
Woensdag 6 maart 2013 
13.30 – 18.00 uur 

Marnix Academie, Utrecht 

Middagconferentie Duurzame PABO
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Programma 

Dagvoorzitter:  Antoine Heideveld 
(coördinator binnen het programma 
Duurzaam Door) 

13.30 tot 14.00 uur
Inloop met koffie en thee

Plenair
14.00 uur
Opening door Gerard Veerbeek 
voorzitter College van Bestuur Marnix  
Academie en bestuurslid Duurzame PABO 

14.15 uur
Hart voor een duurzame basisschool.
André de Hamer (coördinator Duurzame 
PABO) en Ellen Leussink (expert onderwijs 
binnen het programma Duurzaam Door) 
Praktijkvoorbeelden brengen de leerkracht-
competenties duurzaamheid tot leven. 
André de Hamer en Ellen Leussink vertellen 
over het eerste deel van hun zoektocht naar 
mooie voorbeelden. En maken graag samen 
met u een begin aan het tweede deel.

14.35 uur
Expeditie Geluk! Peter Heres 
(directeur stichting Gelukskoffer) 
Ieder mens heeft recht op een zorgeloze 
kindertijd. Toch is dat lang niet vanzelf-
sprekend. Er zijn tal van oorzaken waar-
door kinderen in de praktijk vaak niet goed 
in hun vel zitten. Van moeilijke familie-
omstandigheden tot pesterijen op school. 

Nationaal Fonds Kinderhulp, stichting 
Gelukskoffer en Duurzame PABO hebben 
een droom om daar verandering in te bren-
gen. Een droom waarin kinderen handrei-
kingen en steun ontvangen om zorgelozer 
en weerbaarder door de laatste jaren van 
de basisschool te gaan. Deze droom heet 
Expeditie Geluk! 

14.55 uur
PRISE: het meten van Leren voor  
Duurzame Ontwikkeling.  
Gerben de Vries (Marnix Academie  
en Duurzame PABO) 
Hoe meet je Leren voor Duurzame ontwik-
keling in je basisschool?  Waar let je op, 
wat weeg je en hoe zet je gerichte, samen-
hangende stappen op het gebied van visie, 
beleid, milieuzorg, onderwijsuitvoering en 
evaluatie?  

15.15 uur 
Pauze

15.30 uur 
Workshops

17.00 uur 
Borrel 

Voor bestuurders, docenten en 
studenten van pabo’s, leerkrachten, 
directeuren en schoolbesturen basis-
onderwijs en NME-organisaties .

Zonnepanelen op het schooldak,  
les over duurzame energie, speciale 
aandacht voor wereldburgerschap, 
een groen schoolplein, voorlezen op 
de Dag van de Duurzaamheid of meer 
natuuronderwijs. Steeds meer basis-
scholen besteden gericht aandacht 
aan natuur, milieu en duurzaamheid. 

Tijdens de middagconferentie  
‘Hart voor een duurzame basisschool’ 
laten we de goede voorbeelden uit 
de praktijk zien. Er is dit jaar veel 
aandacht voor ‘sociale duurzaamheid’ 
waarbij zorgen voor jezelf en voor  
de ander centraal staat.

Ontmoet op deze dag vernieuwers  
in het basis- en pabo-onderwijs.  
En raak geïnspireerd door de goede 
voorbeelden in het land!

Workshops

• Praktische duurzaamheid op de Scala-
 scholen Walter Tuerlings (Scala-scholen)
• Plastic soep op de basisschool
 Henk Schweitzer (basisschool De Kariboe)  
 en Patrick Neumann (Plastic Soup 
 Foundation)  
• Gelukslessen op de basisschool
 Peter Heres (stichting De Gelukskoffer):  
• Prise en Eco-schools: twee handen 
 op één duurzame buik
 Gerben de Vries (Duurzame PABO) en 
 Anne de Klerk (Eco-schools) 
• Casus creatieve actie-methodologie  
 AVANS Pabo Breda Community of 
 Practice pabodocenten  
• Hoe word je een duurzame pabo? 
 Frank van Herwaarden (Marnix Academie)
• De Broodtrommel. Wat heb je allemaal 
 nodig voor een gezonde schoollunch uit  
 eigen streek? Rüdiger Meissner 
 (Upsidedown Umbrella)
• Première documentaire De Werfklas  
 Filmvertoning
• Taal en rekenen in de natuur. 
 Ervaringen van de Groene Zomerschool
 Erwin Groenenberg (stichting Veldwerk 
 Nederland)
• Praktisch functioneren door een paar 
 wonderlijke natuurwetten. 
 Hans Wilschut  (Wonderwel  Projecten) 
• Wat kan jouw school met Unesco? 
 Marieke Brugman (Unesco-scholen)
• Techniek en duurzaamheid koppelen 
 biedt kansen! Jurgen Tielbeke 
 (stichting Technotrend) 

Meer informatie over de 
conferentie en workshops: 



Locatie
Marnix Academie
P.c. hogeschool Lerarenopleiding basisonderwijs
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht

Inschrijving en kosten
• Pabostudenten: €20 
• Alle anderen: €80 

Aanmelden 
• Aanmelden kunt u via het inschrijfformulier op 

www.hartvooreenduurzameschool.nl  
• Uiterste datum: 4 maart 2013  
• Het bedrag voor 4 maart 2013 overmaken op 

bankrekening 5709374 t.n.v. stichting Duurzame PABO, 
o.v.v. conferentie 2013, uw naam en organisatie. 
IBAN: NL36INGB0005709374.

Annuleren
Annuleren vóór 25 februari 2013 via info@duurzamepabo.nl Restitutie 
vindt plaats onder aftrek van €10 administratie kosten. U kunt uw plaats 
wel geven aan een collega. Na deze datum vindt geen restitutie plaats.

De conferentie wordt georganiseerd door: 

DUURZAME PABO is een (onafhankelijke) netwerkorganisatie van en voor alle pabo’s en basisscholen 

in Nederland die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Sociale betrokkenheid, 

economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept 

duurzame ontwikkeling. www.duurzamepabo.nl

HET GROENE WEB de verzameling van netwerken met als doel: kennisdeling over natuur, milieu en 

duurzaamheid als invalshoek voor goed (basis)onderwijs. Het Groene Web is een initiatief van stichting 

Veldwerk Nederland en Duurzame PABO. 

MARNIX ACADEMIE hogeschool lerarenopleiding basisonderwijs in Utrecht. Duurzame ontwikkeling 

staat hoog op de agenda van de Marnix Academie. De academie ziet voor zichzelf een belangrijke taak 

weggelegd in het doorgeven van duurzaamheidsbesef.
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