Eco-Schools
HET KEURMERK VOOR
DUURZAME SCHOLEN

Informatiebrochure voor scholen
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Eco-Schools wordt in Nederland gecoördineerd door SME, afdeling Onderwijs: Expertisecentrum Duurzaamheid op School.
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DOE MEE EN HAAL MET JOUW SCHOOL DE
GROENE VLAG VAN ECO-SCHOOLS
Een jaarlijks bezoek aan de biologische boer in de omgeving, rekenen aan het energieverbruik van de
school, kledingruilbeurzen en de verkoop van herbruikbare drinkflessen... zomaar een paar activiteiten op
scholen die meedoen aan het programma Eco-Schools. Willen jullie serieus met duurzaamheid aan de slag
en zorgen dat het in het DNA van de school terecht komt? Dan is Eco-Schools iets voor jullie!

OVER ECO-SCHOOLS
Duurzaam DNA
Duurzaam denken en doen verankeren in het DNA
van leerlingen, docenten en de school als geheel:
dat is de droom van Eco-Schools. Het programma
Eco-Schools helpt die droom realiseren.
Leerlingen centraal
De kern van Eco-Schools is dat leerlingen
de school van binnenuit verduurzamen. Zij
onderzoeken hun leer- en leefomgeving en werken
aan concrete acties om deze (steeds verder) te
verduurzamen.
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DUURZAAMHEID OP SCHOOL
Toenemende aandacht voor duurzaamheid
Steeds meer scholen besteden aandacht aan
duurzaamheid. Helaas is het vaak nog zo dat er
weinig samenhang is tussen de verschillende
projecten en acties. Duurzaamheid krijgt daardoor
nog geen plek in de hoofden, harten en handen
van leerlingen en medewerkers.
Integraal: onderwijs, organisatie en omgeving
Eco-Schools helpt om afzonderlijke projecten
onder één vlag te brengen en bevordert daarmee
een integrale aanpak van duurzaamheid op school
(‘whole-school approach’). Eco-Schools streeft
ernaar dat de aandacht voor duurzaamheid is
ingebed in het onderwijs, de organisatie en de
omgeving van de school. Met behulp van concrete
werkboeken, vragenlijsten, scans en workshops
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helpen de producten en begeleiders van EcoSchools jullie om dat te bereiken. De ‘Groene Vlag’
van Eco-Schools is de kroon op jullie werk!

“

We geven leerlingen een voorsprong
in de maatschappij, doordat ze
duurzaam denken en doen.

”

VOORDELEN ECO-SCHOOLS
Door te werken aan duurzaamheid geeft jullie school leerlingen een voorsprong in de maatschappij van de
21e-eeuw. Deelname aan het werelds grootste duurzaamheidsprogramma voor scholen helpt daarbij:
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doet mee aan Eco-Schools omdat
leerlingen centraal staan.

ziet een verandering in houding en
gedrag van leerlingen en docenten
dankzij Eco-Schools.

ziet de school duurzamer worden
door deelname aan Eco-Schools.
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HET ECO-TEAM
Eco-Schools is gebaseerd op het principe
‘student-led change’. Dat betekent dat leerlingen
centraal staan in de veranderingen die de school
ondergaat. Leerlingen vormen dan ook de kern
van het Eco-team. Zij onderzoeken de school aan
de hand van de Eco-scan en beslissen samen
met anderen welke thema’s ze willen aanpakken.
Ze verzinnen concrete acties en maatregelen en
voeren deze ook uit. Leerlingen werken hierbij aan
de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden,
zoals samenwerken, communiceren, creatief
denken en problemen oplossen.

van de
scholen

“

Duurzaamheid begint met het zetten van de eerste stap(pen).
Langzaam raakt het ingebed in het DNA van de school. Dat gaat
niet vanzelf: dat kost tijd en energie. Eco-Schools helpt daarbij.

”

ZEVENSTAPPENPLAN

TIEN THEMA’S
Nulmeting
Eco-Schools richt zich op tien verschillende
thema’s. Met de Eco-scan (stap 2) brengt het
Eco-team voor alle thema’s in kaart hoe de school
het doet op het gebied van duurzaamheid. Het
gaat dan zowel om het gedrag van leerlingen en
medewerkers, als om de bedrijfsvoering.

Geholpen door de zeven stappen van Eco-Schools
werken jullie toe naar hét internationale, door
de Verenigde Naties erkende keurmerk voor
duurzame scholen: de Groene Vlag. Ook daarna
blijven jullie je ontwikkelen en vindt er elke twee
jaar een audit (keuring) plaats.
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Groene Vlag
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Eco-team
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Eco-scan
uitvoeren

Eco-Schools

De zeven stappen

Informeren en
betrekken

Zilveren certificaat
(na anderhalf jaar)

Kies je focus
Het Eco-team kiest, op basis van de nulmeting en
de interesse van leerlingen, welke (twee of drie)
thema’s jullie als eerste oppakken. Kies thema’s
die zichtbaar zijn in de school en ook echt iets
opleveren. Een balans tussen resultaten op de
korte en de lange termijn is daarbij belangrijk.
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Actieplan
maken
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Curriculum
analyseren

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: www.eco-schools.nl/projecten.
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VOOR ALLE SCHOLEN

Scholen

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.

Eco-Schools
Nederland

Uitvoeringspartners

Supporters

GROOT NETWERK
Scholen
Scholen staan centraal bij Eco-Schools! Naast

ABONNEMENT
Als deelnemende school kunnen jullie gebruik
maken van het aanbod van Eco-Schools, zoals:
• 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 op afstand
• Kennis en inspiratie:
nieuwsbrief, kennisdagen en blogs
• Audits en auditrapporten
Het hele aanbod is te vinden in de deelnamevoorwaarden op de website. De kosten bestaan uit
jaarlijkse deelnamekosten (abonnementsgeld) en
eenmalig inschrijfgeld.

Deelnamekosten
(jaarlijks)

Inschrijfgeld
(eenmalig)

€ 750

€ 1.000

Voortgezet onderwijs
(VO) en MBO

€ 1.500

€ 2.000

Hoger onderwijs
(HBO en WO)

€ 2.500

€ 5.000

Kosten
Primair onderwijs
(PO)

de actie op jullie eigen school, is het voor EcoScholen makkelijk om contact te leggen met
andere Eco-Scholen in Nederland of in andere
landen. Wereldwijd doen 52.000 scholen uit 69
landen mee. We brengen jullie graag in contact!
Uitvoeringspartners
Als Eco-School krijgen jullie een eigen begeleider.
Deze begeleider is een professional op het gebied
van duurzaamheid en onderwijs. Hij of zij werkt bij
een uitvoeringspartner van Eco-Schools in jullie
omgeving, zoals de gemeente of een centrum voor
natuur- en milieueducatie (NME).
Supporters
Tot slot wordt het programma verrijkt en versterkt
door de supporters van Eco-Schools. Ga
bijvoorbeeld eens langs bij een duurzaam bedrijf
in de buurt en laat je inspireren door hoe deze
organisaties met duurzaamheid omgaan. Kijk voor
meer informatie op www.eco-schools.nl/supporters.

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 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

Het portaal voor
onderwijs en water

Programma voor afvaleducatie,
afvalscheiding en afvalpreventie

Het portaal voor
onderwijs en energie

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

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

Het internationale keurmerk
voor duurzame scholen

SME is lid van de coöperatie Leren voor Morgen

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.

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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