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Eco-Schools Hilversum
Duurzame en frisse scholen, dat is de doelstelling
van de gemeente Hilversum als onderdeel van het
duurzaamheidsbeleid. In Hilversum hebben we te maken met
een unieke situatie: nergens staan zo veel monumentale
schoolgebouwen. Verduurzamen van de scholen is dus
een bijzonder verhaal dat vraagt om een specifieke aanpak. De
gemeente wil dat graag samen met de scholen oppakken onder
de naam Eco-Schools Hilversum.
Internationaal keurmerk
Eco-Schools is hét internationale,
door de Verenigde Naties
erkende keurmerk voor duurzame
scholen en meer dan 51.000
scholen in 68 landen doen mee
aan Eco-Schools. Eco-Schools
biedt een programma dat zorgt
voor betekenisvol duurzaam
onderwijs. Leerlingen worden
geactiveerd om onderzoekend
en probleemoplossend aan de
slag te gaan met duurzaamheidsvraagstukken binnen de school. Het
Eco-team, bestaande uit leerlingen,
docenten, conciërges, directieleden
en soms ook ouders, bepaalt zelf
met welke thema’s zij aan de slag
gaat. Duurzaamheid wordt zo stap
voor stap verankerd in onderwijs, de
organisatie en de omgeving van de
school.

Groene Vlag
Na het doorlopen van het
programma van Eco-Schools aan de
hand van zeven concrete stappen
wordt de school officieel erkend
als duurzame school en ontvangt
daarvoor de Groene Vlag. Dit is
een prachtige manier om als school
daadwerkelijk bij te dragen aan
duurzaamheid en bewustwording
bij de leerlingen teweeg te brengen.
Duurzaamheid wordt iets om trots
op te zijn, mee naar buiten te treden
en onderdeel te laten zijn van de
schoolidentiteit.

Wat bereik je met Eco-Schools?
Eco-Schools is geen lespakket,
maar een doorlopend proces,
waarbij iedere twee jaar een audit
plaatsvindt. Als Eco-School werk je
aan duurzame ontwikkeling. Het
is een veranderproces waarin de
leerlingen een centrale rol vervullen.
Het fundament van Eco-Schools
is het Eco-team van de school.
Leerlingen kijken met een Ecoscan kritisch naar de school en
beslissen met docenten en directie
aan welke thema’s er gewerkt gaat
worden. De leerlingen voelen zich
mede-eigenaar van het proces en
initiëren zelf activiteiten die worden
uitgevoerd. De docenten begeleiden
het duurzame veranderproces
en directies creëren de juiste
voorwaarden waarbinnen duurzame
ontwikkeling kan plaatsvinden. Zo
wordt gezamenlijk gewerkt aan een
gezonde en duurzame leer-, leef- en
werkomgeving!

Wat kunt u doen in Hilversum?
•
•
•
•

Deelname Eco-Schools (gemeente bekostigt de deelname).
Zie www.eco-schools.nl
Gebruik maken van het aanbod aan natuur- en
duurzaamheidseducatie (lessen en lesmaterialen) via de NME-wijzer
Gooi en Vechtstreek: www.nmegooivechtstreek.nl
Energiescan schoolgebouw(en) (budget beschikbaar)
Gebruik maken van de duurzaamheidslening maatschappelijk
vastgoed. Zie www.hilversum.nl

Voor vragen en meer informatie:
Over het fonds en de energiescans:
Gemeente Hilversum, Marjolein van Dongen, m.vandongen@hilversum.nl
Het Eco-team van de Kindercampus
Hilversum tekende op 10-10-2017
de intentieverklaring om te gaan
starten met Eco-Schools.

Over Eco-Schools en het NME-aanbod:
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek / NME,
Maya Heinsbroek, info@omgevingseducatie.nl

Zevenstappenplan
Eco-Schools werkt volgens een
zevenstappenplan. Daarbij wordt
een Eco-team gevormd en zij
zorgen er, aan de hand van het
stappenplan, voor dat Eco-Schools
bekend raakt in de school en dat
de hele school meewerkt aan de
duurzaamheidsdoelstellingen.
1. Vormen van een Eco-team
2. Uitvoeren van de Eco-scan
3. Actieplan opstellen
4. Monitoring & evaluatie
5. Curriculum
6. Informeren & betrekken
7. Eco-code: laat op een ludieke
manier zien waarvoor jullie staan
Tien thema’s

Eco-Schools richt zich op tien
thema’s. De school wordt niet
gevraagd om aan alle thema’s
tegelijk te werken. Het Eco-team
kiest, op basis van de nulmeting
en de interesse van leerlingen,
welke thema’s de school het
eerste oppakt. Bij voorkeur zijn dit
thema’s die al leven in de school.
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Educatie & Gedrag: Eco-Schools
is student-led change
Met een focus op educatie en
gedrag daagt Eco-Schools leerlingen
uit om activiteiten te ondernemen
en hun school te verduurzamen.
Leerlingparticipatie is dan een van
de pijlers van de aanpak in EcoSchools. Wanneer leerlingen centraal
staan voelen zij zich eigenaar van
het programma en de projecten die
worden uitgevoerd. De leerlingen
zijn de motor van het project!

In Hilversum doen scholen voor
basisonderwijs, voortgezet onderwijs
én MBO-college Hilversum mee.

Het lesprogramma
Via de NME-wijzer Gooi en
Vechtstreek kunnen scholen
lesmaterialen en educatieve
activiteiten uitkiezen die helpen
bij het realiseren van Stap 5: het
integreren van duurzaamheid in het
curriculum. Voor de basisscholen
in Hilversum worden, vaak in
samenwerking met lokale partijen,
diverse lesprogramma’s opgezet
rond natuur en duurzaamheid in de
eigen schoolomgeving.
Zie www.nmegooivechtstreek.nl.

Beheer

Meer informatie:
www.waardevolleschool.nl

Gebouw & Beheer: energiescan
voor schoolgebouwen Hilversum
Besparing op de kosten van gas
en elektriciteit: welke school wil
dat niet? De gemeente Hilversum
heeft de mogelijkheid om scholen
een energiescan aan te bieden,
waarmee de school inzicht
krijgt in de mogelijkheden en
terugverdientijden van maatregelen
om het gebouw te verduurzamen.
Ook procesbegeleiding voor de
uitvoering van de maatregelen is
beschikbaar. Voor de monumentale
schoolgebouwen wordt dat op
aangepaste wijze uitgevoerd en
worden de scholen geholpen bij het
kiezen van de maatregelen.
Om investeringen te financieren,
kunnen scholen gebruik maken
van de duurzaamheidslening
maatschappelijk vastgoed.
Zie www.hilversum.nl.
Kan mijn school duurzame
energie opwekken?
De lokale en onafhankelijke
energiecoöperatie HilverZon
adviseert over de mogelijkheden en
begeleidt scholen bij het opwekken
van zonne-energie op schooldaken.
Via het NME-lesprogramma
ondersteunt HilverZon ook
gastlessen over zonne-energie en
brengt daarmee de zonne-energie
letterlijk in het klaslokaal. Neem voor
meer informatie over zonne-energie
contact op via www.hilverzon.nu.

