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Leefbaarheid doe je samen  

Met een bont gezelschap, vertegenwoordigers van 
scholen, wijkorganen, bestuurders en vrijwilligers werd 
op 26 maart in het Provinciehuis geanimeerd 
gebrainstormd over hoe je in het kader van duurzame 
en sociale ontwikkelingen beter kunt samenleven in de 
wijk.  

Gerben de Vries van de Marnix Academie en Stichting 
Duurzame PABO verzorgde een interactieve inleiding 
waarin hij vooral het kader schetste waarin duurzame 

WereldSchoolWereldWijk 
inspiratiemiddag 
succesvol 
 

learning to live together 

 

inhoud 

2 



 2 

 

ontwikkeling op school vorm zou kunnen krijgen. 
Daarbij hield hij de deelnemers meteen een soms 
confronterende spiegel voor, want als je met 
Learning  to live together, het motto van de 
middag, aan de slag gaat, komen naast vragen 
als ‘wat moet je weten en kunnen’ ook vragen 
als: ‘wie ben je, waar sta je voor, hoe stel je je op’.   
Gerben de Vries betoogde dat er in 
onderwijsland te weinig aandacht is voor 
systematisch nadenken over de toekomst: 
‘Omdat duurzaamheid en leefbaarheid niet zijn 
verankerd in kerndoelen, reflecteren we daarop 
nog te weinig, bovendien ontbreekt visie en 
sturing in het overheidsbeleid.’ Een gemiste kans, 
volgens Gerben de Vries, omdat het 
basisonderwijs juist zo’n mooi instituut kan zijn om 
kinderen het echte leven te laten ontdekken, dan 
worden ‘stinkende en chagrijnige bejaarden 
opeens leuke en interessante mensen, met mooie 
verhalen.’  

Brigitte van Haaften-Harkema, gedeputeerde in 
de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
met in haar portefeuille onder meer leefbaarheid, 
cultuur, erfgoed, jeugdzorg, sport en gezondheid, 
en gastvrouw van de middag, kaatste die bal 
meteen terug: ‘Laat zien dat het kan, doe het 
gewoon en dan zal overheid vanzelf volgen en 
faciliteren. Ga niet zitten wachten.’  
In haar welkomstwoord had mevrouw Van 
Haaften al aangegeven dat leefbaarheid niet in 
een kokertje thuis hoort: ‘leefbaarheid is van 
iedereen, we spreken niet voor niets van 
“openbare ruimte”. Betrek mensen erbij. Doe het 
samen!’, klonk haar enthousiaste pleidooi.  ‘Het is 
belangrijk mensen te mobiliseren in deze 
veranderende wereld.’ Ze verwees daarbij naar 
BrabantLab, het programma waarmee de 
provincie initiatieven op het gebied van 
leefbaarheid en duurzaamheid vanuit de 
samenleving ondersteunt en liet daarbij met een 
knipoog weten veel liever van de mensen zelf te 
horen hoe ze vorm geven aan hun leefomgeving 
dan dat terug te lezen in dikke rapporten en 
meters papier.  
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 Ze werd op haar wenken bediend in vijf 

enthousiaste presentaties. Patricia de Folter van 
de Lambertusschool uit Haarsteeg vertelde 
samen met Jochem Tissen van Zorgboerderij Den 
Deel over De Kerstafette en de komende 
Paastafette, Mariëtte van der Pas van de Edith 
Steinschool uit Zijtaart vertelde samen met 
wethouder Annemieke van der Ven over de 
bijzondere samenwerking rond de Natuur Speel 
Leer Tuin achter de school. Jacqueline Kenter 
van de basisschool de Touwladder uit Sint-
Michielsgestel deed samen met Vincent Gil-
Toresano van welzijnsinstelling Partis verslag van 
de activiteiten daar en de succesvolle Wijkdag, 
René Dullaert van de Brede Bossche Scholen in 
Den Bosch vertelde over de leerroutes in de 
wijken en op de terreinen van de Brede Bossche 
Scholen en de kinderredactie van een pagina in 
de wijkkrant. Tenslotte liet Sjannie Spijkers, 
directeur van De Tovervogel uit Oisterwijk met 
mooie foto’s zien hoe de kinderen op haar school 
met heel verschillende kanten van duurzaamheid 
bezig zijn:  sociaal, met de repairschool en in de 
tuin. Bij haar worden alle activiteiten getoetst op 
duurzaamheid alvorens ze in het onderwijs 
worden opgenomen.  

 
Lucy van de Vijver, onderzoeker bij het Louis Bolk 
Instituut gaf nog een korte toelichting op het 
onderzoek, vergezeld van een oproep aan alle 
scholen om het buurtonderzoek nog goed onder 
de aandacht te brengen.  
Tenslotte werden door alle aanwezigen 
antwoorden en tips uitgewisseld op de vragen 
die elke school naar voren bracht: Hoe bewaar je 
het optimisme, hoe betrek je 50+, wie trekt de kar, 
hoe betrek je de wijk bij de school, hoe vertaal je 
duurzaamheid etc. naar het curriculum en borg 
je dat voor de toekomst.’ 
De zeer diverse antwoorden en tips kenden een 
rode draad, die ook door Gerben de Vries en 
Brigitte van Haaften, beiden onder de indruk van 
zoveel energie, dynamiek en betrokkenheid, 
werd weergegeven in één woord: “samen”. 
Kernwoorden in alle activiteiten: bottom up, 
engageren, betrekken, méér en vaker uitwisselen. 
Ook Gerben de Vries gaf zijn toehoorders nog 
een paar vragen ter overdenking mee: ‘Wat voor 
leerlingen wil je afleveren?’ en ‘Doen we de 
goede dingen écht goed?’ Hij gaf meteen ook 



 

 

 
nog een paar tips: ‘Ga in overleg met 
stakeholders’ en ‘attitudevorming is een proces 
dat doorlopend aandacht vraagt.’ 

Met die boodschap gingen de bezoekers, na een 
gezellige borrel, met een hoop inspiratie en 
massa’s energie’, de woorden van Brigitte van 
Haaften, terug naar de eigen wereldschool en 
eigen wereldwijk. 

Een greep uit de 
vele tips en 
trucs.  
 

Hoe bewaar je het optimisme?  
Vier succes, vorm een 
kerngroep met partners, leer 
delegeren, neem de tijd, heb 
vertrouwen. 

Hoe maak je gebruik maken 
van rijke potentieel van aan 
65plussers? 
Ga in gesprek, rond de tafel. 
Benader clubs, de bridge club, 
zoek mensen op.  

Wie trekt de kar? 
Benoem gezamenlijke 
doelstellingen, gezamenlijk 
belang, vorm een gedeelde 
visie, dan maak je samen een 
leuke buurt. Kijk op 
www.mijnbuurtje.nl voor 
inspiratie. 

Hoe betrek ik de buurt bij de 
school? 
Ga met de gemeente in 
gesprek over een meer 
participerende en 
faciliterende rol. 
 
Hoe vertaal je duurzaamheid 
etc. naar het curriculum voor 
de toekomst? 
Betrek ouders, laat ze iets 
vertellen over 
hun hobby of 
beroep. 
Gastlessen, niet 
extra maar in 
plaats van. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u 
deelnemer, participant of 
geïnteresseerde bent van het project 
wereld school wereld wijk. Wanneer u 
deze mail niet meer wilt ontvangen, 
stuur dan een e-mail naar 
info@wereldschoolwereldwijk.nl 
onder vermelding van ‘uitschrijven‘. 
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