
Draag jij 
bij aan het 
onderwijs 
van morgen?

www.dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl



De Dag van de Duurzaamheid Onderwijs

De Dag van de Duurzaamheid is sinds 2008 een begrip in het onderwijs: veel 
basisscholen, middelbare scholen én MBO-scholen doen al jaarlijks mee. Op deze 
landelijke dag wordt er extra aandacht gevraagd voor duurzaamheid in het 
onderwijs. Sinds 2019 wordt deze landelijke dag georganiseerd door de Coöperatie 
Leren voor Morgen. 

De nieuwe generatie en onderwijs
Het onderwijs is er voor iedereen in Nederland. Wij geloven dat duurzaam gedrag 
begint bij educatie. Daarom is het onderwijs dé plek om de nieuwe generatie te 
bereiken en in aanraking te laten komen met duurzaamheid en de klimaatuitdagingen 
van de toekomst. Door hen van jongs af aan kennis en vaardigheden bij te brengen, 
kunnen zij leren hoe zij in de samenleving het verschil kunnen maken.

Een jaarlijks impuls
De Dag van de Duurzaamheid Onderwijs biedt een concreet moment voor het 
stimuleren van duurzame jongerenparticipatie. Op deze dag nemen onder andere 
leerkrachten, leerlingen, studenten en bestuurders het initiatief om een duurzame 
activiteit op hun school te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een voorleesactie, les 
over afvalscheiding of een conferentie op een Hogeschool. Hierdoor gaan jongeren 
zelf aan de slag met duurzame thema’s en leren zij 21e-eeuwse vaardigheden, zoals 
creatief denken en problemen oplossen. Iedereen kan meedoen, waardoor scholen 
elkaar inspireren om aan te sluiten bij de duurzaamheidsbeweging.

Steun de duurzaamheidsbeweging
Om deze dag te kunnen organiseren hebben we jouw steun nodig! Wil jij ook je 
maatschappelijke steentje bijdragen en ben je bezig met duurzame 
jongerenparticipatie? Doe ook mee!

“Onderwijs is een ontzettend belangrijk deel in de ontwikkeling van kinderen naar 
tieners en van tieners naar volwassen, zelfstandige burgers. Wij zijn de volwassenen 
van de toekomst en willen worden opgeleid om met elkaar de maatschappelijke 
vraagstukken die de opwarming van de aarde met zich meebrengt te kunnen 
oplossen.” Kira van den Berg, Youth for Climate



Waarom meedoen?

Werken aan een duurzame 
toekomst
Leerlingen en studenten willen leren hoe 
zij de huidige samenleving en die van de 
toekomst vorm kunnen geven. Zij zijn 
de beslissers en doeners van morgen. 
Ze doen mee aan 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 de Dag van de Duurzaamheid 
Onderwijs worden leerlingen voorbereid 
op een toekomst waarin duurzame 
vraagstukken liggen, waar volwassenen 
nu nog vaak geen antwoord op weten.

Faciliteren in behoeften
Er zijn steeds meer scholen en docenten 
die iets willen doen met duurzaamheid, 
maar omkomen in het werk en het lastig 
vinden om te verzinnen hoe ze hiermee 
kunnen beginnen en op welk moment. 
De Dag van de Duurzaamheid Onderwijs 
biedt het juiste inhaakmoment om 
leerlingen en leerkrachten te bereiken 
en te inspireren. Wij zorgen ervoor 
dat iedere school weet wat er deze dag 
te doen is, dat activiteiten eenvoudig 
aangemeld kunnen worden en dat ze 
met behulp van kosteloze producten 
gemakkelijk en laagdrempelig aan de 
slag kunnen. 

Wat kan jij doen?
Als partner draag je bij aan het 
stimuleren van alle scholen en leerlingen 
in Nederland in het zetten van stappen 
richting een duurzame toekomst. Je 
draagt je maatschappelijke steentje 
bij aan het vraagstuk van ‘duurzaam 
onderwijs’ en zo betrek je jongeren bij 
het thema duurzaamheid.

PABO’s, MBO’s, centra voor Natuur-
en Milieueducatie (NME), Vereniging 
Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling 
(GDO), gemeenten en provincies gingen 
je al voor. Doe jij ook mee?

Draag bij aan de 
zichtbaarheid 
van duurzaam 
onderwijs!



Activiteiten

Primair onderwijs
Per jaar wordt er in meer dan 8.000 klassen in het basisonderwijs een boek over 
een duurzaam onderwerp voorgelezen. 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. Dit jaar reiken wij ook lesmateriaal aan in samenwerking met de Plastic 
Soup Foundation en leren leerlingen over het klimaat en sociaal ondernemen.

Voortgezet onderwijs
De vaak drukbezette leerkrachten kunnen dit jaar kwalitatief goed lesmateriaal 
gemakkelijk downloaden op het platform. Zo wordt duurzaamheid simpel en haalbaar. 
Van een Day for Change-les over duurzaam ondernemen, tot een challenge 
Biomimicry, tot een les van Planeet in actie of debatteren met stellingen van Youth 
for Climate.

Middelbaar Beroepsonderwijs
Studenten van het MBO zijn de bouwers van de toekomst. Door hen op de Dag 
van de Duurzaamheid Onderwijs uit te dagen met concrete vraagstukken, ontstaan 
oplossingen die verrassen en inspireren. 

In voorgaande jaren organiseerden 5 MBO’s op bruisende wijze MBO-charters. 
Dit jaar kunnen studenten meedoen aan hackatons over voedsel, circulariteit of 
energieconcepten en debatteren over trein- versus vliegreizen met Klimaat in de klas.

Duurzame Docent verkiezing  
Leerkrachten die zich al inzetten voor duurzaam onderwijs kunnen genomineerd 
worden voor de verkiezing Duurzame Docent. De inmiddels bijna 200 verhalen van 
vorige jaren kun je lezen op www.duurzamedocent.nl. Op de dag wordt de Duurzame 
Docent gekozen en bekend gemaakt.

“Wij ontmoeten enthousiasme en merken dat het scholen helpt om op deze 
dag extra aandacht op duurzaamheid te vestigen. De 140 centra voor Natuur-
en Milieueducatie (NME) in het land staan klaar om de scholen te ondersteunen 
met duurzame activiteiten op die dag.” René Munsters, Vereniging Gemeenten 
van Duurzame Ontwikkeling (GDO)

Voor ieder onderwijstype is er keuze uit meerdere activiteiten die kant-en-klaar, direct en gratis te raadplegen zijn op het platform van de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs. 
Door gebruik van deze concrete en laagdrempelige activiteiten geven leerlingen en leerkrachten elk jaar een extra impuls aan duurzaamheid. 



Verhalen over 
de Dag van de 
Duurzaamheid 
Onderwijs 2020

          Vorig jaar deden scholen in de 
gemeente Haarlem mee aan de landelijke 

Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid. 
In totaal ging het om 17 klassen en circa 425 
leerlingen. Naast drie wethouders, werd er ook 
voorgelezen door raadsleden, leerkrachten en 

gastvoorlezers. 

Via social media is veel bekendheid gegeven aan de 
actie. Zo zijn er door de gemeente Haarlem, maar 

ook door de voorlezers zelf, verschillende berichten 
geplaatst op Facebook en LinkedIn. Ook is er 
een rapportage gemaakt voor de kinderkrant 
Jong023.  Marie-José Brandsma, Coördinator 

duurzaamheidseducatie Gemeente 
Haarlem

De 15.000 kijkers tijdens de Duurzame Docent verkiezing 
livecast in pakhuis De Zwijger en een publicatie in 
dagblad Trouw zorgden voor een enorm trots gevoel bij 

Ruth Pasternak, Projectleider Dag van de Duurzaamheid

Marije van Bommel, Duurzame Docent MBO 2019

Op de Dag van de Duurzaamheid mocht ik namens het Herman 
Brood Academie team de SDG-charter ondertekenen. Een 
bijzonder moment, omdat we ons als school daarmee nóg meer 
committeerden aan de 17 belangrijke duurzame doelen.

Om samen met de studenten zo’n dag voor te bereiden en uit 
te voeren, geeft geweldige energie en een extra boost voor nóg 
meer activiteiten waarin we als school laten zien wat we belangrijk 
vinden: samen werken aan belangrijke maatschappelijke thema’s 
binnen het toekomstgericht onderwijs.

Op de Dag van de Duurzaamheid 
Onderwijs verzorgde ik twee gastlessen

 op het Wellant College in Amersfoort. Er 
werd enthousiast gereageerd op het aanbod 
van de provincie om gastlessen te verzorgen. 

Ik vond het leuk om te merken hoeveel ze 
al wisten van de Klimaatverandering en de 
Energietransitie. Het was een levendige les, 
we hebben vooral stil gestaan bij wat je zelf 
allemaal kunt doen. Deze generatie is heel 

betrokken, zit vol ideeën en accepteert 
volledig dat daar ook veranderingen 

voor nodig zijn in de ruimtelijke 
ontwikkelingen. Aart Kees Evers, 

Opgavemanager Klimaat & Circulaire 
samenleving bij 

de Provincie Utrecht

Ik gaf op de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs 
gastlessen aan groep 5 en groep 6/7 en dat ging super 
leuk. Ze waren begonnen aan een project ‘Nederland 
Waterland’ en vonden het heel leuk om dat te starten 
met een gastles. Ik heb bewust een niet te volle les 
gepland en veel ruimte gehouden voor een gesprek 
en vragen. Ik begon met de vraag: “Wat als er morgen 
geen water meer is in Nederland en je … bent.” Na 
afloop heb ik  tips & tops besproken met de klassen. 
Er waren veel tops en weinig tips. Ze zeiden dat ze echt 
dingen hadden geleerd. Kortom: leuk!

Joukje Keuning, Business Change Manager bij Vitens



Partner worden?

Draag bij aan 
duurzame 
verandering!

Alle kosteloos 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 bijdragen?
Maak deze dag financieel mogelijk met:
• een donatie van €1000 (gemeenten, waterschap, [MKB-]bedrijven, NGO’s, fondsen,
  particulieren etc.);
• een donatie van €2000 (provincies, waterschappen, grotere bedrijven).
Voor extra ondersteuning in jouw regio, neem contact met ons op via 
info@dagvandeduurzaamheid.nl. 

Als je hoofdpartner van de dag of een van de activiteiten wilt worden, neem dan 
contact met ons op: info@dagvandeduurzaamheid.nl.

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


