

De kosten bestaan uit jaarlijkse deelnamekosten 
(abonnementsgeld) en eenmalig inschrijfgeld. Het 
inschrijfgeld is bedoeld voor extra ondersteuning in 
de eerste twee jaar bij de opstart van Eco-Schools.

In de tabel hiernaast is weergegeven welk budget 
er vanuit de scholen jaarlijks beschikbaar is. 
De helft van het budget is bedoeld voor jou als 
begeleider. In de tabel is tevens aangegeven welke 
inzet hiervoor van je wordt verwacht volgens de 
deelnamevoorwaarden die scholen ondertekenen. 

ABONNEMENT

ORGANISATIE EN ROLVERDELING
Scholen

Eco-Schools 
Nederland

Uitvoeringspartners Supporters

In 69 landen verspreid over heel de wereld wordt 
gewerkt met de Eco-Schoolsmethodiek. Per land 
is één organisatie aangewezen om het programma 
in dat land te coördineren. In Nederland wordt 
het programma beheerd door SME. Daar is het 
ondergebracht bij de afdeling Onderwijs. Naast 
SME is een groot aantal organisaties betrokken bij 
de uitvoering van Eco-Schools. Het organogram 
hiernaast geeft dit grafisch weer: Eco-Schools 
Nederland (SME, afdeling Onderwijs) is actief in 
de driehoek van scholen, ‘uitvoeringspartners’ en 
‘supporters’. We lichten ze hieronder toe.

Scholen
Scholen staan centraal bij Eco-Schools. Het 
aanbod van Eco-Schools helpt mensen op 
scholen om hun leer-, leef- en werkomgeving 
te verduurzamen. Eco-Schools is geschikt voor 
scholen uit het primair onderwijs, het voortgezet 
onderwijs en het MBO (ROC’s en AOC’s). Ook 
onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs 
kunnen ervoor kiezen met het programma te 
starten. Kortom: Eco-Schools is er voor alle 
scholen die stappen willen maken op het gebied 
van duurzaamheid.

Uitvoeringspartners 
De veranderprocessen die scholen doormaken, 
zijn niet eenvoudig. Daar kunnen ze wel wat hulp 
bij gebruiken. Onze uitvoeringspartners bieden die 
ondersteuning. Dit zijn organisaties die actief zijn 
op het gebied van duurzaamheid en onderwijs, 
zoals gemeenten en centra voor natuur- en 
milieueducatie. Ook andere organisaties kunnen 
uitvoeringspartner worden, bijvoorbeeld als zij 
scholen willen ondersteunen in een bepaalde regio 
of met betrekking tot een specifiek project. De 
uitvoeringspartners zijn actief verspreid over hele 
land, waardoor Eco-Schools ‘altijd in de buurt’ is!

De Eco-Schoolsbegeleiders zijn de belangrijkste 
groep van mensen die werkzaam zijn bij onze 
uitvoeringspartners. Als begeleider ondersteun je 
deelnemende Eco-Scholen (lokaal). Hierdoor kan 
worden aangesloten op ontwikkelingen en kansen 
in de omgeving van de school.

Supporters
Eco-Schools wordt verrijkt en versterkt door de 
supporters van Eco-Schools. Zij laten zien dat 
duurzaamheid niet iets is ‘uit de boeken’, maar een 
levensechte opgave met geweldige kansen. 



€ 750

€ 1.500

€ 2.500

€ 750

€ 1.500

€ 2.500

€ 750

€ 1.500

€ 2.500

Jaar 1

Inschrijfgeld (eenmalig € 1.000)

Inschrijfgeld (eenmalig € 2.000)

Inschrijfgeld (eenmalig € 5.000)

Totaal budget per jaar

Totaal budget per jaar

Totaal budget per jaar

€ 625

2x 2 uur

2x 4 uur

2x 8 uur

10

12x 30 minuten

12x 60 minuten

12x 120 minuten

20

40

€ 1.250

€ 2.500

€ 625

3x 2 uur

3x 4 uur

3x 8 uur

10

12x 20 minuten

12x 40 minuten

12x 80 minuten

20

40

€ 1.250

€ 2.500

€ 375

2x 2 uur

2x 4 uur

2x 6 uur

6

12x 10 minuten

12x 20 minuten

12x 40 minuten

12

20

€ 750

€ 1.250

€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 500

€ 1.000

€ 2.500

-

-

-

Jaar 2 Jaar 3 en verder

Deelnamekosten (jaarlijks)

Deelnamekosten (jaarlijks)

Deelnamekosten (jaarlijks)

50% van budget voor begeleider

Begeleidersbezoeken

Begeleidersbezoeken

Begeleidersbezoeken

Uren per jaar (uurtarief € 62,50)

Helpdesk op afstand

Helpdesk op afstand

Helpdesk op afstand

Uren per jaar (uurtarief € 62,50)

Uren per jaar (uurtarief € 62,50)

50% van budget voor begeleider

50% van budget voor begeleider

€ 1.250

€2.500

€ 5.000

€ 1.250

€2.500

€ 5.000

€ 750

€ 1.500

€ 2.500
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BUDGET, UREN EN TAKEN

Uit zowel het uurtarief, als de tijdindeling, blijkt dat 
de budgetten alles behalve ruim zijn. Daar zijn 
we ons van bewust en we zouden dit heel graag 
anders zien. In de praktijk blijkt het echter in het 
algemeen niet mogelijk om van scholen aanzienlijk 
hogere bedragen te vragen. Dat is één van de 
redenen waarom we een sterke voorkeur hebben 
voor professionals die al actief zijn op het gebied 
van duurzaamheid en onderwijs, zoals mensen van 
centra voor natuur- en milieueducatie (NME). Zij 
kennen de scholen goed en zijn voor scholen een 
logisch aanspreekpunt. Zo kan de ondersteuning 
van Eco-Schools worden gecombineerd met de 
kernwerkzaamheden van de organisatie. 

Nog sterker is het wanneer bijvoorbeeld de 
gemeente Eco-Schools ondersteunt en mensen 
of financiële middelen beschikbaar stelt om de 
dienstverlening te intensiveren, in aansluiting 
op het eigen duurzaamheidsbeleid. Dit is al in 
verschillende gemeenten zeer succesvol gebleken. 
We onderzoeken graag samen of dit in jouw 
gemeente ook tot de mogelijkheden behoort. 

In de werving van scholen trekken we samen 
op. Zoals blijkt uit de tabel op deze pagina, is 
dat onbetaald werk. Er is dan immers nog geen 
overeenkomst met de school en dus geen budget. 
Werving moet worden gezien als acquisitie.



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. Met onze 
programma’s overstijgen we het projectniveau en 
werken we aan blijvend effect. 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 (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.

OVER ECO-SCHOOLS NEDERLAND
Eco-Schools is een programma 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 deze mensen in 
beweging. Dit doen we door ze te stimuleren om binnen hun eigen situatie stappen te zetten richting 
duurzaam denken en doen. Dit doen we in het onderwijs, voor overheden en met bewoners.

EXPERTISECENTRUM DUURZAAMHEID OP SCHOOL

Contact SME / Eco-Schools NederlandSME is lid van de coöperatie Leren voor Morgen

Kanaalweg 19-H, 3526 KL  Utrecht
(030) 635 89 00
info@sme.nl / info@eco-schools.nl 
www.sme.nl / www.eco-schools.nl
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“Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor 
duurzame ontwikkeling: binnen én buiten 
het onderwijssysteem en van peuter tot 
professional.”

www.lerenvoormorgen.org

Het portaal voor 
onderwijs en water

Het informatiesysteem voor
het zoeken en vinden van
natuur- en milieueducatie

Het internationale keurmerk 
voor duurzame scholen

Het portaal voor 
onderwijs en energie

Verhalen die inspireren om op 
school met duurzaamheid 

aan de slag te gaan

Programma voor afvaleducatie, 
afvalscheiding en afvalpreventie


