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.

OVER ECO-SCHOOLS
Leerlingen centraal
Eco-Schools is hét programma voor duurzaamheid
op school. Leerlingen onderzoeken hun school
en werken in een Eco-team samen met docenten,
conciërges of directieleden aan concrete acties
om de school te verduurzamen. Na ongeveer twee
jaar en het doorlopen van zeven stappen komen
scholen in aanmerking voor het keurmerk voor
duurzame scholen: de Groene Vlag! Hiermee wordt
duurzaamheid iets om trots op te zijn en mee naar
buiten te treden.
Internationaal programma
Eco-Schools is door de Verenigde Naties erkend
als leidend programma voor duurzaamheid in het
onderwijs. Daarnaast is het ook ’s werelds grootste
duurzaamheidsprogramma in het onderwijs.
Wereldwijd doen er maar liefst bijna 2 miljoen
leerlingen mee in 69 landen.

WAT KUNT U DOEN IN HILVERSUM?
Samen met leerlingen aan de slag
Willen jullie op school samen met leerlingen aan de
slag met duurzaamheid? Dat kan! In Hilversum zijn
daarvoor twee opties:
• Optie 1: ga voor de Groene Vlag
• Optie 2: aan de slag met losse activiteiten
De gemeente Hilversum wil jullie hierbij graag op
weg helpen. Daarom betaalt de gemeente de kosten
voor deelname aan het Eco-Schools programma.
Voor jullie als school is dit dus geheel gratis!
Enthousiast geworden en benieuwd naar meer
informatie? Op de achterkant lees je meer over de
mogelijkheden. Maar let op: het aanbod is tijdelijk,
aanmelden kan tot 1 oktober 2019.
Aan de slag met het schoolgebouw
Gemeente Hilversum werkt samen met de scholen
aan het Integraal Huisvestingsplan. Verduurzamen
van het gebouw is daar ook onderdeel van. Wil je
voor jullie school specifiek advies of eens praten
over mogelijkheden - bijvoorbeeld over energie
besparen of opwekken - neem dan contact op.
De gemeente kan dan vaak doorverwijzen naar
deskundige (lokale) partijen die hierover mee
kunnen denken. Ook kunnen scholen gebruik maken
van de gemeentelijke duurzaamheidslening voor
maatschappelijk vastgoed.

SAMEN MET LEERLINGEN AAN DE SLAG
Optie 1: Ga voor de Groene Vlag
Door mee te doen aan het Eco-Schoolsprogramma,
werk je over een langere periode aan een duurzame
school. Hierin staan leerlingen centraal: zij vormen

Optie 2: Losse activiteiten
Voelt een programma van twee jaar te groot voor
jullie school, maar willen jullie wel graag aan de
slag? Speciaal voor Hilversum heeft Eco-Schools

de kern van het Eco-team. Dit team onderzoekt de
school, komt met verbeteropties en gaat aan de slag.

een aantal stappen van het programma vertaald naar
losse activiteiten. Zo werk je op een laagdrempelige
manier volgens de methodiek van Eco-Schools
aan de verduurzaming van jullie school. Leerlingen
gaan aan de slag met het maken van een actieplan
of kijken ze hoe ze andere leerlingen in de school
kunnen bereiken. De activiteiten duren elk één
dagdeel en kunnen klasikaal uitgevoerd worden,
begeleid door een Eco-Schoolsbegeleider (via
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek), om
zoveel mogelijk werk uit handen te nemen.
Ook andere lessen en lesmaterialen voor natuur- en
duurzaamheidseducatie zijn gratis beschikbaar voor
scholen in Hilversum.
Kijk op www.educatiefhilversum.nl of
www.nmegooivechtstreek.nl.

Eco-Schools werkt volgens een Zevenstappenplan.
Deze stappen voer je uit onder begeleiding van een
Eco-Schoolscoach. In Hilversum zijn dat mensen
van Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek.
Na het doorlopen van deze stappen kom je in
aanmerking voor hét internationale keurmerk voor
duurzame scholen: de Groene Vlag. Ook daarna
blijven jullie je ontwikkelen en vindt er elke twee
jaar een audit (keuring) plaats. Wil je net als 52.000
scholen wereldwijd gaan voor dit keurmerk? Dan is
het programma volgen iets voor jullie!
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MEER INFORMATIE
Wil je graag aan de slag met duurzaamheid op
school? Neem dan contact op met:
• Over de duurzaamheidslening en het
verduurzamen van het schoolgebouw:
Gemeente Hilversum, Marjolein van
Dongen, m.vandongen@hilversum.nl
• Over Eco-Schools en het NME-aanbod:
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek / NME, Maya Heinsbroek of
Sandra van Breemen,
info@omgevingseducatie.nl of kijk op
www.eco-schools.nl voor meer informatie
over het programma.

