
Help jij mee?



Samenvatting

De Dag van de Duurzaamheid is al 11 jaar een begrip in het onderwijs: van 
basisscholen tot universiteiten. Dit jaar valt de Dag van de Duurzaamheid op 9 
oktober.

Op deze dag gaan jongeren aan de slag met duurzame thema’s middels diverse 
activiteiten. Duurzaamheid wordt breed ingestoken, vanuit de Sustainable 
Development Goals. Dat wil zeggen dat het naast biodiversiteit en energie, ook om 
thema’s als inclusiviteit en gelijkheid gaat.

Onze ambitie is dat alle leerlingen in hun onderwijs duurzaamheid als het ‘nieuwe 
normaal’ zien en dat zij ervaren dat hun handelen er toe doet. De Dag van de 
Duurzaamheid geeft hier jaarlijks een impuls aan. Door alle activiteiten van scholen 
zichtbaar te maken, laten we zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging al is. Scholen 
inspireren elkaar, krijgen steun van lokale partners en genereren positieve media-
aandacht. 

Om deze dag te kunnen organiseren hebben we jouw hulp nodig! Met dit document 
laten we je zien hoe je hier een bijdrage aan kunt leveren. PABO’s, scholen, centra 
voor Natuur- en Milieueducatie (NME), Vereniging Gemeenten voor Duurzame 
ontwikkeling (GDO), overheden, bedrijven en Grootouders voor het Klimaat gingen je 
al voor. Doe jij mee?



Inleiding

Werken aan een duurzame 
toekomst
In de samenleving van morgen is 
duurzaamheid het nieuwe normaal. 
Duurzaamheid is een breed begrip, 
wij hanteren de volgende definitie: 
Zorg goed voor jezelf, de ander en je 
omgeving. Nu en in de toekomst. In een 
duurzame wereld zijn mens, milieu en 
economie met elkaar in evenwicht.

Leerlingen en studenten willen leren 
hoe zij die samenleving vorm kunnen 
geven. Zij willen leren voor morgen, 
zij willen doen. Ze staan op met 
klimaatstakingen en ondernemen zelf 
actie. Het onderwijs speelt hier ook 
op in met Eco- Schools, de Whole 
School Approach en natuurlijk de VN 
duurzaamheidsdoelen: de SDG’s. Door 
een landelijke dag te houden die in het 
teken staat van duurzaamheid in het 
onderwijs wordt het nieuwe normaal 
extra benadrukt en gestimuleerd. 

Aansluiten bij behoeften
De Dag van de Duurzaamheid is een 
begrip geworden, veel scholen doen 
elk jaar weer mee en hechten hier ook 
waarde aan. 

Daarnaast zijn er steeds meer scholen 
en docenten die wel iets willen doen 
met duurzaamheid, maar het nog lastig 
vinden te verzinnen hoe te beginnen en 
op welk moment.
Net zoals 1 januari voor veel mensen 
het moment is om te stoppen met 
roken of om meer te sporten is de 
Dag van de Duurzaamheid een logisch 
moment voor scholen om te starten 
met duurzaamheid. Door deze dag 
nog beter in de markt te zetten kunnen 
we nog meer scholen bereiken en 
stimuleren om stappen te zetten 
richting een duurzame toekomst. 

Wij zorgen ervoor dat iedere school 
weet wat er te doen is op de Dag van 
de Duurzaamheid, dat ze activiteiten 
eenvoudig kunnen aanmelden en dat 
ze met behulp van kosteloze producten 
gemakkelijk aan de slag kunnen. 
Door dit breed te delen inspireren 
scholen elkaar en versterken we de 
duurzaamheidsbeweging.

Scholen die 
meedoen 
maken gebruik 
van kosteloze 
producten en 
lesmaterialen.



Activiteiten en bereik

De Dag van de Duurzaamheid bestaat al 11 jaar en is inmiddels een begrip in 
het onderwijs. Elk jaar geven leerlingen en leerkrachten een extra impuls aan 
duurzaamheid, bijvoorbeeld met de volgende acties:

De Voorleesactie
Per jaar wordt er in meer dan 8.000 klassen in het basisonderwijs een boek over een 
duurzaam onderwerp voorgelezen. Duurzame PABO ontwikkelt met de PABO’s jaarlijks 
dit boek en stelt het kosteloos ter beschikking aan de scholen. Hiermee bereiken 
we jaarlijks meer dan 184.000 leerlingen. Deze boeken worden voorgelezen door 
bekende en minder bekende mensen. Denk aan burgemeesters, wethouders, CEO’s, 
studenten, burgers en prinsessen. Het thema van 2020 is duurzame kleding. 

Duurzame Docent van het jaar
Veel docenten werken dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden voor 
het verduurzamen van Nederland. Door de verhalen van deze duurzame doeners te 
delen, inspireren we andere docenten om ook met duurzaam onderwijs aan de slag 
te gaan. De inmiddels bijna 200 verhalen staan op www.duurzamedocent.nl. Op 
de Dag van de Duurzaamheid wordt bekend gemaakt wie de Duurzame Docenten 
van het jaar zijn: een docent in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en een uit het hoger onderwijs. 

Activiteiten op school
De Dag van de Duurzaamheid is voor duizenden scholen aanleiding geweest voor 
projecten en activiteiten. Denk aan: het aanleggen van een groen schoolplein of 
moestuin, start met Eco-Schools, debat over duurzaamheid, duurzame les of project, 
afval inzamelen in de buurt, etc. 

Trainingen en congressen
Om ook de docenten zelf nieuwe inspiratie te geven worden er op de Dag van de 
Duurzaamheid tientallen trainingen en congressen georganiseerd. Op universiteiten, 
hogescholen, ROC’s, AOC’s, middelbare scholen, basisscholen, NME-centra, 
kinderdagverblijven, etc. 

Activiteiten in de regio
Niet alleen individuele scholen organiseren activiteiten, ook zien we vaak dat juist op 
deze dag partners in de regio de handen ineen slaan. Duurzaamheid is een thema 
waar ook lokale bedrijven, gemeenten en tal van organisaties druk mee zijn. De Dag 
van de Duurzaamheid is bij uitstek geschikt om als school actief op zoek te gaan naar 
plekken waar jongeren duurzaam doen en denken in de praktijk kunnen ervaren.  Denk 
aan: een bezoek aan de milieustraat, een interview met de SDG-coordinator van de 
gemeente, het organiseren van een sociale activiteit in een verzorgingstehuis of
een brainstorm-sessie met een bedrijf in de buurt om te verduurzamen.

http://www.duurzamedocent.nl


Op de Dag van de 
Duurzaamheid 
komen duizenden 
initiatieven samen 
die daardoor 
sterker worden 
dan ieder initiatief 
afzonderlijk.



Onze ambitie is dat alle leerlingen duurzaamheid als het ‘nieuwe 
normaal’ zien en dat zij ervaren dat hun handelen er toe doet. 
De Dag van de Duurzaamheid geeft hier jaarlijks een impuls 
aan. Door alle activiteiten van scholen zichtbaar te maken, laten 
we zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging al is. Scholen 
inspireren elkaar, krijgen steun van lokale partners en genereren 
positieve media-aandacht. Wij willen alle scholen daarin 
kosteloos helpen.

Ambitie

2020

2021

2022



Steun de duurzame verandering

Meld 
je hier 
aan als 
partner

Alle aangeboden events, initiatieven, boeken, games, etc. vertegenwoordigen samen 
een waarde van vele tonnen. Jij kunt er nu aan bijdragen dat deze kosteloos op deze 
dag aangeboden blijven worden. Steun de organisatie van de jaarlijkse Dag van de 
Duurzaamheid, zodat we de duurzame verandering in het onderwijs verder kunnen 
brengen. 

Hoe kan je helpen?
Maak deze dag financieel mogelijk met:
• een donatie van €1.010 (gemeenten, waterschap, [MKB-]bedrijven, NGO’s, fondsen,
  particulieren etc.);
• een donatie van €2.020 (provincies, waterschappen, grotere bedrijven);
• een donatie van € 12.500 (rijksoverheid).
Neem contact met ons op via info@dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl. 

Én maak deze dag mogelijk door bijvoorbeeld:
• voor te lezen op scholen (burgemeester, wethouder, CEO, bekende Nederlander,
  student, vuilnisman, grootouder en meer);
• initiatieven van scholen en congressen in jouw regio te steunen;
• zelf duurzame initiatieven te organiseren;
• docenten als duurzame docent te nomineren;
• mee te helpen het voorleesboek te maken.

Meld je hier aan als partner.
Als je hoofdpartner van de dag of een van de activiteiten wilt worden, neem dan 
contact met ons op: info@dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl.

Kijk voor meer informatie over de dag en huidige partners op 
www.dagvandeduurzaamheid.nl of neem contact met ons op.
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Colofon

De Dag van de Duurzaamheid-Onderwijs wordt gecoördineerd door 
Duurzame PABO en SME vanuit de coöpartie Leren voor Morgen.

Kijk voor meer informatie op: www.dagvandeduurzaamheid.nl 
Of neem contact op met: info@dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl.

Foto’s zijn gemaakt door: Arie Kievit en André de Hamer.

Bij de organisatie van de Dag van de Duurzaamheid zijn de volgende partijen betrokken:

https://duurzamepabo.nl/
http://sme.nl
https://lerenvoormorgen.org/
http://www.dagvandeduurzaamheid.nl
mailto:info%40dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl?subject=

