
Hulp bij het verduurzamen van je school 
 

Waarin is NADO onderscheidend en welke toegevoegde waarde(n)  

kunnen wij een school bieden? 
  

DE OMSLAG: wat komt er kijken bij het proces van verandering binnen een schoolorganisatie? Zijn 

er voorwaarden te stellen aan dat veranderingsproces? Sluit de gewenste verandering aan bij het profiel 

en de visie van de school? Hoe zet je verbeeldingskracht in? 

 

DE CONTEXT: waar staan de school, het team, de docenten en de leerlingen nu als het gaat om 

wereldbeelden, zorg en onzekerheden? Hoe start je vanuit dat beginpunt? 

 

DE CONDITIES: welke voorwaarden zijn nodig om een project succesvol te maken en hoe kom je 

tot wezenlijke implementatie in het curriculum? 

 

DE DIVERSITEIT: vanuit welke verschillende visies op duurzaamheid werk je? Welke past het 

beste bij het team, de hele school, het vak en jezelf als docent? 

  

DE VERBINDING: welke partijen heeft de school nodig om succesvol te opereren? Naast de 

bestaande contacten van de school, brengt NADO als netwerkmakelaar partijen bij elkaar, denk aan 

inleiders, specialisten, ondernemers, designers en anderen. 

 

DE METHODIEKEN: welke didatische middelen en materialen heb je nodig? Hoe combineer je 

theorie en praktijk, oud en nieuw, eenvoud en complexiteit, en ervaringen tot een werkbare methodiek? 

 

DE INHOUD: waar ligt de grens tussen ideologie en realiteit als het gaat om duurzame ontwikkeling? 

Hoe voorkom je dat de complexiteit van de vraagstukken leidt tot machteloosheid? Met ‘scientific 

based’ materiaal zoeken we met het team naar aansluitende invalshoeken en uitdagingen. Met nieuwe 

perspectieven en adaptief vermogen komen we tot inzicht én tot handelen. 

 

DE VERTRAGING: we maken af en toe pas op de plaats om te reflecteren op ons handelen, 

bijvoorbeeld op de vraag of en hoe systemisch en vakoverstijgend we werken. 

  

DE PRAKTIJK: we laten voorbeelden zien van docenten op andere scholen en hoe zij dit soort 

processen vormgeven. Wat zijn succesfactoren bij de invoering van duurzaam onderwijs? 

  

DE ROLLEN: welke rol speelt eenieder in de school bij deze interventies? Wat zijn de verwachtingen 

van de schoolleiding, de MR, het bestuur? Welke actieve rol spelen leerlingen? 

  

DE EVALUATIE: op gezette tijden evalueren we de ontwikkelingen op een systematische manier, 

we bespreken de uitkomsten, geven elkaar feedback en stellen desgewenst het proces van de omslag bij. 

 

Bekijk ook ons aanbod aan cursussen en trainingen 

 

 

https://academievoorduurzaamonderwijs.nl/cursussen/

