
Routes richting toekomstbestendig onderwijs 
 

Om het proces van verduurzaming van je school – ‘toekomstbestendig maken’- op 

te starten hebben de stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs 

(NADO) en de stichting Technotrend (STT) i.s.m. Teachers for Climate en Youth 

for Climate 11 routes ontwikkeld waar een team uit kan kiezen. 
  

DE PROCESROUTE: hoe organiseer je de gesprekken over verduurzaming, welke thema’s zijn van 
belang, welke idealen heb je, waar wil je naar toe? Tools: Routekaart en concept van Whole School 

Approach. 

 

DE ONTDEKKINGSROUTE: welke duurzame thema’s kun en wil  je binnen je school behandelen? 

Tool: introductiespel over SDG’s. 

 

DE VERKENNINGSROUTE: welke ideeën leven er in je team, wat gebeurt er al aan duurzaam 

onderwijs op school, welke obstakels ervaren mensen? Tool: interactieve sessies van twee keer een halve 

dag met inspirerende gastsprekers om ideeën en idealen op te halen onder leiding van ervaren 

moderatoren (i.s.m. de Strategiefabriek en Strategiemakers). 

 

DE INSPIRATIEROUTE: welke opties zijn er om aan de slag te gaan? Tool: overzicht van 

praktijkvoorbeelden door ervaren docenten in de vorm van een ‘proeverij’: ruiken aan de praktijk van 
duurzaam onderwijs in de vorm van ‘flits’-workshops. 

  

DE ONTWIKKELROUTE: welke vakken en welke thema’s lenen zich voor samenwerking? Tool: 
projectgroep materiaalontwikkeling; voorbeeld: thema ecologie en economie door leden van 

de vakgroepen bi/ak/ec/sk; voorbeeld: burgerschapskunde vanuit het perspectief van de circulaire 

economie. 

 

DE HANDS ON-ROUTE: hoe werkt een duurzame les in de praktijk? Aan de slag met concreet 

lesmateriaal. Tools: lessenpakket over circulariteit en de spijkerbroek, circulariteit en de leenfiets Swap 

en circulaire mode. 

 
DE VERDIEPINGSROUTE: hoe verbeter je als docent je competenties en vaardigheden op 

abstractere niveaus? Tool: Cursus Systeemdenken (i.s.m. Wageningen Universiteit). 

 

DE CREATIEVE ROUTE: hoe zet je creatieve middelen en verbeeldingskracht in als antwoord op 

‘klimaatpessimisme en -depressiviteit’ onder jongeren? Tool: workshop Transformation through 

Imagination (i.s.m. Universiteit Utrecht). 

  

DE CO-CREATIEROUTE: hoe betrek je leerlingen en studenten bij de verduurzaming van je 

school? Welke rol krijgen leerlingen bij het veranderproces? Tools: workshop Futureproof, de school van 

de toekomst; Green office, manier om leerlingen letterlijk en figuurlijk een  plek te geven in de school. 
  

DE BEDRIJFSROUTE: hoe verduurzaam je je bedrijfsvoering van je school? In samenhang met 

routes 1, 2 en 3. Welke bedrijfsaspecten wil je als eerste verduurzamen: energie, mobiliteit, inkoop, 

schoonmaak? Tool: projectgroep met OOP, directie en leerlingen. 

 

DE REFLECTIEROUTE: koplopers en verbinders volgen een coaching route om weloverwogen 

keuzes te kunnen maken en  regelmatig te reflecteren op het interne schoolproces van verduurzaming. 

 

Bekijk ook ons aanbod aan cursussen en trainingen 
 

 

https://academievoorduurzaamonderwijs.nl/cursussen/

