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Voorwoord

Iedereen doet mee
Op weg naar een duurzame en leefbare wereld

Je prettig voelen in je eigen buurt, daar gaat leefbaarheid
over. Ik zie al een aantal jaren een beweging op gang komen
van mensen die graag meedenken en vooral zelf iets willen
doen. Ze voelen zich mede-eigenaar van hun omgeving
en willen iets bijdragen. Ze willen niet aanschuiven aan de
vergadertafel, maar concreet de handen uit de mouwen
steken. Doe-democratie noem ik dat, en iedereen mag
meedoen, iedereen is welkom.
Het is belangrijk dat we onze inwoners niet onderschatten.
Gelukkig zie ik heel veel mooie initiatieven om me heen.
De overheid moet, veel meer dan voorheen, mensen met
ideeën volgen, ruimte geven. Het is belangrijk om ze te
adviseren en waar nodig ook te ondersteunen. Dan kunnen
we samen werken aan een leefbare en hechte samenleving.
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Fysieke en sociale duurzaamheid zijn heel nauw met elkaar
verbonden, ze versterken elkaar. Mooi en vanzelfsprekend is
het om verbinding en samenwerking te zoeken en te vinden
rondom de school. Besef van context, van verbinding met
de mensen om je heen en met de natuur, ontwikkelt zich
al bij jonge kinderen op de basisschool. Dat is ook het idee
achter WereldSchoolWereldWijk en dat spreekt mij erg aan.
Daarbij moeten we innoveren, met creativiteit en het nodige
lef. Dat begint op de basisschool niet alleen in het klaslokaal,
maar ook rondom de school en in de buurt, waar velen
vaak al meedenken met de ander en over hun omgeving.
Dan is rentmeesterschap, verantwoordelijkheid nemen, niet
langer een abstract en ongrijpbaar gegeven. Dan begint het
zoeken naar oplossingen voor grote problemen als klimaat,
milieu en duurzaamheid dicht bij huis. Op je eigen school, in
je eigen buurt, in je eigen hoofd. Het gaat immers over de
toekomst en het geluk van je kinderen, je kleinkinderen, van
je buurjongetje.
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Mijn uitgangspunt is steeds geweest, dat iedereen mee
moet kunnen doen. Iedereen is belangrijk en kan een stukje
bijdragen. Ook als je heel oud of juist nog heel jong bent of
als je een beperking hebt: je kunt altijd iets betekenen voor
elkaar. Samen maak je je omgeving.
WereldSchoolWereldWijk gaat over mensen mobiliseren
in een veranderende wereld. De goede dingen zijn nooit
zo ingewikkeld. Hoe mensen samen vormgeven aan hun
leefomgeving inspireert mij. Ik zie dat veel liever in de
praktijk van alledag dan in dikke rapporten en op meters
papier. Ik wens ook u die inspiratie toe met de projecten en
de ideeën in dit boek.

Brigite van Haaften-Harkema
gedeputeerde Cultuur en Samenleving,
Provincie Noord-Brabant
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Inleiding

Het Project

In WereldSchoolWereldWijk zijn op vier Brabantse basisscholen – de Edith Steinschool in Zijtaart,
De Tovervogel in Oisterwijk, De Touwladder in
Sint-Michielsgestel en De Lambertusschool in
Haarsteeg – en in de buurten rondom die scholen,
positieve ervaringen opgedaan met activiteiten in
het kader van sociale cohesie en duurzaamheid,
uitgevoerd in nauwe samenwerking met wijkbewoners en een groot aantal maatschappelijke
partners.

initiatieven een meerwaarde hebben in het toevoegen van
ervaringsgericht leren.

Vertegenwoordigers van scholen, provincie, onderzoeksinstituut samen
met het team van WereldSchoolWereldWijk bij de aftrap van het
project.

Noodzakelijke gedragsverandering richting een meer
duurzame toekomst begint in de vroege jeugd, op de
basisschool. Een meer evenwichtig lesprogramma, waarin
naast cognitie, ook natuur, gezondheid, duurzaamheid en
creativiteit meer een plaats krijgen, is daarvoor een vereiste.
In de dagelijkse praktijk op de basisschool, met al een
overvol programma, blijkt dat echter niet eenvoudig in te
passen en daar kunnen van buiten de school georganiseerde
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Velen voelen zich als ouder of grootouder, of meer in
het algemeen, betrokken bij de school, symbool voor de
toekomst. Onderwerpen als duurzaamheid komen in die
context dicht bij ieders beleving, ‘mondiaal denken en lokaal
handelen’. De school is bovendien een logisch vertrekpunt
gebleken voor het opzoeken van verbinding en samenwerking tussen organisaties in de wijk. Maar deze verbindingen
komen niet vanzelf tot stand en bij WereldSchoolWereldWijk
vervulde het projectteam zijn rol in het bij elkaar brengen
van mensen. ‘Groen & sociaal’ adviseur Jacqueline van der
Lubbe tekende voor de projectleiding en de lokale procesbegeleiding, duurzaamheidsdocent Walter Tuerlings verzorgde
ondersteuning op de scholen bij duurzaamheidsvisie en
-onderwijs en publicist Eric Schoones hielp met de communicatie en schreef dit boek.
Er werden op alle scholen oriënterende startbijeenkomsten
georganiseerd. Met een breed gezelschap van direct aan
de school gerelateerde organisaties, zoals peuterspeelzaal

en ouderkring, tot aan welzijnswerk,
gemeente, dorpsraad, natuurwerkgroep, ouderenvereniging, woningbouwcorporatie, zorgboerderij en
harmonie, werd gebrainstormd over
lokale wensen en mogelijkheden. Tijdens die zeer geanimeerde en positieve
bijeenkomsten ontstond in alle vier de
omliggende wijken al een gevoel van
saamhorigheid en bereidwilligheid om
er samen de schouders onder te zetten,
of werd dit gevoel nog versterkt. Gezamenlijk werden rondom vijf centrale
thema’s activiteiten uitgewerkt. U vindt
ze terug in dit boek.

In alle pilots, op school en in de wijk,
zijn structuren ontstaan of verstevigd
waarin mensen, die voorheen niet
of incidenteel samenwerkten, elkaar
steeds gemakkelijker bereikten. Het
project was met name gericht op deze
verankering en het activeren van zelforganiserend vermogen.

name op het gebied van natuuronderwijs en inrichting van de buitenruimte
rondom de school al veel ervaring was
opgedaan. Het Louis Bolk Instituut
begeleidde het project met onderzoek
naar de effecten van het programma
op duurzaam bewustzijn en handelen
bij kinderen en wijkbewoners.

Gedurende de looptijd van het project
– het schooljaar 2013-2014, waarin de
meeste activiteiten werden georganiseerd, met een vervolg tot maart 2015
voor evaluatie en verankering – wisselden de pilotscholen en hun partners

‘There can be no keener revelation of a
society’s soul than the way in which it
treats its children.’ Nelson Mandela
Die activiteiten werden geconcretiseerd
in een activiteitenkalender met een
tijdpad en een rolverdeling voor de
praktische uitvoering. Cruciaal daarbij was steeds een breed draagvlak
en gedeelde verantwoordelijkheid.
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kennis en ervaringen uit. Daarbij was
ook een rol weggelegd voor drie referentiescholen: de Brede Bossche School
De Kruiskamp uit Den Bosch, en de
Pieter Wijtenschool en Juliana van
Stolbergschool uit Waalwijk, waar met
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De klik tussen mensen

Jacqueline van der Lubbe
was de projectleider van
WereldSchoolWereldWijk
en begeleidde het proces
van samenwerking op de
pilotscholen.
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Jacqueline van der
Lubbe over
de ‘methode’

Met haar bedrijf Green&So legt
Jacqueline van der Lubbe in allerlei
projecten steeds de verbinding tussen
‘groen’ en ‘sociaal’. Jacqueline: ‘Groene
openbare ruimte kan een belangrijke
bijdrage leveren in het realiseren van
sociaalmaatschappelijke doelstellingen,
zoals ontmoeting, participatie en meer
samenhang in de wijk, maar ook op
het gebied van werk en educatie. In de
praktijk gaat het om gemeenschapstuinen in buurten, wijken en bij scholen, altijd vormgegeven in intensieve
samenwerking gedurende het hele proces, met opdrachtgevers en toekomstige gebruikers zoals wijkbewoners,
scholen, gemeentes, woningcorporaties
en professionals van bijvoorbeeld GGD
en welzijnsinstellingen.’
De samenwerking op wijkniveau is
cruciaal en diezelfde aanpak werd ook
gevolgd in WereldSchoolWereldWijk.
Jacqueline: ‘Je moet kijken welke
ingrediënten er zijn in de wijk en welke
gemeenschappelijke doelen en drijfveren je kunt benoemen. Mensen vinden
het leuk om uitgenodigd te worden
mee te denken en ze komen zo bijna
ongemerkt buiten hun vaste kaders.
Dat komt er in de dagelijkse praktijk
bijna nooit van omdat mensen te druk
zijn met hun eigen organisatie. Maar
als duidelijk wordt dat je door samen

te werken je eigen doelen beter kunt
halen – dat is altijd mijn insteek – dan
zie je veel energie en enthousiasme vrijkomen. Het gaat erom je eigen level te
ontstijgen, even wat verder te kijken.’
Een verbindend thema, een kapstok is
ook belangrijk. ‘In WereldSchoolWereldWijk is dat duurzaamheid en daar
heeft iedereen wel iets mee, zeker als
je er leefbaarheid in je eigen wijk aan
verbindt. De overheid kan niet meer
alles regelen en ondanks al die vreselijke woorden zoals de participatiemaatschappij, gaat het erom dat mensen
meer de regie moeten en willen nemen

‘Je eigen level
ontstijgen.’
over hun eigen omgeving. Daarbij mag
je de menselijke maat nooit uit het oog
verliezen. Visie vanuit organisaties blijft
belangrijk, mensen voelen zich daarin
gesteund, maar de samenwerking ontstaat in het onderlinge contact, in de
klik tussen mensen.’

Samen

Verbinding zoeken

Elkaar ontmoeten, weten wat er leeft. Eventuele
drempels uit de weg ruimen. Het Kindcentrum De
Ellips zoekt verbinding met de buurt en gezamenlijk
maken ze daar de wijk mooier, veiliger en gezelliger.

SINT-MICHIELSGESTEL ‘Grote drukte bij eerste Wijkdag in
Sint-Michielsgestel’, kopte het Brabants Dagblad. De eerste
Wijkdag in de wijk rondom Kindcentrum De Ellips in juni
2014, georganiseerd door een grote groep wijkbewoners,
burgerinitiatief Met Elkaar voor Mekaar in samenwerking met
welzijnsinstelling Partis en Kindcentrum De Ellips, was een
succes. Ingrid van Nistelrooij, die deze dag mee organiseerde,
vatte het treffend samen: ‘Dit komt de leefbaarheid zeer ten
goede.’
Vincent Gil-Toresano van Partis Brede Welzijnsinstelling
is opgetogen over het resultaat: ‘De Wijkdag werd door
vijfhonderd mensen bezocht en dat is voor een eerste keer
een geweldig resultaat, zeker als je bedenkt dat er gelijktijdig
nog veel andere evenementen in de directe omgeving werden
georganiseerd. Er waren veel positieve reacties.’
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Verbinden was het doel
De school nodigde de buurt uit voor een kopje soep en
een kennismaking, en later volgde een brainstormavond,
waarbij zo’n vijftig wijkbewoners met veel ideeën kwamen
op het gebied van infrastructuur, veiligheid, buurtactiviteiten,
eenzaamheid et cetera. Er werd een enquête gehouden om
vragen en antwoorden uit de wijk beter te laten matchen.
Deze werd door ruim honderd mensen ingevuld, vooral
ouderen en hoog opgeleiden. Vincent: ‘Al is het onderzoek
niet helemaal representatief voor alle bewoners, het is wel
verheugend om te zien hoeveel aanbod er is. Vijfenveertig
mensen bieden aan om anderen te willen helpen met klusjes,
boodschappen, tuinieren of iets dergelijks. Dat er maar twee
concrete hulpvragen zijn is ook begrijpelijk, dat zet je niet zo
gemakkelijk in een enquête.’

Draagvlak
Vincent Gil-Toresano zoekt naar een breed draagvlak onder
de bewoners, en er is overleg met partners in de wijk, zoals
maatschappelijk werk, politie, woningcorporatie, om een en
ander goed te coördineren: ‘Wij willen zaken niet alleen maar
doen omdat wij het belangrijk vinden. We willen mensen
met initiatief, de kartrekkers uit de wijk, ondersteunen en
ook ervoor zorgen dat er weinig drempels zijn voor deze
mensen die daadwerkelijk aan de slag willen. Je moet ook té
enthousiaste vrijwilligers die te veel hooi op de vork nemen
soms een beetje tegen zichzelf beschermen.’
Jaqueline Kenter, directeur van De Touwladder: ‘Wij zouden
voor het onderhoud van ons terrein graag een beroep doen
op vrijwilligers. De gemeente stoot taken af.’ Om elkaar te
vinden is communicatie van groot belang. WijkPlein Gestel
op Facebook doet goede diensten, net zoals de papieren
nieuwbrief die huis aan huis wordt verspreid.
Fun
De actieve oudervereniging van De Touwladder speelde een
grote rol bij de Wijkdag. Daar ontstond het idee om een
Kidsevent te organiseren in het voorjaar van 2015. Een groots
evenement op het schoolplein. Inez van Esch, voorzitter van
de oudervereniging: ‘We willen aan kinderen meegeven dat
het fun is in Sint-Michielsgestel. We gaan het organiseren
samen met ondernemers, rondom De Ellips, net zoals de
Wijkdag, maar dan gericht op alle kinderen uit het hele dorp,
niet alleen uit onze wijk. Er komt een vrijmarkt, alles voor en
door de kinderen. Met de thema’s “boeken” en “natuur”
blijven we dicht bij school.’

Hulpdiensten gaven een kijkje achter de schermen.
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Eten met een praatje
• Sociale cohesie
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De tv kan de deur uit
SINT-MICHIELSGESTEL Cees Voermans is
hobbykok. Geïnteresseerd in eten als hij is,
heeft hij meerdere kookclubs met vrienden
en familie. Naar aanleiding van de Wijkdag
nam hij het initiatief tot ‘Eten met een
praatje’.
Cees Voermans: ‘Ik heb het proces vanaf het
begin gevolgd. Ik vond dat de moeite waard
en heb ook mijn talenten aangeboden.
We zijn nu een halfjaar verder en we zijn
inmiddels met een hechte groep kartrekkers.
We steken elkaar aan en ik hoor alleen
positieve reacties. Er zijn steeds andere
mensen. Het geeft veel voldoening.’
Hij bepaalt het menu. ‘De mensen weten als
ze hier komen niet wat we gaan klaarmaken,
dit om discussies te voorkomen. We maken
een taakverdeling en dan komt ieders talent
al snel naar boven. We zijn altijd met acht

mensen, maar niet steeds dezelfde. Ik vind
het mooi dat je in korte tijd met mensen
werkelijk iets kunt bereiken, waar je normaal
een paar jaar voor nodig hebt. In het
verenigingsleven zitten mensen toch meer
op eilandjes.’

‘Na een halfuur is het
ouwe-jongens-krentenbrood.’
Eén keer per maand is er zo’n avond. ‘De
werving gaat via Facebook en het WijkPleinkrantje. Er is duidelijk behoefte aan contact.
Koken is een middel, gezelligheid komt
vanzelf. Het zijn allemaal mensen uit de
buurt die elkaar nog nooit of heel weinig
hebben gezien. Het is vaak best een
drempel, maar na een halfuur is het ouwejongens-krentenbrood. Voor mij kan de tv
de deur uit.’

Dit thema gaat over verbondenheid, over de samenhang in de
maatschappij, de lijm tussen alle
individuen, voorbij eigenbelang en
macht. Wat houdt ons als samenleving, naast gezin, familie en
vrienden, bij elkaar? Het kerkkoor,
de fanfare en de biljardvereniging,
ze lijken hun aantrekkingskracht
grotendeels verloren te hebben.
In de laatste decennia veranderde de maatschappij sterk, met
onder andere de opkomst van de
verzorgingsstaat, de multiculturele
samenleving en het groeiend individualisme, de introductie van media
zoals televisie en daarna computer
en internet. Steeds verder brokkelde de vertrouwde cohesie af.
In de trein tuurt vandaag de dag
iedereen naar zijn eigen schermpje, daar verandert een enkele
‘SocialCoupé’, waar een praatje
maken weer mág, niet veel aan.
Het consumentisme, en ieder voor
zich, lijkt de nieuwe religie. Duurzaamheid daarentegen doet een
appel op een besef van context, in
fysieke verbinding met de natuur
en met elkaar.
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Samen

Ontmoeting

Kinderen uit Oisterwijk ontmoeten kinderen uit alle
windstreken van de asielzoekersschool AZC Oisterwijk. Ze spelen samen en bereiden een vegetarische,
biologische lunch. De cultuurverschillen zijn enorm
en toch gaat het vanzelf.

OISTERWIJK Kinderen van asielzoekers in Nederland zijn
leerplichtig en de AZC School in Oisterwijk bestaat al twintig
jaar. Met vijf lokalen voor middelbaar onderwijs en vier voor
de basisschool wordt hier aan kinderen vooral de Nederlandse
taal geleerd. Soms zijn het er 27, soms 150, en ze komen met
name uit de bekende brandhaarden zoals Syrië, Afghanistan en
Somalië.
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Impact
Nico Hilgers is locatieleider op de AZC
School: ‘Het was een uitwisseling met
veel positieve effecten. Dat de kinderen
een groot deel van de dag met elkaar
optrokken – ze gingen samen voetballen of andere spelletjes doen – komt
wel zeer tegemoet aan de behoefte van
onze kinderen. We zitten hier toch een
beetje geïsoleerd en sommige kinderen
hebben ook nog na die middag contact
gehouden. Bijzonder was ook dat inwoners van Oisterwijk nu gemakkelijker

Nico Hilgers
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de weg vonden naar het AZC, omdat
de eigen kinderen of kleinkinderen daar
gingen koken. Bij onze gewone open
dagen is de belangstelling uit het dorp
nooit zo groot.’
‘De kinderen van het AZC hebben ervan
genoten, het zijn kinderen die allemaal
veel hebben meegemaakt. Dat uiten ze
niet zo gemakkelijk, je merkt het vooral
omdat ze heel druk zijn. Als ze eenmaal
weer rustig kunnen spelen, naar school

kunnen in een leven zonder grote en
onaangename verrassingen, dan bloeien
die kinderen snel op.’
Sjannie Spijkers, directeur van De
Tovervogel: ‘Het was mooi om te zien
hoe snel kinderen contact maken, ook
met kinderen die er heel anders uitzien
en uit een heel andere cultuur komen.
De ontmoeting heeft zeker grote impact
gehad op onze kinderen, veel meer dan
een filmpje in de klas.’ Christel Mouthaan, leerkracht van De Tovervogel:
‘Een meisje uit onze klas komt oorspronkelijk van het AZC en ze heeft een
rondleiding gegeven. Nu zagen onze
kinderen hoe die kinderen daar de hele
dag wonen. Dat heeft wel wat teweeggebracht.’
Helpen
Chefkok Dirk Bullens van Brasserie De
Belvertshoeve in Oisterwijk was betrokken bij de lunch. Bij ons snijdt het

mes aan twee kanten, bij Stichting De
Belvertshoeve worden jongeren met een
problematiek, van gedragsproblemen en
familieproblemen tot aan verslaving en
autisme, met dagbesteding geholpen de
weg terug te vinden in de maatschappij. Ze kunnen hier werken en leren, en
ik vraag veel van ze. Als we appeltaart
gaan bakken, plukken we eerst zelf de
appels. We behandelen hen zoals we
alle mensen behandelen. Gisteren nog
stond een jongen op het punt om twee
kilo vlees weg te gooien. Hij was vlees
aan satépennen aan het prikken en de
pennen waren op. Die jongens moet je
helpen.’
Zelf komt hij uit Sri Lanka, en werd
geadopteerd toen hij twee weken oud
was. ‘Oisterwijk is toch een welvarend
dorp met verwende kinderen. Het is
allemaal te vanzelfsprekend, je ziet
dat voor kinderen uit andere culturen
eten belangrijker is, denk maar aan het
Suikerfeest.
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Samen

Niet op je eilandje blijven zitten, maar het
vuurtje van de sociale cohesie met een hele reeks
activiteiten aan elkaar doorgeven. In Haarsteeg
gebeurde het.

Estafette

pt.
ster hel

mee
De burge
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HAARSTEEG Er waaide een schrale wind bij de opening van
de Kerstafette. Alle kinderen van de Lambertusschool en de
deelnemers van Zorgboerderij De Deel waren verzameld rond
een metershoge kerstboom. Burgemeester Jan Hamming zei:
‘Het is bijzonder dat we dit met zoveel mensen uit Haarsteeg
samen doen. Mensen hier willen dromen waarmaken en
dat gaat niet zonder je in te spannen voor elkaar. Daarom is
het heel bijzonder dat we met zoveel mensen samenwerken
in een mooi programma van activiteiten voor en door de
gemeenschap.’
Samen met Koninklijke Harmonie St. Cecilia, Zorgboerderij De
Deel, kinderopvang Dikkertje Dap, buurthuis De Haarstek, de
EHBO-vereniging, Thebe dagbesteding en welzijnsorganisatie
ContourdeTwern bedacht de Lambertusschool een hele week
van activiteiten.

Kerstwensen
Bij de aftrap speelden Anita van Oort en

Jochem Tissen en burgemeester Jan Hammink met
het estafettestokje.

Angelique van Hulten van Koninklijke
Harmonie St. Cecilia enkele Engelse
kerstliedjes op dwarsfluit en saxofoon.
Met een beetje hulp van de burgemeester
en de leerkrachten van de school werden
alle kerstwensen van de kinderen en
van de deelnemers van zorgboerderij
De Deel in de kerstboom gehangen.
Burgemeester Hamming overhandigde
het kerstafettestokje – gemaakt door
Ad van Heijst, inwoner van Haarsteeg
die het ambachtelijke wilgenvlechten
nog beheerst – aan Jochem Tissen van

de Zorgboerderij, waar de volgende
activiteit zou plaatsvinden. En zo ging het
stokje rond langs de levende kerststal op
het terrein van De Deel, het knutselen
in het buurthuis, de kerstmusical op
school, de lampionnentocht, tot aan
het traditionele Winterconcert in de
Sint-Lambertuskerk van Harmonie St.
Cecilia. Bij die gelegenheid werden ook
de pakketten voor de voedselbank,
bedacht en gemaakt met door de
kinderen ingezamelde levensmiddelen,
overhandigd aan de pastoor.

Mensen helpen
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Karin en Eric Rentmeester zijn met
Mentorhulp Oisterwijk betrokken bij
maatschappelijke projecten. Ze ondersteunen het bestuur van het wijkcentrum
en zetten zich in voor de participatie van
alle bevolkingsgroepen. Karin: ‘Mijn hart
ligt bij mensen helpen. Bij de Wijkraad
en het wijkcentrum was weinig aanloop
en we besloten te gaan flyeren in de wijk
om vraag en aanbod in kaart te brengen. We kwamen in contact met Asef
Mahmoudim, uit Afghanistan, die hier al
twee jaar woonde en mensen wilde leren
kennen. In zijn land organiseer je dan
een feest, een gezamenlijke maaltijd.
Dat hebben we gedaan. Er kwamen 350
mensen uit de wijk op af. 46 gezinnen

kwamen met zelfgemaakte hapjes in
pannen en schalen. Iedereen was daar
zeer van onder de indruk. Er zijn heel
leuke spontane ontmoetingen ontstaan:
“Ben jij mijn buurman?” Asef loopt nu
als een trotse pauw door de wijk, en kinderen vragen ons wanneer we weer zo’n
leuk feest organiseren. We leggen de
verbinding door jongeren te laten helpen
daar waar ouderen hulp nodig hebben.
Eenzame ouderen nemen weer deel aan
de maatschappij. Ook mensen met een
beperking dragen in diverse projecten
hun steentje bij. Autochtone en allochtone bevolkingsgroepen komen dichter
bij elkaar. Het gaat om wat je uitstraalt
en uitdraagt.’

Het feest van Asef Mahmoudim.
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Verbondenheid
Koninklijke Harmonie St.
Cecilia is al sinds 1843 een
pijler in het verenigingsleven
van het dorp. Mirjam Valckx
van de harmonie: ‘Wij hebben onze roots in Haarsteeg,
en het dorpse, de sociale
cohesie spreekt ons erg aan.
Samen muziek maken brengt
verbondenheid. Als je muziek
maakt leer je samenwerken, je
moet op je beurt wachten, enzovoort. Daarom proberen we
kinderen al heel jong in contact te brengen met muziek,
dat is niet zo vanzelfsprekend
voor alle kinderen. Wij vonden
het heel prikkelend om deel te
nemen aan de Estafettes, om
te kijken wat we voor elkaar
kunnen betekenen en ook
om zo onze verbondenheid
met onze directe omgeving
te benadrukken. Het was ook
mooi om het enthousiasme
van alle partijen te zien.’
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Initiatief
De ervaringen van de Kerstafette waren zo
positief dat het programma in de week voor
Pasen werd herhaald met een Paastafette.
Ook deze keer organiseerde de Lambertusschool samen met Dikkertje Dap, de
Peuterspeelzaal, Zorgboerderij De Deel,
Thebe dagbesteding en Harmonie St. Cecilia
een week lang activiteiten, rondom het
thema ‘lente’ en het beleven van Pasen. Bij
de Zorgboerderij en de schapenboerderij
konden de kinderen jonge dieren bekijken en
aaien. In het buurthuis werd druk gebreid en
gehaakt samen met buurtbewoners. Leden
van Harmonie St. Cecilia verzorgden een
workshop. De opbrengst van de paasmarkt,

enkele honderden euro’s, ging naar Stichting
Kika. Dat was een idee van de kinderen van
de leerlingenraad van de Lambertusschool,
die ook een huis aan huis verspreide Paastafette-krant maakten.
Patricia de Folter, schoolleider van de Lambertusschool: ‘Er was veel eigen initiatief van
de verschillende organisaties en we hebben
het echt samen georganiseerd. Ook de leerlingenraad was heel actief. Alle deelnemers
hebben zelf bij de afsluitende paasmarkt
op vrijdagmiddag hun knutselwerkjes en
spulletjes verkocht. Iedereen vermaakte zich
uitstekend met de spelletjes.’

Inhaken
Monique de Koning, leerkracht op de
Lambertusschool ging met de klas breien

in het naast de school gelegen dorpshuis.
‘Ook al is het heel dichtbij, de kinderen zijn
toch in een andere omgeving. De dames

in het dorpshuis hadden er plezier in. Een
beetje miscommunicatie over rolverdeling
en afspraken was snel opgelost. Ik hou zelf
ook van breien en had het in de klas al een
beetje voorbereid, maar met dertig kinderen
tegelijk breien is heel lastig. Nu was er in
het dorpshuis per vijf kinderen een oma om
te helpen. Ze hebben samen versieringen
gemaakt die ook gedeeltelijk zijn verkocht,
maar de kinderen wilden het liefst alles zelf
houden. Het stimuleert de kinderen zeker en
sommige zijn ermee doorgegaan, thuis met
oma, niet met moeder! Ze kwamen met een
bolletje wol en breipennen weer op school.’

High five
De kinderen van de Lambertusschool kwamen tijdens de
estafettes op een ongedwongen manier in contact met deelnemers van De Deel, mensen met een verstandelijke beperking
die op de Zorgboerderij een dagbestedingsprogramma aangeboden krijgen, en in het bijzonder met Martin, Frank en Joey
die op school de tuin bijhouden. De deelnemers hielpen met de
kerstpakketten en bij het maken en beschilderen van vogelhuisjes. Joey speelde ook een rol in de levende kerststal.
Luuk uit groep zeven: ‘In het begin vonden we ze wel een

‘Mijn doel om te integreren is
bereikt.’ Jochem Tissen, De Deel
beetje raar, maar nu we ze goed hebben leren kennen, zijn ze
eigenlijk heel aardig. We maken wel een praatje, maar sommigen kunnen niet goed praten. Eentje loopt heel langzaam.’
Leroy: ‘Ingewikkelde dingen kunnen ze niet, maar wat ze doen,
doen ze heel erg goed. Van een high five worden ze heel vrolijk.
Martin is cool. Het is altijd gezellig.’
Jochem Tissen, beheerder van De Deel: ‘Het is mooi om te zien
hoe kinderen omgaan met mensen met een beperking. Als

het ijs eenmaal gebroken is, is het contact hartelijk en warm.
Mijn doel om te integreren, om mensen bij elkaar te brengen is
bereikt. We hebben tijdens de Kerstafette een gezellige drukte
gehad, de complete school over de vloer, maar hadden ook
veel belangstelling uit de buurt, van zorginstellingen en van
verzorgers van deelnemers. Onze deelnemers vonden het erg
leuk om het kerstspel van de kinderen te bekijken en ze hebben
ook genoten van het samen met de kinderen maken van de
kerststukjes en het samenstellen van de voedselpakketten.’
Joey: ‘De kerstmusical willen we niet meer missen.’

Walter Tuerlings van WereldSchoolWereldWijk: ‘Het was
fijn voor de kinderen om de ezels, schapen en varkens van
de zorgboerderij te aaien. Opvallend is dat voor heel veel
kinderen, zelfs op het Brabantse platteland, het fysieke
contact met deze dieren nog helemaal nieuw is.’
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Wethouders aan het woord

Verbinden
De pilot van WereldSchoolWereldWijk speelde zich af in vier
Brabantse dorpen: Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Haarsteeg
(gemeente Heusden) en Zijtaart (gemeente Veghel). De
wethouders van deze gemeentes, met in hun portefeuille
onder andere duurzaamheid en sociale zaken, zijn eensgezind
in hun visie op de rol van de gemeente in het samenspel van
verschillende partners.
Bestuurlijke ruimte

Maarten Pieters, Oisterwijk *
‘Het gaat om bestuurlijke ruimte voor
de eigen kracht van mensen. Dat
vraagt van inwoners, bestuurders en
gemeentelijke organisaties een nieuwe
kijk op hun rol en verantwoordelijkheden. Het gaat om samenwerken.
Vertrouwen en rechtvaardigheid zijn
hierbij sleutelbegrippen. In die context
zie ik een dienstbare lokale overheid,
niet gebaseerd op traditionele marktwerking, daar zit te veel democratisch
gelegitimeerd eigenbelang in. Maar
wel: de samenleving leiden door te dienen, door vanuit jezelf te kiezen voor
het algemeen belang.
De dienstbare lokale overheid is geen
doel op zich, maar een vehikel om het
grote geheel met elkaar te organiseren,
zodanig dat het ook van de gemeenschap is. Als het bijdraagt aan wat
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de oude Grieken ‘het goede leven’
noemden, ‘geluk’ zouden wij zeggen,
dan is het wat mij betreft goed. Dat
zoeken we immers allemaal. Dat is het
doel van het grote geheel, van verbonden zijn. De samenleving geeft aan wat
de bedoeling is. Politici moeten niet de
wereld uitvinden. Mandela is een mooi
voorbeeld, hij werd op zijn zeventigste,
toen hij uit de gevangenis kwam, de
nationale leider die dienstbaar was aan
het geheel, aan zwart én wit.
Duurzaamheid zit al in ons, jij en ik
kunnen het gewoon ontdekken en
ontvouwen, zoals Michelangelo de
David ontvouwde. Het beeld zat al in
die steen.’

*Maarten Pieters keerde na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 niet terug in het college
van B & W in Oisterwijk.

Aan de keukentafel

Ed Mathijssen, Sint-Michielsgestel
‘Met Elkaar voor Mekaar is een mooi
burgerinitiatief hier uit het dorp,
ontstaan doordat een inwoner een
gesprek over energie organiseerde,
gewoon thuis aan de keukentafel. Er
volgden meer bijeenkomsten en het
sloeg geweldig aan, na één avond waren er 35 mensen actief. Nu is dat burgerinitiatief gegroeid tot een platform,
ook voor ideeën met betrekking tot
de zorg bijvoorbeeld. Ze begeleiden,
stimuleren, ondersteunen en communiceren goed met de bevolking. Mensen

zetten zichzelf in hun kracht en dat
gaat heel breed.
We wilden zo’n platform als gemeente
zelf gaan organiseren maar ik weet
zeker dat het dan niet zo’n succes was
geworden. Je merkt heel dikwijls dat
boodschappen vanuit het gemeentehuis anders worden opgepikt dan
signalen vanuit de gemeenschap.
Als mensen kunnen meedoen, vanuit
hun eigen behoeften, dichtbij, dan krijg
je draagvlak en kijken ze positiever
tegen ontwikkelingen aan. Gemeen-

ken en hoe, is voor mij de insteek,
niet van bovenaf met beleidsstukken.
Ik geloof in de kracht van mensen en
buurten en daarom wil ik faciliteren
dat mensen elkaar gemakkelijk kunnen
vinden. Je ziet wel dat bepaalde
mensen daarin trekkers zijn, die moet
je positief prikkelen. Soms is het lastig
om als bestuurder niet te gaan meehelpen, dat moet je alleen doen waar het
nodig is.

De menselijke maat

Margo Mulder, Haarsteeg
‘Met elkaar bekijken wat je wilt berei-
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Ik geloof niet dat zelforganiserend vermogen beter werkt in een kleine kern.
Ik ben onlangs in Rotterdam geweest
en de wijken daar zijn ook kleine miniwereldjes. Het heeft met menselijke

schapshuizen en ook scholen kunnen
daarbij een belangrijke rol vervullen.’

maat te maken. Ook in grote steden,
moet je in gebieden die te overzien zijn
draagvlak opbouwen voor die beweging, voor dat gevoel van erbij horen.
Werken vanuit begeestering, dat is
belangrijk. Er spelen wellicht andere
problemen dan in Haarsteeg, maar het
gaat toch om mensen in de lead die
met elkaar problemen oplossen.
Als je kinderen op de basisschool, op
zo’n ontvankelijke leeftijd, besef van
duurzaamheid meegeeft dan leren ze
dat voor de rest van hun leven en dan
verduurzaam je een hele generatie. Dat
is mooi.’
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Wethouders aan het woord
Actieve mensen

Annemieke van de Ven, Zijtaart
‘De crisis is niet een stapje terug, ik
denk dat het ons heel veel gaat opleveren. Het geeft ook aanleiding om
anders te kijken naar de dingen die er
echt toe doen in het leven. Bewustwording, kwaliteit, zuinig zijn, creativiteit
en verantwoordelijkheid. Ik geloof ook
dat duurzaamheid en leefbaarheid
beginnen bij goed zorgen voor jezelf
en voor je omgeving.
Zijtaart is een heel trots dorp, het is
een bolwerk van actieve mensen. Als
ze ergens voor gaan, dan krijgen ze het
voor elkaar. Jong en oud doen mee.
Die sociale samenhang is heel mooi
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en daar ligt de kracht van zelfsturing,
bij de mensen. Ze zoeken elkaar op en
alles wat aandacht krijgt gaat groeien.
We moeten als bestuur niet meer alles willen bedenken. Ik denk ook dat
mensen zich beter voelen en creatiever
worden als ze zelf de regie hebben,
beter dan wanneer de gemeente komt
vertellen wat goed voor ze is. We
zoeken daarom steeds meer de verbinding met bewoners, met mensen
die met zelfwerkzaamheid iets willen
doen, in hun eigen straat, wijk of dorp.
We ondersteunen ideeën die verbetering geven aan de openbare ruimte én
de sociale binding; die combinatie is
belangrijk.’

Materiaal

Een schone wijk

Milieubewust handelen begint dicht bij huis, in
de wijk en op het schoolplein. En wat is er nu
leuker dan met gemotiveerde kinderen, gewapend
met vuilniszakken en prikstokken je eigen straatje
schoonvegen? Zeker als je weet dat elk stukje
plastic dat je opraapt in ieder geval niet bijdraagt
aan de plastic soep, een ecologische ramp op zee
van ongekende omvang.

SINT-MICHIELSGESTEL
Kinderen, ouders, leerkrachten en begeleiders van basisschool
De Touwladder, kinderdagverblijf Beertjeshuis, peuterspeelzaal
Kabouterberg en buitenschoolse opvang Bolderburen sloegen
samen met medewerkers van welzijnsinstelling Partis en enkele
buurtbewoners de handen ineen om de wijk rondom het Kindcentrum schoon te maken.

‘Kinderen nemen de
verantwoordelijkheid.’
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• Cirkel economie
Op een planeet met eindige voorraden is oneindige groei niet houdbaar. Volgens berekeningen van het
Global Footprint Network waren in
2013 de natuurlijke hulpbronnen
die de aarde in één jaar kan aanvullen, op 18 augustus al verbruikt. In
de jaren zeventig viel deze ‘Earth
Overshoot Day’ nog op 31 december, de laatste jaren steeds eerder.
Na de zomervakantie teren we dus
in op ons natuurlijke kapitaal en
creëren daarmee een schuld voor
onze kinderen. Noodgedwongen
zullen we anders moeten omgaan
met de rijkdommen van de aarde.
Niet langer als de ouderwetse,
lineaire ‘take, make and waste’economie. Die wordt langzaam
maar zeker vervangen door nieuwe
marktmodellen, zoals ‘turntoo’,
waarbij de fabrikant eigenaar blijft
van de grondstoffen in het product
en ook verantwoordelijk is voor het
energieverbruik van het product.
De consument betaalt alleen
voor het gebruik en dan blijkt het
opeens wel mogelijk om duurzame,
energiezuinige producten te maken
die niet al na korte tijd de geest
geven. In de natuur is het niet veel
anders. De natuur werkt in oneindige kringlopen, zonder ‘afval’ en
zonder ‘werkeloosheid’. Recycling
is er de normaalste zaak van de
wereld. De nieuwe, circulaire economie neemt dat principe over.
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Workshop
Veertig kinderen kijken wat ongelovig als
duurzaamheidsdocent Walter Tuerlings vraagt
wie er wel eens plastic eet. ‘Nou, niemand
natuurlijk!’ antwoorden de kinderen in koor.
Walter: ‘Maar wat dacht je van de microplastics in tandpasta, je slikt altijd wel een beetje

in…’ Er zijn al kinderen die op het internet
hebben uitgezocht in welk merk tandpasta die
kleine korreltjes plastic níét zitten.
Walter laat foto’s zien van de plastic soep in
de oceanen, het lijken wel grote eilanden.
Waarom is die plastic soep nog steeds niet
opgeruimd? Kunnen we daar in ons eigen
dorp iets aan doen? ‘Er is maar één oplossing,’
zegt Walter. Arwin steekt zijn vinger op, hij
weet het antwoord al: ‘Geen plastic meer op
straat gooien.’ ‘Thuis in de prullenbak!’ weten
zijn klasgenoten, ‘dan krijg je uiteindelijk een
schone wereld.’ ‘En géén plastic tasjes meer
gebruiken, maar een echte tas meenemen
naar de winkel.’
Na alle theorie wordt de workshop besloten

met het knutselen van een veelkleurige AntiPlasticsoep-Prullenbak, gemaakt van afgedankte plastic tasjes. Hij krijgt een ereplaats
in de klas, een blijvende reminder om zo min
mogelijk wegwerpplastic te gebruiken. Goed
geïnformeerd en gemotiveerd gaan de kinderen daarna de wijk in om met hun ouders,
leerkrachten en vrijwilligers de daad bij het
woord te voegen en het zwerfafval rondom
de school op te ruimen.
Dit gaan we vaker doen!
Matthijs de Laat, vader van Kas en Nouk uit
groep twee en vier, gaat mee: ‘Ik vind het
belangrijk dat de kinderen dit meekrijgen. Elk
jaar wordt er afval opgehaald maar dit kun je
niet vaak genoeg doen. De kinderen zijn er al
drie weken mee bezig. Ze zijn erg enthousiast
en sinds ze een flimpje hebben gezien over de
gevaren van plastic soep, ruimen ze uit zichzelf alles wat ze op straat zien liggen op.’ Hij is
benieuwd of ze nog iets zullen vinden buiten,
maar na een tijdje komen ze toch terug met
volle vuilniszakken. Matthijs: ‘We gaan dit
vaker doen!’
Opruimen
Danique zit in de Talentenklas: ‘Ik doe mee
omdat ik het belangrijk vind dat ons dorp
schoon is. Ik wist al wel dat plastic soep een
heel groot probleem is, en als iedereen de
rommel opruimt, kan er iets aan gedaan
worden.’

Verantwoordelijkheid
Germa Jansen, leerkracht van groep vijf:
‘De workshop was zeer activerend, door
de leuke activiteiten kunnen kinderen het
geleerde verwerken en verdiepen. Kinderen

zijn geïnteresseerd en het raakt ze echt. Ze
gaan steeds bewuster om met het milieu en
ze spreken hun omgeving aan op het apart
houden van plastic. Ik merk dat de kinderen
ook zelf die verantwoordelijkheid willen nemen. Ze komen bijvoorbeeld met een trommeltje voor tussen de middag naar school en
minder met voorverpakt eten.’
Ze is wel benieuwd hoelang het blijft hangen. ‘Je ziet toch dat jongeren in de puberteit hiermee anders omgaan. Een reden te
meer om dit op de basisschool zeker goed te
doen.’

Op zijn paasbest

Wethouder Annemieke van de Ven
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ZIJTAART Elk voorjaar maken Veghelse
dorps- en wijkraden samen met de basisen middelbare scholen de omgeving weer
helemaal schoon: Veghel Paasbest. Ook de
kinderen vanaf groep vijf van basisschool
Edith Stein doen mee. Wethouder
Annemieke van de Ven: ‘Een schone
woonomgeving is belangrijk voor iedereen.
Door de directe omgeving weer eens
grondig schoon te maken, dringen we de
overlast en ergernis van zwerfafval terug.
Fijn dat jong en oud er samen de schouders
onder zetten. Ik hoop dat mensen bewuster
worden en minder rommel op straat gooien.’

• Plastic soep
De laatste tien jaar is meer plastic
geproduceerd dan in de hele twintigste eeuw: meer dan 250 miljoen
ton per jaar. Ongeveer de helft
daarvan is voor eenmalig gebruik…
Ondertussen bedoelt uw winkelier
het niet verkeerd als hij zo’n handig
plastic tasje wil meegeven. Maar
zo gaat het wereldwijd één miljoen
keer per minuut en het grootste
deel van die tasjes verdwijnt na een
gemiddeld werkzaam leven van
15 minuten, in de vuilnisbak of op
straat. Net zoals die plastic flesjes,
waarvan er in de Verenigde Staten
alleen al 60 miljoen per dag worden
weggegooid.
Van al dat wegwerpgemak komt per
jaar zo’n 4,7 miljoen ton plastic in
zee terecht – 12.000 ton per dag –
bijeengedreven op acht gigantische
vuilnisbelten ter grootte van de
oppervlakte van twee keer de VS,
de bekende plastic soep.
Een groot probleem is dat vaak zeer
kleine deeltjes plastic niet meer uit
het zeewater opgevist kunnen worden. Ze zijn een directe bedreiging
voor het leven in zee. Honderdduizend zeezoogdieren en een miljoen
vogels zijn, volgens schattingen van
de VN, elk jaar het slachtoffer. Maar
de bedreiging gaat verder: Voor de
helft van de wereldbevolking is de
oceaan de voornaamste voedselbron. De oceaan is cruciaal voor
voldoende zuurstof op aarde, en
omdat het plastic in de voedselketen
komt, vormt het een bedreiging
voor al het leven op aarde.
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Wedstrijdje
recyclen
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Oud papier en glas gescheiden inzamelen doen we
al sinds jaar en dag. Inmiddels kennen we de plastic
hero’s, maar over e-waste, klein elektronisch afval,
hoor je nog weinig. Ondertussen is het een groot en
snelgroeiend probleem. Timmy de Vos bedacht een
leuke en spannende oplossing.

HAARSTEEG & ZIJTAART Een doorsnee huishouden bezit
zo’n negentig elektrische apparaten, zoals wekkers, telefoons,
cd-spelers, en eenmaal afgedankt wordt twee derde van dit
e-waste niet ingeleverd voor recycling. Dit afval bevat tientallen chemische elementen en giftige en ook waardevolle stoffen
zoals lood, kwik, cadmium, goud, zilver, ijzer, tantalium, nikkel
en aluminium. Zonder nieuwe, slimmere inzamelmethoden
verdwijnen deze stoffen uit de kringloop.
Het Utrecht Sustainability Institute bedacht samen met Wecycle en UtrechtInc, de E-waste 2.0 Challenge. Studenten en
net afgestudeerden werden uitgedaagd om nieuwe inzamelmethoden, met gebruikmaking van bijvoorbeeld social media en
apps, te presenteren. Timmy de Vos, projectleider duurzaamheid bij de Amsterdam Economic Board, won een prijs met zijn
initiatief, de E-waste race, een wedstrijdje afgedankte elektronische apparaten inzamelen voor basisschoolklassen.

Timmy de Vos: ‘Duurzaamheid is mijn ding,
net zoals leuke dingen doen. De E-waste
race is voor mij een leuke manier om bezig te
zijn met duurzaamheid en bewustwording.
Ik maak me zorgen over problemen zoals de
grondstoffenschaarste maar ik hecht ook veel
geloof aan leuke en innovatieve oplossingen.’
Hij is blij met het resultaat van de pilot waaraan zeven scholen in Nederland deelnamen,

Robin: ‘Van het goud
uit 230 oude mobieltjes
kun je een gouden ring
maken en we hebben 316
mobieltjes opgehaald!’
waaronder twee scholen van WereldSchoolWereldWijk. Ze eindigden op de eerste en
tweede plaats: de Lambertusschool met 5260
kilo opgehaald e-waste, gevolgd door de
Edith Steinschool met 3870 kilo.
Timmy: ‘Er is ongelooflijk veel opgehaald,
meer dan 14.000 kilo in totaal. Ik was verrast door het enthousiasme van de scholen
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en alle aandacht voor het project, ook in de
media. Onze website verwelkomde in korte
tijd 2000 bezoekers. Spannend was ook voor
mij of de buurt in actie zou komen. Dat is
zeker gebeurd. Veel mensen hebben het afval
zelf online aangemeld, en er is ook veel bij de
scholen afgegeven.’
Na deze pilot, die hij gedeeltelijk met eigen
geld financierde, gaat Timmy de Vos door
met de E-waste race. Er zijn inmiddels projecten geweest in Tilburg, Utrecht en Amersfoort met een aantal schoolklassen tegen
elkaar. Ook is bijvoorbeeld samenwerking

De winnaars in de schooltuin met de
deelnemers van de Zorgboerderij.

Robin: ‘De race was
tot op het laatst heel
spannend, we moesten erg
ons best blijven doen.’
met een repaircafé een mogelijkheid. Budget
vinden is extra lastig in kleinere plaatsen,
terwijl dit concept juist in een hechte gemeenschap het beste werkt. ‘Als mensen
elkaar kennen gaan ze gemakkelijker voor
een gemeenschappelijk doel.’

Leerkracht Peter Leijtens: ‘De prijs, een schoolreisje naar
Nemo, was echt een feestje. Een enorme stimulans voor
de kinderen om meer over techniek na te denken.’

www.ewasterace.nl
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Bewustwording
Patricia de Folter, directeur van de
Lambertusschool: ‘De belangrijkste winst is
bewustwording. De kinderen van groep zeven
hebben samen met broertjes en zusjes, ouders,
vrienden en kennissen in één maand een
enorme berg afval verzameld. Je vraagt je af
waar dat anders allemaal blijft…’

Leroy: ‘Vroeger deed ik
niet zo aan duurzaamheid.
Nu wel, recyclen is goed
voor het milieu en ook
voor je gezondheid.’
Ook in Zijtaart was de E-waste race een
groot succes. Schooldirecteur Mariëtte van
der Pas: ‘Bij ons was het groep acht die
echt laaiend enthousiast meedeed. Het
wedstrijdelement stond wel bovenaan. De
kinderen waren ook zeer verrast door de grote
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hoeveelheid aan spullen die van zolders en uit
de kasten tevoorschijn kwam. Heel Zijtaart is
opgeschoond.’
Peter Leijtens, leerkracht van de Lambertusschool, denkt dat dit concept op de basisschool het beste werkt, wellicht beter dan op
een middelbare school: ‘Soms moest ik de
kinderen zelfs een beetje temperen. Het wedstrijdelement stimuleert enorm. In het dorp
ging het van mond tot mond, iedereen kent
elkaar hier. De inwoners, bedrijven, gemeente,
de wethouder, de pers, iedereen heeft z’n
steentje bijgedragen. Timmy heeft het erg leuk
gepresenteerd hier op school en de kinderen
zijn zich zeker bewust geworden van dit soort
afval en van de noodzaak tot recycling.’
Het zou een vervolg moeten krijgen: ‘Het leeft
nu bij de kinderen en het is goed om dingen
te herhalen zodat het ook echt beklijft.’ Peter
lacht: ‘Probleem is dat er nu in onze wijk
waarschijnlijk bitter weinig te halen valt, alle
zolders en keukenkastjes zijn leeg.’

Materiaal

Jong geleerd…

Duurzaamheid is vaak een ver-van-mijn-bedverhaal.
Maar als je strijkijzer koud blijft, er geen koffie uit
je apparaat komt, geen muziek uit je radio, de naad
van je jas loslaat of je speelgoedtrein niet meer
vooruit wil, dan komen duurzame keuzes dichtbij:
vervangen of repareren?

OISTERWIJK Repareren scheelt grondstoffen, is goed voor het
milieu en geeft bovendien een goed gevoel. Je kunt het niet
vroeg genoeg leren. Met dat idee in het achterhoofd bedacht
basisschool De Tovervogel de RepairSchool. Het repaircafé is al
redelijk ingeburgerd, de RepairSchool is nieuw.
Kinderen van groep acht repareren kleine apparaten samen
met vrijwilligers en professionals van lokale ondernemers: Leo
van der Steen, witgoed en onderdelenshop, de WSD Groep en
Hoppenbrouwers elektrotechniek bv. De kinderen van groep
vijf, zes en zeven krijgen diezelfde middag techniekonderwijs op
school.
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Sam: ‘We hebben een lampje met
een sensor gemaakt, als je je
hand ervoor beweegt, dan gaat het
branden.’
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Victor: ‘Ik
dacht dat er
veel meer draden
in zo’n oude
televisie zouden
zitten, dat was
interessant.
Kapotte spullen
bewaar ik nu
voor de volgende
RepairSchool.’
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De wethouder helpt: ‘Kijk, als jij dit draadje nou even
daar tegenaan houdt…’

Groot thema
Wethouder Maarten Pieters verrichtte de
officiële opening bij de eerste RepairSchool: ‘Ik
hou van techniek en als ik die soldeerbouten
zie, dan krijg ik gewoon weer zin om te
gaan knutselen. Daarbij is duurzaamheid het
grote thema voor de toekomst. Als we het
de kinderen nu leren, dan worden we daar
allemaal beter van.’
Frank Siccama was een van de buurtbewoners
die naar de RepairSchool kwamen. Het
strijkijzer was kapot. ‘In de winkel zeiden ze
dat de onderdelen niet meer leverbaar zijn.
We hebben inmiddels een nieuw strijkijzer
gekocht, maar nu blijkt dat het apparaat door
kalkaanslag was verstopt. Het werkt weer. Het
nieuwe strijkijzer geven we nu wel aan onze
dochter. Ik vind deze middag een geweldig
initiatief. Het is zonde om alles meteen maar
weg te gooien.’
Mevrouw Wilborts kwam speciaal uit Tilburg

voor de poppendokter: ‘De pop, al 35 jaar
in de familie, is nu de lieveling van onze
kleindochter, maar met één los beentje is het
speelplezier toch een stuk minder.’
Els van Gorp en Ton Bekkers van Omroep
Tilburg maakten een filmverslag: ‘Er zijn te
weinig kinderprogramma’s op onze zender.’
Guusje, Cindy en Fleur maakten een
reportage voor de website van de school:
‘We vragen mensen wat ze leuk of lastig
vinden. We konden zelf geen kapotte spullen
vinden thuis, maar er is hier veel gerepareerd.
Vooral veel speelgoed en kleine elektrische
apparaten, maar ook een teddybeer, lampen,
een klok, een strijkijzer, een tafeltje, bijna te
veel om op te noemen.’

Guusje, Cindy en Fleur uit groep 8.

Rolpatronen
Sjannie Spijkers, directeur van De
Tovervogel: ‘Ik ben heel positief over

hoe techniek zo tastbaar bij de kinderen
wordt gebracht. Daarnaast ga je je
realiseren dat we heel snel geneigd zijn
om iets weg te gooien. Nog het meest
verrassend was het enthousiasme, de
concentratie en vooral de interesse van
de kinderen. Hoe een stoere jongen
achter de naaimachine kruipt en de
meisjes het meeste belangstelling
hebben voor de wasmachine die Leo
van der Steen had meegebracht!
Leuk om te zien hoe kinderen ons
rolbevestigend denken doorbreken.’
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Kleinschalig
Ook voor leerkrachten Mirjam Neerincx
en Huub van den Bogaard was het
verrassend om te zien hoe kinderen,
vaak tegen hun eigen verwachting
in, iets heel leuk kunnen vinden.
Mirjam: ‘Het heeft echt impact gehad,
sommigen hebben zelfs iets ontdekt

waar ze later mee verder willen.’
Huub: ‘Of kinderen op lange termijn
iets met techniek gaan doen weet je
natuurlijk niet, maar de ervaringen met
de RepairSchool zijn wel heel positief,
omdat kinderen met onverwachte
dingen in aanraking komen en
betrokken door deskundige begeleiders
leren omgaan met techniek. Ze mogen
van alles, krijgen de kans om dingen
te onderzoeken en dat is natuurlijk
een uitdaging op die leeftijd.’ Mirjam:
‘Dingen uit elkaar schroeven gaat

bij sommige kinderen al snel richting
slopen, maar er zijn ook kinderen die
heel precies willen weten hoe iets werkt,
wat er gebeurt als je op een knopje
drukt. Ze vinden het leuk om met hun
handen te werken.’
Huub denkt terug aan zijn eigen jeugd:
‘Vergelijk het maar met vroeger, ik plak
mijn banden zelf, jongeren van nu gaan
al snel naar de fietsenmaker. Ik hoop
dat daar een kentering in komt.’
Mirjam: ‘Het is ook een goed idee om

kennis van buiten de school te halen.
Met al die vrouwen in het onderwijs is
techniek toch echt een ondergeschoven
kindje.’ Huub: ‘Het is zeker fantastisch
dat bedrijven meewerken, ze creëren
zo een binding met de buurt en met de
school.’
Organisatorisch zijn er nog wel lessen te
leren. Mirjam: ‘Met een heel grote klas
is het bijvoorbeeld lastig om voldoende
begeleiding te organiseren. Ook moet
je heel veel aan promotie doen om

Maike: ‘Mijn moeder
heeft een restauratieatelier. Die gooit
nooit iets weg.’
mensen naar je school te lokken.’
Huub: ‘Alle kleine beetjes helpen, veel
dingen worden meteen zo grootschalig
opgezet. Probeer het eens vanuit jezelf,
vanuit je eigen omgeving bedding te
geven, dan groeit het wel.’
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Illias: ‘Mijn oom
is heel handig,
die repareert bij
ons alles en mijn
moeder maakt zelf
de kleren. Nu kan
ik het ook een
beetje zelf. Het
was leuk en niet
moeilijk!’
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Blinde vlek
Leo van der Steen witgoed is een lokale
onderdelen- en reparatieservice en helpt met
een aantal medewerkers met de RepairSchool.
Leo van der Steen: ‘Het idee om kinderen
spelenderwijs met techniek in aanraking te
brengen is heel goed. Je ziet dat kinderen het
ook leuk vinden, maar omdat ze eigenlijk niks
van techniek weten, heeft het nog weinig
impact. Dat kun je kinderen niet kwalijk
nemen, ze zijn opgegroeid in een wereld
waarin fabrikanten producten aanbieden, die
na een paar jaar weer worden vervangen.
Repareren komt niet ter sprake en het is ook
niet vreemd dat kinderen voor techniek een
blinke vlek ontwikkelen. Daar zijn wij het

natuurlijk helemaal niet mee eens, maar het is
nu eenmaal de trend en ik denk niet dat daar
snel verandering in gaat komen.’
Piet Machielsen en Jacques Couvee van de
WSD Groep kwamen ook drie middagen
helpen. Piet: ‘Het is geweldig mooi om te
doen. We willen de kinderen zoveel mogelijk
zelf laten doen. Dat zou veel beter gaan als

ze bijvoorbeeld een korte cursus simpele
reparaties zouden krijgen, dat heeft meer
effect.’ Jacques: ‘Het is belangrijk dat kinderen

voordat ze een beroep gaan kiezen, met
techniek in aanraking komen. De kinderen
zijn slim en enthousiast genoeg, maar je
moet ze er wel bij betrekken; onbekend
maakt onbemind. De oude ambachtsschool
is verdwenen. We halen timmerlieden en
stukadoors uit het buitenland, dat moet toch
niet nodig zijn.’
Lodewijk van Roozendaal van Hoppenbrouwers: ‘Als je dit soort dingen met regelmaat
organiseert, dan krijgt het meer bekendheid
en gaan mensen er rekening mee houden.’

Een verse boekenkast
SINT-MICHIELSGESTEL Tijdens de Kinderboekenweek werd op
De Touwladder een boekenruilmarkt georganiseerd. Inez van
Esch van de oudervereniging: ‘We zijn met een inzamelactie
gestart. Alle kinderen namen oude boeken mee naar school en
gingen met minimaal drie nieuwe boeken weer naar huis. Je
ververst zo je eigen boekenkast. Het is heel leuk verlopen en
we gaan het zeker vaker doen, mogelijk met speelgoed. Het
idee van het ruilen is belangrijk om aan kinderen mee te geven,
kinderen krijgen zo besef van dat dingen er zijn om gebruikt
te worden. En natuurlijk is het mooi meegenomen dat ze meer
gaan lezen!’

Een nieuwe kans
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OISTERWIJK De Tovervogel organiseerde een tweehandsmarkt
met boeken, kleding en speelgoed. De opbrengst, ruim 1600
euro, ging naar Edukans, een organisatie die in ontwikkelingslanden samen met lokale partners onderwijsprojecten ondersteunt. De kinderen maakten zelf flyers en posters en riepen
hun familie, vrienden en buurtgenoten op om naar de markt te
komen. Zo’n tweehonderd mensen kwamen langs en het was
een gezellige drukte, met zelfgebakken taartjes, broodjes, koffie, spelletjes en muziek.

Weggooien is het laatste
ZIJTAART 23 kinderen van groep zeven waren wekenlang in de
weer met oud textiel, met oude kleding, gordijnen, tafellakens,
lapjes, knoopjes, garen en band uit de lappenmand van zolder. Het resultaat mag gezien worden: vier grote panelen, een
verbeelding van de natuurlijke elementen: water, aarde, lucht
en vuur.
Annie Pennings van Buurtvereniging Rudebroeck nam het
initiatief om samen met drie medecursisten van de schilderles
iets te gaan knutselen met de kinderen. Annie: ‘Het is belangrijk
dat kinderen het besef krijgen dat weggooien het laatste is dat
je moet doen.’
Heleen Ketelaars, de leerkracht van de kinderen: ‘Het is winst
dat je naast de bekende recycling van glas en oud papier ook
met dit soort materialen iets heel moois kunt maken. Dat is nog
te weinig bekend.’
Voor haar als docent was het een luxe. Ze lacht: ‘Ik heb er niet
zoveel werk aan gehad. In tegenstelling tot de kinderen, die er
wekenlang mee bezig zijn geweest. Het was iets van de lange
adem en dat is niet voor alle kinderen even eenvoudig. De diehards blijven over, en dat is ook logisch. Werken met textiel is
niet ieders talent, maar alle kinderen van de klas hebben er op
hun eigen manier en op hun eigen niveau aan kunnen werken.
Ze zijn wel een beetje gestuurd, soms op ideeën gebracht, maar
er is toch heel veel vanuit de kinderen gekomen, en ik vind dat
ze best trots mogen zijn.’
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De schoolpoort open
Het combineren van onderwijs geven aan kinderen en nog iets
extra’s doen in samenhang met de buurt – de kinderen daarmee
ook daar vaardigheden bijbrengen en een wijdere blik bieden –
blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Oplossingen hoeven niet
altijd ingewikkeld te zijn.

Sjannie Spijkers

Afrikaanse verbinding

Sjannie Spijkers, De Tovervogel
De Tovervogel in Oisterwijk is een
brede basisschool, ontstaan uit een
fusie, en is sinds 2012 gehuisvest in
een modern, duurzaam gebouw, met
een schooltuin en een dak-leertuin.
Het motto van de school is verfrissend
en puur, duurzaamheid is leidend in de
schoolvisie.
Opkomen voor de zwakkeren in
de samenleving was het ideaal van

36

schoolleider Sjannie Spijkers, maar
werken in een top-down organisatie
beviel haar niet. Ruimte om eigen
ideeën in te vullen kreeg ze bij De
Tovervogel. Voor Stichting Edukans
is ze in Oeganda en Kenia betrokken
bij de opleiding van schooldirecteuren
daar. ‘In Afrika leerde ik de geweldige
zin voor community, daar zijn we hier
toch van vervreemd. De mensen daar
zijn werkelijk verbonden, samen. Ik kon
bijvoorbeeld niet zien welke kinderen
bij welke moeder hoorden. De
leerkracht woont in een hutje achter
de school, speciaal gebouwd door

de ouders. Mensen delen hun laatste
graankorrel.’
In Oisterwijk bleek het moeizaam
om die in Afrika zo vanzelfsprekende
verbinding tussen mensen te realiseren. De school werkte niet samen
met het wijkcentrum, dat slechts 500
meter verderop ligt. ‘We kenden elkaar
gewoon niet en het begint uiteindelijk toch met samen een kopje koffie drinken. Netwerken, van elkaar
weten waar je mee bezig bent, dat
blijft belangrijk. Nu is, mede door de
enthousiaste inzet van een echtpaar uit
de wijk, georganiseerd in Mentorhulp
Oisterwijk, het contact in de wijk snel
gegroeid, en vanuit WereldSchoolWereldWijk is daarmee een verbinding
gelegd. Een mooi voorbeeld van die
nieuwe samenwerking is een gezamenlijk met veel partners georganiseerde
energiemarkt. Je ziet dat mensen meer
samen gaan doen.’
Ook de kinderen zijn veranderd. Sjannie: ‘Uit verhalen van kinderen die

hebben deelgenomen aan de RepairSchool, de streekproductenmarkt en de
lunch met kinderen van het asielzoekerscentrum, merk je dat ze bewuster
zijn geworden van duurzaamheid en
sociale verbindingen. Daarom hebben
we deze activiteiten voor de toekomst
opgenomen in ons curriculum.

Van twijfel naar vertrouwen

Mariëtte van der Pas,
basisschool Edith Stein
Zijtaart is een vrij geïsoleerd gelegen
kerkdorp met ongeveer 1800
inwoners, waaruit steeds meer
voorzieningen verdwijnen. De brede
school ligt in het hart van het dorp,
ondergebracht in een oud gerenoveerd
klooster. Als schoolleider Mariëtte van
der Pas uit het raam kijkt, ziet ze de
ouderen biljarten. ‘Er is hier een rijk

verenigingsleven en iedereen kent
elkaar.’
Mariëtte stond al op haar negentiende
voor de klas. ‘Ik wilde altijd al
lesgeven. Dat heeft alles te maken
met hoe ik ben opgegroeid. Mijn
vader is verongelukt toen ik 12 was,
mijn moeder knoopte de touwtjes
aan elkaar en dan leer je heel veel.
Vooral over verantwoordelijkheid, iets
afmaken als je ergens aan begint.’
Zorg is voor haar een kernwoord.
‘De realisering van de schooltuin
wilde maar niet lukken. Toen kwam
WereldSchoolWereldWijk en ik was
heel sceptisch. Ik had ervoor getekend,
maar het team wist nog van niets.
Alle scholen hebben te maken met
krimp, dat betekent grotere klassen en
meer druk op leerkrachten die toch al

overbelast zijn. Daar dit project nog
bij? Ik heb er wakker van gelegen,
was bang dat ik het niet zou kunnen
waarmaken. Nu ben ik blij dat we toch
doorgezet hebben. Mijn vertrouwen
keerde terug en mijn gevoel is helemaal
gekanteld.’
Ongeveer de helft van de plannen van
de tuin is gerealiseerd. ‘We kijken met
tevredenheid terug op dat proces. De
betrokkenheid van ouders, dorpsraad
en bewoners is groot en is door het
project nog geïntensiveerd. De mensen
zijn enthousiast en bereidwillig,
dat is kostbaar. Bewustwording en
gedragsverandering vragen tijd, ik wil
de mensen stapje voor stapje brengen
bij duurzaamheid en de meerwaarde
laten ervaren.’

Mariëtte van der Pas

37

37

Schoolleiders aan het woord

De kracht van mensen

Patricia de Folter, Lambertusschool
Patricia stond jarenlang voor de klas,
ontwikkelde lesmateriaal voor een uitgever, maar vond uiteindelijk toch haar
roeping als schoolleider. ‘Het samenwerken zit in me. Mensen bij elkaar
brengen, dat lukt steeds beter.‘
Haarsteeg is een klein dorp met weinig
voorzieningen, bijna alle kinderen van
de Lambertusschool komen uit het
dorp. Het is een hechte gemeenschap,
mensen zijn op elkaar aangewezen en
toch wist men elkaar niet altijd te vinden. Patricia: ‘School, buurthuis en

Patricia de Folter en Adri Buijs
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andere organisaties, het waren allemaal
eilandjes en dat is vreemd want we zitten maar een paar honderd meter van
elkaar vandaan. De samenleving wordt
steeds individualistischer, en het is mooi
als je elkaar opzoekt. Kinderen krijgen
daar iets van mee. Als je kinderen leert
om samen te werken binnen de school
maar ook met de buurt, bijvoorbeeld
door voedsel in te zamelen voor mensen die het minder goed hebben, dan
zie je het enthousiasme groeien. Bij de
kinderen, die allemaal vol overtuiging
hebben meegedaan met de E-waste
race is het besef van duurzaamheid
zichtbaar toegenomen.’

Na de succesvolle Kerstafette van
2013 begint de structuur van actieve
mensen in het dorp meer vorm te
krijgen. ‘De taakverdeling is duidelijker,
alhoewel het initiatief vaak nog van de
school uitgaat.’ Op school zijn twee
coördinatoren aangesteld die mede
zorgen voor het betrekken van de
wijk. Vooral Zorgboerderij De Deel is
een actieve partner. De deelnemers,
mensen met een beperking, komen
elke week op school en verzorgen de
tuin. Patricia: ‘Het mooiste resultaat
is wel dat kinderen deelnemers van
De Deel eerst maar een beetje raar
vonden, en nu is dat helemaal voorbij.’

Jacqueline Kenter

Samenwerken is de boodschap

Jacqueline Kenter,
De Touwladder
De Touwladder in Sint-Michielsgestel
betrok in augustus 2013 het nieuwe
gebouw ‘Ellips’, ontworpen door
architect Thomas Rau. De natuur
wordt er naar binnen gehaald, de
school staat open voor buiten. De
school is gebouwd vanuit een visie
waarin duurzaamheid en zorg voor de
omgeving leidend zijn.
Jacqueline Kenter: ‘Mensen zeggen
vaak dat ik via omwegen hier ben
terechtgekomen, maar die waren
juist zo interessant!’ Ze werd
directeur in Sint-Michielsgestel, met
een achtergrond in de biologische
landbouw. ‘Ik werkte op een
kaasmakerij, kreeg kinderen waardoor
het onderwijs, een oude liefde, weer
begon te kriebelen.’ Na een studie
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onderwijskunde trok ze door het
hele land als onderwijsadviseur. ‘Mijn
boodschap is samenwerken! Ik ben
op 400 scholen geweest, overal zie je
hetzelfde, dat leerkrachten blij worden
als ze echt met hun vak bezig zijn.
Docenten laten zich afleiden van hun
corebusiness. Mijn boodschap is: richt
je op het lesgeven en laat partners
en ouders activiteiten eromheen
organiseren. Docenten vinden het
lastig om dat los te laten, maar het
neemt veel werkdruk weg die eigenlijk
niet nodig is. Daarom: geef elkaar
het vertrouwen, ouders staan vaak te
popelen om activiteiten te organiseren.
Ze doen prachtige dingen.’
Het onderwijs is een sector met veel
vaststaande carrièrepatronen: ‘Bijna
alle directeuren zijn ooit zelf leerkracht
geweest, ze hebben allemaal een
fantastisch onderwijshart en ik heb er

diep respect voor, maar ze missen vaak
die antenne voor relatiemanagement.
Je kunt zoveel halen buiten de
schoolpoort, maar het werkt alleen
als je ervoor openstaat, als je het ziet.
Je hoort vaak klagen dat er zoveel
vrouwen in het onderwijs werken, nou
haal die mannen dan naar binnen. Ook
als ze niet bevoegd zijn, hoeft dat geen
probleem te zijn: onder begeleiding
van een gediplomeerde leerkracht mag
iedereen iets presenteren of aanleren.’
Rondom De Touwladder is er veel
beweging, vanuit verschillende kanten:
‘Een van onze partners is Partis, de
welzijnsinstelling, met een aantal
kartrekkers. Ze gaan elke week met
stagiaires en de buurtkinderen op
ons schoolplein samen voetballen en
organiseren spelactiviteiten, geven les
over bijvoorbeeld vuurwerk en internet.
Ook vanuit de PABO en doven- en
slechthorendenschool Kentalis zijn er
bij ons op school stagiaires actief die
bijvoorbeeld de organisatie van de
Koningsspelen op zich nemen. Twee
mannen uit de buurt helpen met
onderhoud en het opknappen van
de schuur. De oudervereniging heeft
een kerstmarkt georganiseerd voor de
wijk. Een groep ouders organiseert een
Kidsevent, voor heel het dorp. Het is
nog groeiende en dat gaat geleidelijk,
maar het begin van duurzame
samenwerking met de wijk is gemaakt.’
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In het najaar van 2014 gingen de directeuren van de vier pilotscholen samen met Adri Buijs en Jopie de Bruin, directeuren van de
referentiescholen in Waalwijk, plus René Dullaart, manager Brede
Bossche School De Kruiskamp en het team van WereldSchoolWereldWijk, met elkaar in gesprek over het thema: ‘Hoe maak je
als basisschool of brede school de verbinding met de wijk?’

Twee uur lang brainstormen aan de
hand van de praktijk, over hoe een
balans te vinden tussen de prioriteiten
in het leslokaal, goed en veelzijdig
onderwijs geven, aan de normen van
de inspectie voldoen, en tegelijkertijd
in gezamenlijkheid met partners uit
de buurt invulling geven aan ambities
op het terrein van duurzaamheid
en sociale verbinding, leverde veel
praktisch adviezen op.
Doelen
Het begint bij wat je wilt bereiken.
Bepaal in gezamenlijkheid met
wijkpartners je doelen. Weet wat je
wilt en weet wat partners willen. Laat
je partners mede-eigenaar van een
project of activiteit zijn. Zoek naar de
meerwaarde, voor alle betrokkenen,
in een win-winscenario kan iedereen
zich aan het doel verbinden. Goed en
open communiceren over wensen en
mogelijkheden is essentieel. Visie is
belangrijk en inspireert anderen om
mee te doen. Enthousiasme werkt
aanstekelijk.
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Jacqueline van der Lubbe

Samen
Zoek elkaar op. Leer elkaar kennen.
Doe niet alles zelf, delegeren is een
kunst. Taken opsplitsen en het samen
doen werkt beter. Vele handen maken
licht werk. Regisseur en uitvoerder
hoeven niet dezelfde persoon te zijn.
Vergroot je netwerk, denk creatief
over mogelijke hulp, bijvoorbeeld van
ouderen. Draag samen de verantwoordelijkheid, professionals samen met
vrijwilligers. Laat iedereen het op zijn
manier doen, je zult zien dat er creativiteit en betrokkenheid loskomt.

Volhouden
Laat zien wat goed gaat, geef complimentjes, vier het succes. Blijf in gesprek
met elkaar. Probeer teleurstellingen een
positieve draai te geven. Kijk wat er
wel lukt en leg de lat niet te hoog. Wil
vooral niet te veel in één keer, bouwen
aan duurzaamheid en sociale cohesie is
werk van de lange adem.

Voeding

Biologische streek
productenmarkt

Kraampjes op het schoolplein overladen met biologische groenten, fruit, sapjes, jam, worstjes, meel
van de molen, enthousiaste kinderen die de spullen
verkopen, inwoners van Oisterwijk en toeristen die
door de kinderen werden verleid om te komen shoppen.

OISTERWIJK Sjannie Spijkers, directeur van De Tovervogel:
‘“Verfrissend en puur” is ons uitgangspunt en het belang
van gezonde voeding en gezond leven hebben we in praktijk
gebracht met deze markt.’ De kinderen van groep zeven
waren verantwoordelijk voor de organisatie. ‘Ze hebben zelf
een tiental ondernemers uit de buurt benaderd, de promotie
gedaan en gezamenlijk de spullen verkocht. Zo krijg je cohesie
in de groep en ze verdelen de taken onderling, wie kan wat
het beste. Dat was niet het eerste doel maar is wel mooi
meegenomen. Het is ook verrassend om te zien hoe kinderen
dat geleerde in de praktijk toepassen, met mensen van buiten
de school en binnen hun eigen groep.’
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Biologisch of plof?
Claire: ‘Ik vind het leuk om dit mee te organiseren. We eten
thuis ook altijd biologisch, maar als ik op een feestje ben
ga ik niet vragen of het biologisch of plofkip is. Biologisch
is wel veel lekkerder en ook gezond, omdat er geen
bestrijdingsmiddelen op zitten.’
Bram: ‘Het is ook beter voor de dieren. De kippen en de
geiten lopen in de wei en zitten niet in een klein hokje.’
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Kopje koffie
Hub van Erve van de Kerkhovense
Molen stond zelf dertig jaar voor de
klas, maar is nog langer ‘molengek’
zoals hij het noemt: ‘De Kerkhovense
Molen in Oisterwijk draait voor 90
procent op de wind en zo maken
we ‘Groenewoud’ spelt, rogge- en
maismeel. We malen ook biologisch
graan en de lokale bakker gebruikt onze
producten. We werken onder anderen
met mensen met een verstandelijke
beperking, we bieden ze zinvolle

Jari: ‘Dat is handig want dan hoeft het eten niet met het
vliegtuig te komen. Het eten dat van de andere kant van de
wereld komt, moet ver vliegen en dat is dus slecht voor het
milieu.’
Bram: ‘Daarom is het belangrijk dat meer mensen producten
kopen van boeren uit de buurt.’
Claire: ‘Dat is ook handig voor mensen die willen weten wat
je dicht bij huis allemaal kunt krijgen.’

dagbesteding. Er is een meneer die
elke dag bij ons een kopje koffie komt
drinken, gewoon voor de gezelligheid.
En we houden ook nog een monument
in stand.’
Hij is enthousiast over de markt: ‘Deze
activiteit heeft een hoge educatieve,
promotionele en gezelligheidswaarde.
Het is prettig dat wij als plaatselijke,
ecologische ondernemers een beetje in
het zonnetje worden gezet. Publiciteit
is voor ons belangrijk en het is lastig
om mensen uit de omgeving aan ons

te binden. Het is ook heel belangrijk
dat kinderen zien dat er meer is dan de
supermarkt.’
Ten slotte is het project voor hem ook
opvoedkundig waardevol. ‘De kinderen
staan hier als volleerde marktkooplui
hun waren aan te prijzen. Ze leren met
geld omgaan en verantwoordelijkheid
nemen.’

de bezoekers om informatie te krijgen over
gezonde en duurzame voeding en vooral om
te proeven hoe lekker het is. Die smaken van
vroeger komen weer terug.’
Tuinderij De Es uit Haaren is een kleinschalige
zorgtuinderij waar biologische producten
worden geteeld en mensen met een
psychosociale problematiek werken.
Daniella de Winter: ‘We bieden mensen
met een zorgvraag een fijne werkplek. In
plaats van thuiszitten, keren ze terug in het
arbeidsproces. Ze genieten van het werken
Wereld zonder gif
Anuschka van Heel van Lekker Brabant komt
uit een ‘supermarktfamilie’ en begon acht
jaar geleden met Lekker Brabant, biologische
streekproducten die nu in 140 supermarkten
worden verkocht: ‘Mijn kinderen zitten hier op
school, dus dit wilde ik zeker niet missen. Het
is goed voor de kinderen en ook goed voor
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‘Het kan allemaal zo
anders.’ Daniella de
Winter, Tuinderij De Es
in onze tuin die eruitziet als een siertuin.
Ik geniet er zelf ook van. Het is fijn om
buiten bezig te zijn, het is belangrijk voor je
gezondheid. We doen alles biologisch, het is
van groot belang om kinderen ervan bewust
te maken dat er ook een wereld zonder gif
bestaat. Samen eten, de groenten uit je eigen
tuin halen. Het kan allemaal zo anders.’
Verder waren aanwezig op de streekproductenmarkt: aardbeienkweker Van de Ven,
Biologisch tuinbouwbedrijf familie Jonkers,
Boshoeve Sprankenhof, biologische varkenshouderij de Jofrahoeve, Boerderijwinkel
Van Rijsewijk en honing van lokale imker Jan
Kennes.

Claire Verkuyl van restaurant Vuur
en Vlam kwam de groente van de
dag inslaan: ‘Mijn baas zei:“Ga daar
maar eens kijken.” Het zijn de courgettes geworden en voor mezelf heb
ik bessen gekocht.’
Claire staat met Marloes, Roos en
Femke van groep zeven op de foto.
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Voeding

Eigen boontjes
doppen

Met een moestuin komt het gevoel voor de
natuur, voor de seizoenen en hoe alles groeit,
spelenderwijs. Het is op school dan ook een
belangrijk instrument bij het natuur-, milieu- en
duurzaamheidsonderwijs. En samen gedaan is het
nog leuker.

SINT-MICHIELSGESTEL Ze zitten in de Talentenklas van De
Touwladder omdat het leren ze erg goed afgaat, en dan is er
tijd voor iets extra’s, zoals een plan maken en uitvoeren voor
de moestuintjes op school. Het vergde de leerlingen nogal
wat voorbereiding om de veertien bakken rondom de school
tot bloei te brengen. Veel vergaderen, plannen en tekeningen
maken, zaden en materialen kopen. Er werd overlegd met de
schoolleiding over de begroting, de conciërge hielp met het
uitzoeken van gereedschap en de groenteboer met sponsoring.

Daan: ‘Sommige kinderen wilden
bananen of vlees in de moestuin!’
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zitten, en uit de moestuin eet je altijd verse
groenten, dat is veel lekkerder.’
Mariza: ‘Als je het zelf kweekt, dan weet je
tenminste zeker dat het biologisch is.’

Buiten werken is fijn
Daan: ‘We gingen in alle klassen vragen
wat de kinderen in hun moestuintje wilden.
Aardbeien wilde bijna iedereen, boerenkool
wat minder… Sommige kinderen wilden
bananen of zelfs vlees in de moestuin. Dat
kan natuurlijk niet!’
Lotte: ‘Aardappelen waren ook populair,
om er friet of chips van te maken. Of een
appelboom of een kersenboom, maar
daarvoor zijn de bakken niet groot genoeg.’
Tim: ‘In elk tuintje kwamen vijf verschillende
groenten, twee daarvan hebben wij gekozen
om ze ook iets nieuws, bijvoorbeeld
aubergine, te laten proeven.’

49

Lennert: ‘We verkopen de groente niet, maar
maken het zelf klaar hier in de keuken op
school en dan eten we het zelf op! Spinazie
vond ik nooit zo top, maar toen we het zelf
hebben geroerbakt was het wel lekker.’
Tim: ‘Ik vond het vooral leuk omdat je leert
tuinieren, dat is handig voor later. En het is
echt, niet alleen in je fantasie. Buiten werken
is ook fijn, beter dan de hele dag binnen

Marjolein: ‘We hebben thuis een moestuin en
ik vind het fijn om erin te werken. Ik vind het
ook mooi om te zien hoe dingen groeien, daar
zijn ook filmpjes van. Je geniet van je eigen
werk.’
Giel: ‘We moesten met veel dingen rekening
houden, op tijd zaaien en zo. In twee klassen
is het misgegaan, en omdat de drainage
niet goed werkte moesten we toch nog met
gieters water geven.’
Danique: ‘De school ligt op een openbaar
terrein, dus we moesten touwtjes spannen als
we iets hadden gezaaid, anders kon iedereen
eroverheen lopen.’
Lennert: ‘In het begin hebben we het wel een

• Duurzame voeding
Wat is eigenlijk duurzaam voedsel?
De Wereldvoedselorganisatie FAO
zegt: ‘Duurzame voedselpatronen
kennen een lage milieubelasting
en dragen bij aan voedselveiligheid
en gezondheid voor de huidige
en toekomstige generaties. Het
voorzien in de behoeften van de
wereldbevolking betekent dat er
voldoende, gevarieerd, gezond en
veilig voedsel beschikbaar is en dat
dit eerlijk verdeeld is.’
Het gaat bij duurzaam voedsel niet
alleen over milieu, maar ook over
voedselkwaliteit, eerlijke handel,
dierenwelzijn, natuur, energie-, water- en landgebruik en oprakende
grondstoffen zoals fosfor.
Steeds meer mensen kiezen voor
biologisch en duurzaam geproduceerd voedsel – zonder bestrijdingsmiddelen, kunstmest of antibiotica.
Ook al blijven de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel
in Nederland flink stijgen, dan nog
was het marktaandeel in 2013
slechts 6,1 procent. Streekproducten van het seizoen, al dan niet
uit de eigen moestuin, lijken nog
steeds de meest milieuvriendelijke
optie, tenminste, als je niet de spullen met de auto bij de bioboer tien
kilometer verderop haalt.

beetje onderschat, waardoor we op het eind
nog hard moesten werken. Er was wel een
beetje paniek, maar het is toch gelukt.’
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Samenwerken
Annelies van der Graaf van buitenschoolse
opvang De Bolderburen, samen met De
Touwladder gevestigd in Kindcentrum De
Ellips en ook betrokken bij de schooltuintjes:
‘Wij willen kinderen graag de natuur
laten ontdekken, laten zien hoe alles
groeit. Kinderen vinden dat heerlijk en
spannend. Bovendien is het belangrijk
dat kinderen leren hoe smakelijk het kan

Zonnebloemrekenen
HAARSTEEG De deelnemers van Zorgboerderij De Deel, die elke week de schooltuin
van de Lambertusschool bijhouden, helpen
ook met de moestuintjes.
Leerkracht Mariëlle van der Lee: ‘Gisteren
hebben we nog tomaatjes, aardappelen en
bietjes uit de tuin gehaald. Het kost veel tijd,
maar het levert ook heel veel op. En als je
elke week bijvoorbeeld de zonnebloemen
meet, leer je ook rekenen.’
‘Dit schooljaar, in het voorjaar, beginnen
we met de leasekippen. “Lease” omdat de
kippen in de vakanties als hier niemand is,
weer teruggaan naar de Zorgboerderij. De
kinderen van groep acht timmerden bij De
Deel het kippenhok.’
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zijn, want kinderen eten steeds minder
groenten. Daar proberen we ook met onze
kookactiviteiten iets aan te doen. Er valt nog
veel te halen. Bovendien is het sociale aspect
heel belangrijk. Kinderen kunnen goed
samenwerken, hoe klein ze ook zijn, het
gaat spelenderwijs. Ze worden enthousiast
en maken plannen om een groentekraampje
te beginnen. We willen daar ook de buurt
meer bij betrekken.’

Een wondertje
OISTERWIJK Op De Tovervogel werken de kinderen van
groep acht samen met de kleuters in de moestuin.
Sjannie Spijkers, directeur van De Tovervogel: ‘De moestuin is
voor ons een continu project, daar werken we elke week aan,
op basis van de tuinkalender. De kinderen leren omgaan met
elkaar, iets gezamenlijk doen en ze leren dat het moeite kost,
dat aardbeien niet vanzelf in een plastic doosje groeien.’
Yvonne Graafmans is leerkracht van de kleuters: ‘We doen
dit met groep twee. Ze komen supertrots aanzetten met
worteltjes en aardappelen uit de tuin en die gaan mee naar
huis. De kleuters zitten gewoon te wachten tot ze mee
mogen om in de tuin te gaan werken! Voor de meeste
kinderen is het nieuw, slechts een enkeling heeft thuis ook
een moestuin. Het is echt een wondertje voor de kleuters als
ze de groenten uit de grond halen. De oudsten herinneren
zich nog dat ze iets gezaaid hebben of pootaardappelen in
de grond hebben gestopt. Ook het contact met groep acht is
leerzaam, vooral de jongens maken indruk op die kleuters en
nadat ze eenmaal hun eerste schroom hebben overwonnen,
gaat het heel goed samen. Dat is waardevol.’
Huub van den Boogaard is de leerkracht van groep acht: ‘Het
mes snijdt echt aan twee kanten. Het is prachtig om te zien
hoe groep acht verantwoordelijkheid neemt voor de kleuters.
Ze zijn bijna aan het puberen en dan werkt zo’n buddy-idee
best goed. Ze doen nu wekelijks verslag op de website.’
Sam uit groep acht: ‘We moesten eerst het onkruid en ook
doorgeschoten sla en gras uit de bakken halen. Daarna
ploegen en water geven. Het was een heel karwei. We
hebben ook een rups gevonden. Het was een prachtige dag
om in de tuintjes te werken, het was echt leuk.’
Maike: ‘We hebben aan de kleuters uitgelegd wat onkruid is.’
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Zo gemakkelijk

‘Ik heb thuis
geen magnetron
en geen
friteuse.’
Dirk Bullens

Chefkok Dirk Bullens van Brasserie De
Belvertshoeve in Oisterwijk: ‘Bij de lunch
met de kinderen van De Tovervogel en de
asielzoekersschool maakte ik een soep met
pastinaak, een vergeten groente, en een
bonbon met paddenstoel. Geweldig lekker
en relatief eenvoudig.’

Hij werkt graag met lokale producten en het
eekhoorntjesbrood haalt hij uit een stukje
eigen bos achter zijn restaurant. ‘Het is
belangrijk dat kinderen kennismaken met
vergeten groenten en verschillende smaken
ontdekken.’
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Moestuintjes op school zijn perfect. ’Hoe
eerder kinderen zich bewust worden van
gezonde voeding, hoe beter het is. Ik zou

graag structureel kookles geven op school.
Scholen hebben een verantwoordelijkheid
ook voor de gezondheid. Dat nemen ze met
gymlessen wel serieus, waarom niet met
eten? Waarom nog een frisdrankautomaat
op school?’
Voor Dirk Bullens heeft alles met alles te
maken: ‘Alles is zo gemakkelijk. Kinderen
zijn geprogrammeerd op de magnetron.
Ik heb thuis geen magnetron en geen
friteuse. Ik moet het zelf klaarmaken. In
kant-en-klaar-guacamole zit één procent
avocado, maar je kunt het ook zelf maken,
niet moeilijk en veel lekkerder. We zijn ver
afgedwaald van hoe de dingen echt smaken.
Het vlees van een Limburgs kloostervarken
dat een goed leven heeft gehad is ook niet
te vergelijken met vlees uit de bio-industrie.’
Net zo belangrijk voor hem is de aandacht
voor gezond eten. ‘Nederlandse kinderen
hebben minder contact met de natuur en
met de oorsprong van ons voedsel. Dat
kinderen niet verder denken dan dat melk
uit een pak komt is het gevolg van hun
opvoeding. Ik vind dat ouders hun kinderen
moeten leren hoe het zit.’
Hij kan erover meepraten. ‘Mijn moeder
hield niet van koken. Ze had er geen
belangstelling voor. Maar bij mijn oma, die
het wél kon, mocht ik altijd meehelpen.
Daarom ben ik kok geworden!’

Energie

Energiemarkt
in Oisterwijk

In de wintermaanden spreekt het thema energie het
meest tot de verbeelding, dachten ze in Oisterwijk.
Met een bont gezelschap aan organisaties werd een
energiemarkt georganiseerd om wijkbewoners en
kinderen op een aansprekende manier te informeren
over duurzame energie. Goed voor je portemonnee
en goed voor het milieu.

OISTERWIJK Organisaties die voorheen nooit samenwerkten
vonden elkaar rond het thema energie. WereldSchoolWereldWijk organiseerde in samenwerking met DEC (Duurzame
Energie Coöperatie)-Oisterwijk, woningcorporatie Leystromen,
Wijkraad Waterhoef en het wijkcentrum de Waterhoef, stichting ContourdeTwern en Mentorhulp Oisterwijk een energiemarkt voor huurders en eigenaren van woningen.
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• Duurzame energie
Energie van eigen dak, net zo
gewoon als groenten uit eigen
tuin? Voor steeds meer mensen
is dat al de dagelijkse praktijk. De
lokale energiecoöperaties schieten
als paddenstoelen uit de grond. De
filosofie erachter heeft het principe
van een drietrapsraket: eerst – het
eenvoudigst – energie besparen,
daarna zoveel mogelijk duurzame
energie gebruiken en ten slotte de
nog aanwezige fossiele brandstof
zo effectief mogelijk gebruiken of,
liever, nog even bewaren.
Het energievraagstuk is vooral een
probleem van macht en monopolies. De oliemaatschappijen investeren nog elk jaar voor honderden
miljarden dollars in booreilanden,
pijpleidingen en raffinaderijen.
Ze houden daarom in de race om
het kapitaal krampachtig vast aan
hun corebusiness. De toenemende
schade aan het milieu (fossiele grondstoffen worden steeds
moeilijker te winnen, denk aan
teerzanden en schaliegas) wentelen
ze af op de samenleving. Eén kWh
elektriciteit uit kolen veroorzaakt
minstens 850 gram CO2, uit zonlicht is dat 50 gram.
Het energievraagstuk is in ieder geval niet zonder meer een probleem
van schaarste. Wind en getijden
zijn oneindig en de zon geeft in 40
minuten genoeg energie waar de
hele wereld een jaar mee vooruit
zou kunnen...
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Op de dag zelf was er vooral veel informatie.
Rob Massuger, een professional op het
terrein van energie, gaf als vrijwilliger
een lezing over besparen. Hoe kies je
slim je energieleverancier, hoe lees je

de hele maand lessen en workshops over
duurzame energie en consuminderen,
gegeven door een vrijwilliger van DECOisterwijk en NME-centrum De Groene
Poort.
Er was ook een workshop duurzaam
bouwen, gegeven door ANA architecten.
Na een les over duurzaam bouwen en
0-energiewoningen gingen de kinderen zelf
aan de slag om een maquette te maken
van door henzelf bedachte energiezuinige
woningen. De maquettes werden ook op de
energiemarkt tentoongesteld.

je energierekening? Hij vergeleek het
energiegebruik van halogeen en led. Firma
Hoppenbrouwers was aanwezig met een
stand met zonnepanelen, DEC-Oisterwijk
demonstreerde solartubes. Leystromen
liet zien hoe zij hun huurwoningen naar
een hoger energielabel brengen, en had
allerlei praktische tips om in huis energie
te besparen. De kinderen konden naar
hartenlust proefjes doen met energie uit
water en wind, maar ook uit citroenen of
suiker! Op De Tovervogel kregen de kinderen

Besparen
José Botermans is woonconsulent van Leystromen. ‘We hebben
550 adressen in deze wijk en we vinden dit een belangrijk
initiatief, zowel voor huurders als eigenaren. Energie is een niet
meer weg te denken onderwerp. Het raakt iedereen en het
gaat van bewustwording van duurzaamheid tot aan participatie
en ook heel praktisch beheersing van woonlasten. We
ondersteunen bewoners graag met tips over energiebesparing
bijvoorbeeld. Allemaal thema’s die steeds belangrijker worden
en die we hier op een leuke manier met elkaar vormgeven.’

Bewustwording

Marjo van Gennip is voorzitter van DECOisterwijk, de lokale energiecoöperatie:
‘De markt past in onze doelstelling
om bewoners, ondernemers en de
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gemeente op allerlei manieren te
informeren over duurzame energie. We
ontzorgen bewoners die zonnepanelen
willen aanschaffen en we geven les op
school.’
Ze is blij met de aandacht voor het
onderwerp: ‘We zijn een nog jonge
organisatie, het ontbreekt ons aan
de menskracht om onze ideeën goed
onder de aandacht te brengen. We
zijn allemaal vrijwilligers met een
drukke baan en een gezin en daarom
is zo’n energiemarkt belangrijk en
welkom. Het is ook heel leuk om samen
zo’n evenement te organiseren met

verschillende partners ieder vanuit zijn
eigen invalshoek, wij de energie, de
woonstichting de huizen, Mentorhulp
en het wijkcentrum de mensen en de
school de educatie.’
Het gaat om bewustwording. Marjo:
‘Ik ben inmiddels aardig ingevoerd in
het wereldje van de energiecoöperaties.
Er zijn er in Nederland nu 250 of
300, en de verandering zal echt gaan
plaatsvinden, daar ben ik van overtuigd,
ook al zullen de oliemaatschappijen en
gevestigde belangen op de rem blijven
staan.
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Netwerk
Karin Rentmeester van Mentorhulp
Oisterwijk: ‘Voor de energiedag hebben
we in ons netwerk wat reclame gemaakt.

v.l.n.r. Marjo van Gennip, Yvonne Kruizinga, José
Botermans en Karin Rentmeester.
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Contacten
Yvonne Kruizinga is van de Wijkraad: ‘We
zijn zeer tevreden over de uitstekende contacten. We helpen elkaar, als we iets voor
elkaar kunnen betekenen dan doen we dat.
In het verleden hadden wij als wijkraad nooit
contact met de brede school bijvoorbeeld en
nu weten we elkaar te vinden. De Wijkraad
is een overkoepelend orgaan, een soort
vertegenwoordiging van de bewoners naar
de gemeente toe. We zijn honderd procent
onafhankelijk en we merken dat als we namens de bewoners iets aankaarten, we dan
sneller worden gehoord.’
Contacten zijn belangrijk. ‘Ik ga zelf graag
naar al die vergaderingen, want dan weet

Het is toch een beetje een taai onderwerp,
en daarom hebben we een programma
verzonnen met voor elk wat wils. In de
organisatie zijn de taken goed verdeeld.
We versterken elkaar, je moet ook kritiek
durven geven, op een positieve manier. Dit
past in ons streven om te verbinden. De
energiecoach uit de wijk schoof ook aan bij
ons maatschappelijk inloopspreekuur, samen
met de diaken, de wethouder, apotheker,
wijkagent, een boekhouder, en dan merk
je dat hulpvragen sneller worden opgelost.
Mensen ervaren veel minder een drempel
dan wanneer ze met hun vraag naar het
gemeentehuis moeten.’

je wat er speelt. We zijn best trots dat we
dingen voor elkaar krijgen, voor en met de
bewoners. De energiemarkt is een mooi initiatief dat we eigenlijk met de hele wijk samen
organiseren, dat geeft een goed gevoel.’

Energie

Let op je
energieverbruik!

Als niemand zich eigenaar weet van de energierekening, waarom zou je dan nog besparen? Wie
neemt het initiatief? Maak er een spel van en het
wordt een thema waar iedereen het over heeft.

DRUNEN Kinderen zijn dol op spelletjes en Walter Tuerlings
bedacht de Energiepolitie: ‘Een opvoedkundig spel met de
kinderen om ze bewust te maken van het energieverbruik
op school en van de noodzaak en de mogelijkheden tot het
verminderen ervan. Kinderen gaan in drie groepen aan de
slag. Een groep noteert de meterstanden, een andere groep
deelt rode en groene kaarten uit en een derde groep verzorgt
de pr. Op de Olof Palmeschool in Drunen, die net zoals de
Lambertusschool in Haarsteeg valt onder Stichting Scala, begon
een pilot voor het project dat op meer scholen van de stichting
zal worden uitgevoerd.
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Walter: ‘De kinderen rouleren gedurende
perioden van acht weken in een meetgroep,
een patrouillegroep en een pr-groep. De
eerste vier weken wordt er in het geheim
gemeten, als nulmeting, zonder het gedrag
nog te beïnvloeden. Ondertussen worden
er posters en flyers gemaakt, en na die vier
weken gaat iedereen opletten want dan deelt
de Energiepolitie groene en rode kaarten uit
voor goed en minder goed gedrag.’

De internetsite van de school, Facebook,
alles helpt om kinderen op te roepen zuiniger om te gaan met energie. Walter: ‘Wel
moeten de randvoorwaarden op school
in orde zijn. Het heeft weinig zin om met
de kinderen zo’n project te doen als in het
weekend de verwarming gewoon staat te
loeien in een leeg schoolgebouw.’

Juf krijgt rekenles
Jancintha van der Sanden is leerkracht van
groep zeven op de Olof Palmeschool: ‘Het is
een heel leuk project. Kinderen worden echt
bewuster van energie en dat in zo korte tijd.
Alles is zo vanzelfsprekend, ze ontdekken
niet alleen dat het geld kost als je de lichten
aan laat, maar ook dat het slecht is voor het
klimaat.’
Ze merkt het aan kleine dingen: ‘Als het
digibord nog aanstaat en het wordt niet gebruikt, dan doen de kinderen het zelf uit of
ze wijzen mij erop. De deuren dicht, lampen
uit op de wc, het zijn heel veel kleine dingen
bij elkaar.’

De kinderen die rode en groene kaarten
geven, moeten dit wel gemotiveerd doen.
‘De meeste kinderen komen in een warme
trui naar school, maar er zijn nu eenmaal
kinderen die het altijd warm hebben en die
dragen een T-shirt. Daar kun je dus geen
rode kaart voor krijgen.’
De winnaars krijgen straks een eervolle vermelding en dat wordt in de nieuwsbrief van
de school opgenomen, compleet met tips
voor ouders thuis. ‘Het is natuurlijk leuk als
kinderen er thuis ook over praten. Dat gebeurt zeker, en ik krijg nu hier rekenles van
de kinderen die de meterstanden bijhouden.
Je krijgt er gewoon zelf ook energie van!’

Zon op de gymzaal
HAARSTEEG Energiek Heusden is de
energiecoöperatie van, voor en door de
inwoners van de gemeente Heusden.
Ondanks dat duurzame energie geen
sexy onderwerp is en veel mensen het
toch moeilijk vinden, is de coöperatie
in een jaar tijd uitgegroeid tot een
enthousiaste club van 25 actieve
vrijwilligers, die werken ‘vanuit de
overtuiging dat lokale initiatieven
meehelpen om samen de wereldwijde
energieproblematiek op te lossen’.
Rinus Zebregts, secretaris van Energiek
Heusden vertelt: ‘We willen voor de
inwoners van Heusden energie niet
alleen duurzaam maar ook betaalbaar

maken door gezamenlijk actief te zijn.
We adviseren inwoners, bedenken
oplossingen en willen lokaal doen wat
kan.’
Een van de ideeën is een crowdfunding
voor ‘Zon op andersmans dak’.
Energiek Heusden werkt aan een pilot
met 20 zonnepanelen op het dak van
de gymzaal van de Lambertusschool
in Haarsteeg. De stroom zal worden
gebruikt door de school zelf. Rinus
Zebregts: ‘Gezien de betrokkenheid van
de gemeenschap bij de school zijn we
ervan overtuigd dat dit gaat lukken.
We gaan de school ook helpen met de
inkoop van de panelen en de installatie

van het systeem. Niet alleen is de
energierekening een flinke kostenpost
voor de school, we willen ook dat
kinderen opgroeien in een omgeving
waar gelet wordt op duurzaamheid.
We denken dat het zal afstralen op de
omgeving, als kinderen met enthousiaste
verhalen over energie thuiskomen.’

OISTERWIJK Op de dak-leertuin van De
Tovervogel staat een energiecentrale.
Walter Tuerlings: ‘De meeste scholen
met zonnepanelen hebben een paneel
in de hal bijvoorbeeld waarop je
het energiegebruik kunt aflezen. De
Tovervogel heeft dit als leermiddel
duurzame energie. Het is geplaatst op
het biodiversiteitsdak tussen de bakken
met verschillende grondsoorten en
plantjes. Op de metertjes kun je van
alles aflezen over de invloeden van wind
en zon die vrij spel hebben rondom

het apparaat. Voor de kinderen is het
avontuurlijke techniek en een belangrijke
ervaring met duurzame energie!’

Meten is weten
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Onderzoek naar de effecten
Miek Jong en Lucy van de Vijver van het Louis Bolk Instituut
uit Driebergen, waren betrokken bij WereldSchoolWereldWijk
en onderzochten in hoeverre leefbaarheid en bewustwording
van duurzaamheid in de wijk zijn toegenomen en vorm hebben
gekregen in een houdbaar sociaal interactiepatroon tussen school,
kinderen, burgers, maatschappelijke partners en bedrijven.

Miek Jong

Lucy van de Vijver
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Daarbij werden drie belangrijke
onderzoeksvragen geformuleerd.
Hebben het project en de activiteiten
die binnen het project zijn uitgevoerd
effect gehad op:
1. De kinderen van de deelnemende
basisscholen? Is er iets veranderd
met betrekking tot bewustzijn en
gedrag richting een duurzamere en
gezondere leefstijl?
2. De sociale samenhang in de wijk? Is
er een sterkere samenwerking tussen
partners?
3. De leefbaarheid in de wijk?
Voor het onderzoek is een
vragenlijst ontwikkeld en ingevuld
door verschillende groepen
van de pilotscholen en van een
referentieschool. Kinderen konden
in het najaar van 2013 en 2014
aangeven wat ze ‘doen’, ‘weten’ en
‘zouden willen doen’ op het gebied
van milieu en sociale duurzaamheid.
Ook is een vragenlijst verspreid onder
de ouders en buurtbewoners van de

pilotscholen. Daarnaast voerde het
onderzoeksinstituut gesprekken met de
directrices van deze scholen.
Enkele belangrijke conclusies uit die
gesprekken zijn:
- Het project heeft veel activiteiten in
gang gezet.
- Er is veel enthousiasme en een aantal
activiteiten wordt opgenomen in het
schoolprogramma.
- De samenwerking met verenigingen
en buurtbewoners is goed bevallen,
ging soms heel anders dan vooraf
gedacht.
- Samenwerking werkt pas goed
als een paar mensen de kar gaan
trekken. Dan wordt er veel in gang
gezet en neemt het de school ook
werk uit handen, zodat de school zich
op de primaire taak kan richten.
- Het projectteam van
WereldSchoolWereldWijk heeft een
belangrijke rol gespeeld als motor van
de activiteiten en het benaderen van
potentiële samenwerkingspartners.

‘Wat is duuzaamheid’ in de beleving van kinderen in 2013...

...en in 2014.

Figuur 1. ‘Wat is duurzaamheid?’
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Resultaten van het onderzoek
•	In 2013 hebben 10 groepen (298
kinderen) de vragenlijst ingevuld.
In 2014 waren er nog 6 groepen
(totaal 179 kinderen), de groepen
8 uit 2013 waren inmiddels van
school af.
•	De kinderen geven aan geleerd
te hebben van onder andere
de lessen over plastic soep, de
RepairSchool en de E-waste race,
maar ook van de kennismaking
met mensen met een handicap of
kinderen uit het AZC.
•	Bewustzijn rond afval is gestegen.
In figuur 2 is bijvoorbeeld te zien
dat de groep 7 in 2014 vaker
antwoordt het afval ‘soms’ of
‘(heel) vaak’ te bewaren tot ze
een prullenbak zien, dan de groep
6 in 2013.
•	Meer kinderen weten wat het
abstracte begrip duurzaamheid
betekent. Meest gegeven
antwoord in 2013 was ‘het zal
wel duur zijn’. In 2014 vallen in
de wordcloud naast het woord
duur de termen energie, milieu en
zuinig op (zie figuur 1). Kinderen
weten nu dat het hiermee te
maken heeft.
•	De resultaten van de vragenlijst
laten een groot verschil tussen de
kinderen zien over wat ze weten,
wat ze doen en wat ze willen
doen.
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•	Op groepsniveau zijn veranderingen te zien in kennis op het
gebied van milieu en sociale duurzaamheid. Een groep 8 uit 2014
weet meestal meer dan een jaar
ervoor (de groep 7 uit 2013). Ze
scoren vergelijkbaar met de groep
8 van vorig jaar (zie figuur 3).
•	Op specifieke onderdelen van
kennis, de deelgebieden, zoals
afval, biodiversiteit of energie,
zijn de verschillen in score tussen
de groepen duidelijker dan bij
het vorige punt (zie figuur 5,
waar als voorbeeld de score voor
de kennis op deelgebieden voor
de verschillende groepen van
basisschool De Touwladder is
weergegeven).
•	Er zijn geen duidelijke veranderingen te zien in wat de kinderen
doen, hoe ze zich gedragen op
het gebied van duurzaamheid.
Ook de intentie, wat ze willen
doen, is gelijk gebleven.
•	Er is duidelijk verschil in kennis
afhankelijk van de groep (hogere
groepen weten meer) en er zijn
geslachtsverschillen. Meisjes zijn
positiever over hun wijk, gedragen
zich meer duurzaam en willen ook
meer op dit gebied doen. Op het
gebied van kennis scoorden de
jongens hoger.

Figuur 2. Percentages van de gegeven antwoorden op de stelling ‘Ik bewaar afval tot ik een
prullenbak zie’ voor de afzonderlijke groepen in 2013 en 2014 van de basisscholen.

Groep	
  

Een score boven 1 betekent dat er meer goede dan foute antwoorden gegeven zijn.
Maximum score is 2 (alles goed), minimum score is 0 (alles fout).
Figuur 3. Gemiddelde score op kennis per school.
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• 	Gedurende het project zijn
veel nieuwe en duurzame
samenwerkingen ontstaan.
Bijvoorbeeld in Oisterwijk is de
samenwerking van de school
met partners uit de buurt zowel
kwantitatief als kwalitatief sterk
verbeterd (zie figuur 4).

Samenwerking tussen school en partners in augustus 2013.

Ouders

Hoppenbrouwers
Electrotechniek

Brede school
partners

De Tovervogel

AZC-school
Stichting De Vrolijkheid

Tuincentrum
Klerks

Brede school
coördinator

Samenwerking tussen school en partners in maart 2015.

ContourdeTwern
Leystromen
WSD-groep
Ouders

Duurzame Energie
Coöperatie Oisterwijk

Brede school
partners

Stichting Goed Wonen
Hoppenbrouwers
Electrotechniek

De Tovervogel

Tuincentrum
AZC-school
Klerks
Stichting De Vrolijkheid
Wijkraad Waterhoef

Brede school
coördinator
Mentorhulp Oisterwijk

Wijkcentrum Waterhoef

Diverse lokale bedrijven
streekproducten

Onderdelenshop
Leo van der Steen

Groen: een sterke samenwerking, lichtgroen: een lichte samenwerking.
Figuur 4. Samenwerking tussen scholen en partners (2013 en 2015).
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Voor een gedetailleerde beschrijving
van het onderzoek en meer resultaten
verwijzen wij naar het rapport van het
Louis Bolk Instituut (www.louisbolk.nl).

Figuur 5. Gemiddelde score op deelgebieden kennis (De Touwladder).

Om te kijken naar het effect kun je bijvoorbeeld de groep 7 uit 2013 vergelijken met de groep 8 uit
2014. Dit zijn grotendeels dezelfde kinderen, nu een jaar ouder. Daarnaast kun je zien of de groep in
2014 anders scoort dan dezelfde groep van het jaar ervoor. Voor de interpretatie is het wel belangrijk te
beseffen dat er sowieso niveauverschillen tussen de groepen en de schooljaren aanwezig kunnen zijn.
Daarnaast is in 2014 bijvoorbeeld op de Edith Steinschool de vragenlijst door minder kinderen ingevuld
dan het jaar ervoor. Dit kan ook een verklaring zijn voor gevonden verschillen.
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Natuur

Spelend leren

Een natuurspeelleertuin. Het woord zegt het al.
Spelen en leren in de natuur. Kinderen ontdekken de
natuur op de veilige en groene speelplaats of in het
dorpspark bij de school.

ZIJTAART Bram Kempers, Jelle Havermans en Martijn Lauwen,
studenten van HAS Hogeschool maakten in opdracht van
de gemeente Veghel een ontwerp voor de realisering van
de NatuurSpeelLeerTuin in de voormalige kloostertuin bij de
Edith Steinschool. In 2011 zou de tuin gerealiseerd zijn, maar
het liep anders. Toen het klooster was gerenoveerd bleek
het geld op. Inmiddels is de zaak weer aan het rollen geraakt
en sinds de start van het WereldSchoolWereldWijk-project
wordt er met nieuwe energie gewerkt door de school in
samenwerking met de Dorpsraad Zijtaart, Stichting Dorpshuis
Zijtaart, Jong Nederland, Buurtvereniging Rudebroeck,
Jeugdnatuurvereniging, Unie van Katholieke Bonden van
Ouderen (KBO), de Zijtaartse ondernemers, gemeente Veghel,
HOLLANDIA Groengroep en Provincie Noord-Brabant.
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• Biodiversiteit
Van de kleinste bacterie tot aan de
grootste walvis, het leven kent eindeloze variaties, allemaal uniek en
onvervangbaar. Dat is biodiversiteit
en alle levende wezens kunnen niet
zonder elkaar, maken deel uit van
ecosystemen. Zoals ook schone
lucht en water, voorwaarden voor
ons bestaan, fundamenteel voor
de kwaliteit van ons leven, onze
welvaart en ons welzijn.
Is het dan erg als één paddensoort
uitsterft? Het is er toch maar één…
Tsja, komt dan de ooievaar nog
terug, krijgen we een keverplaag;
of biedt die pad soms een medicijn
tegen alzheimer? Wat gebeurt er
als je één schakel uit zo’n systeem
weghaalt?
Dat wankele evenwicht wordt door
het doen en laten van één soort
(de mens), door klimaatverandering, overconsumptie en vervuiling
ernstig aangetast. Wereldwijd is de
Rode Lijst van bedreigde soorten
intimiderend lang. Van tropische
regenwouden en koraalriffen rest
nog slechts een schaduw. Ook in
Nederland verdwenen sinds 1900
minstens 614 diersoorten: de lynx,
de wolf en vooral reptielen. Andere
soorten, zoals de kerkuil en de aalscholver, zijn door natuurbescherming weer in aantal toegenomen.
Het gaat niet vanzelf, maar het
tij kan worden gekeerd. Als zelfs
een woestijn een groene oase kan
worden, dan moet het toch dicht
bij huis ook lukken?
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Er is een plattegrond gemaakt voor de
inrichting met een buurtmoestuin, amfitheater,
natuurleerpad, biodiversiteitsgroen, bankjes,
sport-/speelveld en een houten vlonder in
de grote vijver. Alles bij elkaar een dertigtal
elementen die samen een dorpspark vormen
waarin jong en oud kunnen spelen, beleven
en genieten.

De Gouden Zwaluw

Zijtaartse delegatie bij uitreiking van De Gouden Zwaluw,
v.l.n.r.: Ton Brok (Provincie Noord-Brabant), Wendy
Vissers (Dorpsraad Zijtaart), Annemieke van de Ven
(wethouder Veghel) en Hélène van den Hurk (Dorpsraad
Zijtaart).

In 2014 werd de NatuurSpeelLeerTuin
onderscheiden met De Gouden Zwaluw,
die elk jaar door de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap wordt uitgereikt aan drie
personen of organisaties die zich verdienstelijk
hebben gemaakt om de natuur in de straat,
wijk of stad te bevorderen. De jury prees
het Zijtaartse initiatief voor het ‘op speelse
wijze, door spel en ervaring, onder de
aandacht brengen van de natuur, en het zelf
verbouwen van voedsel bij jonge mensen,
onze toekomst.’

Genieten
Mariëtte van der Pas, directeur van de Edith
Steinschool: ‘Met negentien vrijwilligers,
onder anderen veel KBO-leden, medewerkers
van de gemeente en ouders, is met groot
materieel grond verzet en werd de tribune
van het amfitheatertje aangelegd. Verder
zijn gerealiseerd: een hut van wilgentenen,
een projecttuintje, een muziekinstrument,
een speelboom, een boomschommel, en de
plantenbakken zijn gevuld met hortensia’s
en viooltjes. Sponsoring was er in de vorm
van bloemenzaad, bloembollen, zaaigoed,
bamboe en wilgentenen. Ook de inwendige
mens werd niet vergeten, het Dorpshuis en
restaurant De Reiger zorgden voor de lunch.
Het was een geweldige dag en onze kinderen
genoten met volle teugen in de tuin.’

Voldoening
Harry van Zutphen is lid van de KBO. Hij
is zeer actief met de zomerfietstochten, als
vrijwilliger bij de voetbalclub, en ook hij zet
zich in voor de NatuurSpeelLeerTuin. ‘Het
is allemaal heel geleidelijk aan op gang
gekomen en dat is goed. Ik heb ervaren dat
mensen zich blijvend beschikbaar houden
voor het onderhoud. De inzet van mijn
vrienden van de KBO is super. Het doet mij
goed met hen om te gaan, dan ben en blijf
je ook bij de gemeenschap betrokken. Als
ik iets kan bijdragen doe ik het graag. Het
wordt gewaardeerd en het geeft me veel
voldoening.
Martien van Zutphen, eveneens lid van de
KBO, bouwde als vrijwilliger mee aan het
insectenhotel in de NatuurSpeelLeerTuin.
Hij deed zeventien jaar vrijwilligerswerk
op de school. ‘Ik ben iemand van dertien
ambachten en best handig met knutselen,
al zeg ik het zelf. Het gaat lekker.
Onderhoud is belangrijk, onkruid komt elke
dag terug. Je moet consequent zijn. Ik heb
zelf altijd een grote tuin gehad en ik vind
het belangrijk dat kinderen leren waar alles
vandaan komt. Ik vind het leuk om mee te
helpen, als ze bellen dan ben ik er.’

‘Contact met
de natuur in
je kinderjaren
is een ervaring
voor het leven.’
Henk de Laat

Gezamenlijke inzet
Lea van den Elzen van Buurtvereniging
Rudebroeck woont vijf jaar in Zijtaart.’Toen
de oude school werd afgebroken, was er
geen speelplek voor de kinderen meer en
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die is er nu gelukkig weer wel.’ Ze is blij dat ze erbij betrokken
is: ‘Het is mooi om te zien hoe je met een groep enthousiaste
vrijwilligers, met gezamenlijke inzet, in een paar maanden tijd

Luisteren
Henk de Laat van de gemeente Veghel koppelt vraag en
aanbod aan elkaar. ‘Ik probeer signalen vanuit de wijken op te
vangen en ervoor te zorgen dat er binnen de organisatie van
de gemeente iets mee gedaan wordt. Mensen weten vaak niet
waar ze moeten zijn, en de gemeente wil faciliteren. Je moet
luisteren naar de bewoners, en niet aan de mensen dingen
opleggen.’ Hij is positief over de tuin als ontmoetingsplek. ‘Het
ligt mooi centraal in het dorp, je ziet mensen bij elkaar komen
voor fietstochtjes en zo.’
Is de natuurspeelleertuin een trend aan het worden? ‘Jazeker,
ook in omliggende gemeentes schieten ze als paddenstoelen uit
de grond. Als we de kinderen in contact kunnen brengen met
de natuur dan nemen ze die ervaringen mee in hun verdere
leven. Dan zijn we een stuk verder.’
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en één vrije zaterdag toch best veel kunt bereiken, zonder dat
er een heel groot budget tegenover staat.’
‘De NatuurSpeelLeerTuin is voor het hele dorp, niet alleen
voor onze wijk. Er komen ook veel opa’s en oma’s met
kleinkinderen. We wonen in een landelijke omgeving en de
mensen hier zijn uit zichzelf al meer gericht op buiten zijn.
Mensen in de stad zullen misschien eerder naar een groen
plein of een park trekken om op een bankje te gaan zitten en
mensen te ontmoeten. Dat zie je hier minder, er zijn al heel veel
ontmoetingsplekken in het dorp, en het Dorpshuis is een grote
trekker.’
Ze vindt het ook belangrijk dat kinderen in contact komen met
de natuur. ‘Er is zeker nog winst te halen in het educatieve
gebruik, ook met de moestuin. Het is belangrijk dat kinderen
leren hoe alles groeit. De tuin is een prachtig project en de
buurt is er blij mee.’

Beter en leuker
Karlijn van der Laan, teamleider Groene Zaken van de
gemeente Veghel over het proces: ‘Na de signalen die Henk de
Laat had opgevangen, is het heropstarten van het project als
een zogenaamd leefbaarheidsverzoek binnengekomen bij de
gemeente. Leefbaarheidsverzoeken zijn ideeën van bewoners
die hun buurt beter en leuker willen maken. Belangrijk is dat
plannen of ideeën ten goede komen aan de hele wijk, buurt
of straat en dat de buurtbewoners zelf aan de slag gaan.
Dat was in het geval van de NatuurSpeelLeerTuin zeker zo.
Daar waar het kan faciliteert en adviseert de gemeente. Dat
was dan ook mijn rol. Samen met Wendy Vissers en Hélène
van den Hurk van de Dorpsraad en Walter Tuerlings vanuit
WereldSchoolWereldWijk hebben we het plan definitief
gemaakt en een planning gemaakt. Het is mooi om te zien wat
er met een gering budget allemaal gerealiseerd is.’

Natuur

Met de bomen
meneer op pad

Het pad slingert zich door de wijk, langs tientallen
soorten bomen, struiken en kruiden, maar ook langs
grasveldjes, water, vogels en allerlei kleine beestjes.
Het pad loopt ook langs de voortuinen van oma en
opa. Er kan van alles gebeuren.

WAALWIJK Tussen twee scholen, de Juliana van Stolbergschool en de Pieter Wijtenschool, referentiescholen van
WereldSchoolWereldWijk in Waalwijk, loopt een uniek
educatief bomenpad van bijna anderhalve kilometer. Voor
de kleuters is er het Kabouterpad, ze blijven dicht bij huis, de
middenbouwer loopt al wat verder langs het Bomenpad, en de
bovenbouw volgt de gps-route. Elke variant heeft een leskist

‘In je directe omgeving is meer te
ontdekken dan voor de tv.’
Marloes Donders
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met leuke opdrachten. Het pad is bedacht door Piet de Jong,
parttime milieuambtenaar en IVN-voorzitter, en werd in 2012
gerealiseerd, in samenwerking met Het Bewaarde Land, toen
beide scholen een natuurspeelleertuin kregen. Ze deelden de
subsidie om een verbinding aan te leggen.
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Ontdekken
Bert Thissen werkte voor Het Bewaarde Land
en is voor het IVN actief met kinderprojecten
in de duinen. Hij raakte als vrijwilliger
betrokken bij het Natuurleerpad: ‘Ik woon
in de buurt en ben meegesleept om het mee
op te zetten. Het idee was om de natuur
dichterbij te brengen en dat spreekt me wel
aan.’

Marloes Donders heeft kinderen op de
Juliana van Stolbergschool: ‘Het is belangrijk
dat kinderen leren dat ze in hun directe
omgeving meer kunnen ontdekken dan
wanneer ze voor de tv blijven hangen. Het
gaat ook over ont-moeten, niks moet.’
Jopie de Bruin is directeur van de Pieter
Wijtenschool: ‘Ik vind het zo mooi dat
gepassioneerde mensen de natuur in de
school kunnen brengen. Zoals Bert kan
vertellen over bomen is prachtig.’
Bert lacht: ‘Het gaat om beleving. Ik zeg wel
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eens: beuken zijn net mensen, de een is dik,
de ander dun, afhankelijk van hoeveel water
ze krijgen.’
Amanda Lamers is leerkracht op de Pieter
Wijtenschool: ‘Wat kinderen op het
bomenpad leren komt terug in de reken- en
de natuurkundeles. Er zijn ideeën om de
natuur- en technieklessen binnen school op
termijn af te schaffen, en alles op locatie te
doen, als projectonderwijs, met hulp van
gepassioneerde mensen uit de praktijk.’
Bert: ‘Het moet gaan leven, herhaling is
belangrijk, dan beklijft het.’
Marloes: ‘Ze weten veel over de natuur, dat
vind ik wel verrassend. Ze noemen Bert “de
bomenmeneer”.’
Amanda: ‘De kinderen zijn er echt mee
bezig.’

Natuur

Wie het kleine niet
eert…

dat
nderen zien
s laat de ki
Bert Klerk
zijn.
g hoeft te
spin niet en

79

een

Het insectenhotel is een gastvrije schuilplaats voor
solitaire bijen, wespen, lieveheersbeestjes en vlinders. Het dient de ecologie en de biodiversiteit,
maar ook een educatief doel…

OISTERWIJK Naast de zeven soorten honingbijen bestaan er
ongeveer 20.000 andere bijensoorten. Van de 349 soorten
wilde bijen die in Nederland en België voorkomen, staat zo’n
60 procent op de Rode Lijst, ze zijn bijna uitgestorven. En dat
terwijl 80 procent van alle gewassen in Nederland door bijen
wordt bestoven; daarmee dragen de bijen voor 0,8 miljard euro
per jaar bij aan de economie…
Bert Klerks heeft een hoveniersbedrijf annex tuincentrum en is
lid van het Oisterwijkse B-team, een groep vrijwilligers die zich
inzetten voor het behoud van de biodiversiteit. ’Er is heel veel
te winnen op milieugebied zonder dat het veel geld of moeite
kost. Het gaat om kennis. Het is vaak geen slechte wil als er iets
misgaat, veel meer is het onwetendheid.’
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Victor: ‘In ons
insectenhotel
komen geen
insecten, ze
hebben last
van irritante
kleuters.’

Band met de natuur
Bert Klerks hielp als vrijwilliger met de bouw
van een insectenhotel bij De Tovervogel in
Oisterwijk. ‘De aandacht voor het kleine is
belangrijk en elke nieuwe generatie zou iets
moeten leren over de natuur. Natuurbesef
is niet ingewikkeld. Als je in je jeugd
aardappelen hebt gepoot of hebt gezien hoe
een krop sla groeit, dan blijft die ervaring je
je leven lang bij. Het begrip voor de natuur
ontwikkelt zich dan vanzelf. Kinderen van
nu missen al zoveel, ze zijn de band met
de natuur en met dieren vaak volledig
kwijtgeraakt, terwijl ze wel veel belangstelling
hebben voor de natuur.’

‘Natuurbesef is niet
ingewikkeld.’
Bert Klerks
Bert Klerks ziet ook veel misverstanden: ‘Een
insectenhotel op een speelplaats veroorzaakt
onrust bij ouders, ze zijn bang dat kinderen
worden gestoken door de bijen, ze weten niet
dat solitaire bijen niet steken. Ik hoop het de
kinderen bij te brengen, het is allemaal een
kwestie van opvoeding.’
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Natuur naar binnen, kinderen naar buiten!
Met zijn lessen, projecten en excursies,
bereikt hij zo 3500 kinderen op 15 basisscholen waaronder de Lambertusschool
in Haarsteeg, een van de scholen van
WereldSchoolWereldWijk. Zijn onderwijsbaan is uniek in Nederland zijn doel:
een duurzame wereld.

Walter Tuerlings werkt bij
Stichting Scalascholen Heusden
als coördinator en vakdocent
duurzaamheids-, natuur- en
milieu-onderwijs.
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Walter Tuerlings over
duurzaamheid op
school

Op eigen wijze geeft Walter Tuerlings
vorm aan een duurzame schoolvisie, aan
de kerndoelen van het basisonderwijs
gericht op rentmeesterschap. ‘Ik wil kinderen en iedereen die bij het onderwijs
betrokken is aansporen het onderwijs
onverbrekelijk te verbinden met natuur,
milieu en duurzaamheid. Onze kinderen
zijn de volwassenen van de toekomst,
daar begint de verandering en dat
vraagt visie, kennis, tijd en aanpassingsvermogen.’
De nieuwsgierigheid en ontwikkelingsdrang van kinderen zijn hét aangrijpingspunt voor betekenisvol onderwijs.
Walter Tuerlings gaat daarom vergezeld
van zijn alter ego, Walter Woudloper,
een ‘typetje, dat het liefst altijd in de natuur is’, met de kinderen zoveel mogelijk
naar buiten: ‘In de natuur, maar ook in
de schooltuin, op de educatieve speelplaats, of op het natuurleerpad, kunnen
kinderen naast cognitieve vaardigheden,
ook veel leren over duurzaamheid in
hun eigen belevingswereld. Bovendien
voelen kinderen zich beter op een school

in het groen, hebben ze meer vriendjes,
en er wordt minder gepest.’
Hij werkt met ervaringsgericht, thematisch projectonderwijs; onder-, middenen bovenbouw hebben elk hun eigen
aanpak. ‘De wisseling van seizoenen is
zo’n natuurgegeven waar iedereen nog
steeds gevoel bij heeft, ook de kinderen
die aan het beeldscherm vastzitten. Ieder
seizoen in het bos op dezelfde plek op je
rug gaan liggen en stil worden. Met al je
zintuigen beleven wat de natuur met je
doet, dat is iets anders dan biologieles in
de klas. Met name kinderen in groep vijf
en zes zijn ontvankelijk, ze kunnen op
die leeftijd de natuur ervaren als iets wat
ver boven de menselijke geest uit gaat.

‘Verwondering is een
krachtige emotie, het
brengt respect en
begrip.’
Je ziet kinderen ook echt veranderen.
Ze krijgen respect voor de natuur. Leren
zuinig zijn op ons leefmilieu is helaas niet
vanzelfsprekend in de opvoeding.’
Structureel duurzaam onderwijs vraagt
betrokkenheid van de hele schoolorganisatie en zeker van schoolleiders en
leerkrachten. Gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten brengen draagvlak
en draagkracht. Een duurzame leefstijl
moet geïntegreerd zijn in missie, visie

81

Ontdekkingstocht
Duurzame PABO is een netwerk
van pabo’s en basisscholen die
actief werken aan duurzame
ontwikkeling in het onderwijs en
in de organisatie van pabo’s en
basisscholen. André de Hamer,
een van de oprichters: ‘Mijn
ideaalbeeld is dat op elke school
duurzaamheid in organisatie en
onderwijs vanzelfsprekend is. Het
gangbare onderwijs is gebaseerd
op de laatste twintig jaar, terwijl we
de maatschappij voor de toekomst
vormgeven. Laten we ons richten
op dat wat onze leerlingen kunnen
veranderen.’
Het startpunt van leren voor een
duurzame ontwikkeling ligt bij
het basisonderwijs. ‘De leraar van
de toekomst, de pabo-student,
vervult hierin een spilfunctie, en
helaas is duurzaamheid nog niet
een prioriteit van de gemiddelde
pabo-student.’
Belangrijk is dat kinderen leren
systeemdenken. ‘Daarmee zijn
leerlingen beter voorbereid op een
vrij complexe toekomst, ze zijn
beter in staat om keuzes te maken,
omdat ze verbanden zien. De
ontdekkingstocht van de leerling
zou meer centraal moeten staan
dan kennisoverdracht.’
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en identiteit van de school. Vervolgens is het
belangrijk om concrete doelen op te nemen
in het schoolplan en die uit te werken tot een
doorgaande leerlijn in het curriculum. Afval en
energie op school zijn belangrijke en uitstekende startpunten om visie te vertalen naar
de praktijk van alle dag. Doe dit samen met
ouders en buurtbewoners, gemeente, bedrijven in de buurt.
Enkele concrete onderwijsideeën van Walter
Tuerlings (voor de bijbehorende lesbrieven zie
www.wereldschoolwereldwijk.nl):

Dieren op school

Braakballen

‘Zelf kweken van dieren, van meelwormen
tot aan koolwitjes, wandelende takken,
meervallen, geeft verantwoordelijkheid. De
vlinderstichting heeft complete pakketten
voor school, zodat je alle fases van het leven
van de vlinder kunt volgen. Kippen in de
schooltuin zijn leuk, en in samenwerking
met bijvoorbeeld de kinder- of zorgboerderij
in de buurt is er geen probleem in de
schoolvakanties.’

‘Elk kind heeft op de basisschool wel aan
braakballen-pluizen gedaan. Het mooiste
zijn de braakballen van de kerkuil, daar
zitten de meeste botjes in. Maar laat de
kinderen zo diep mogelijk inzoomen! Niet
alleen met een vergrootglas, maar ook een
microscoop. Dan kun je aan de tandjes zien
om welke muizensoort het gaat. Wie kan er
uit alle botjes een complete muis samenstellen?!’

Plastic soep

‘Als ik met kinderen zwerfvuil ga oprapen zie ik hoe
onbegrijpelijk ze het vinden

dat er overal maar afval ligt.
Kinderen begrijpen die onverschilligheid van de wereld
niet. In de plastic soep-lessen
voor groep 5 t/m 8, aansluitend bij kerndoelen 37
en 39, maken ze kennis met
deze wereldramp, vertaald
naar de eigen omgeving. Ze
denken over oplossingen en
wat je zelf kunt doen. Doel
is ook gedragsverandering,
zelf minder wegwerpplastic
gebruiken, zelf recyclen en
hergebruiken.’

Maatschappelijk verantwoord knutselen
‘Kinderen houden van
knutselen en je vangt twee
vliegen in één klap als ze
werken met “afval”. Gekoppeld aan een opruimactie
rondom de school wordt
hergebruik zichtbaar en de
prullenbakken die de kinderen bijvoorbeeld kunnen
maken van plastic tasjes
zijn een blijvende reminder
voor in de klas.’
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Natuurleerpad
‘Een natuurleerpad is in
mijn ogen het beste leermiddel dat er bestaat.
Met opdrachten kun je alle
kanten op: beestjes zoeken,
bomen herkennen, maar ook
geschiedenisles of rekenles
geven. Het stimuleert samenwerking en zelfstandigheid tegelijk. Bovendien zijn
kinderen buiten, ze bewegen,
gebruiken alle zintuigen en
ervaren dat ze onderdeel
zijn van de natuur. Ze leren
innerlijk stil zijn, de breekbaarheid van de natuur
ervaren.’

Attitude
Frans van Buul is manager
onderwijs en kwaliteit bij
Scalascholen in de gemeente
Heusden, de stichting waarvan
de Lambertusschool in Haarsteeg
deel uitmaakt. ‘Wij hebben
duurzaamheid hoog in het vaandel
omdat we van mening zijn dat het
onze opdracht is om blijvend op
een duurzame manier te werken
en te handelen, steeds vanuit het
idee dat we de wereld leefbaarder
en mooier moeten achterlaten voor
de generaties die na ons komen.
Niet alleen in het klaslokaal, binnen
het educatieve proces, maar ook in
de hele organisatie van de scholen,
in alles eromheen, liggen veel
mogelijkheden om inhoud te geven
aan bewustwording. Duurzaam
gedrag is immers een houding,
en daarom investeert Scala
voortdurend in de attitudevorming
van alle betrokkenen op het
gebied van duurzaamheid en
leefbaarheid.’
Zo is de functie van coördinator en
vakdocent duurzaamheids-, natuur
en milieuonderwijs gecreëerd door
bij alle bij de stichting aangesloten
scholen 0,08 fte daarvoor vrij te
maken.

Plastic windmolens, uit de klas van
Margriet Sebestik, Oisterwijk.
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Zintuigles
‘Wat proef je? Wat is bitter,
wat is zoet? Leuk en spannend met een blinddoek voor
en vergeet de vergeten groenten niet! Doe deze les met
groenten en fruit uit de eigen
schoolmoestuin. Geen plek
of te veel werk? Wat dacht je
van een “eetbare wand” of een
kruiwagenmoestuin?’

Insectenhotels
‘Een insectenhotel bouwen is samenwerken voor biodiversiteit, goed voor de natuur en goed voor jezelf. Steeds meer
scholen zien de meerwaarde van een insectenhotel, maar
ook van vogel- en vlinderhuisjes. Het voegt iets toe aan de
beleving in de directe omgeving en ook aan de educatieve
gereedschappen van de leerkracht. Een informatiebordje is
nuttig: de wespen en bijen die in het hotel komen steken
niet, ze zijn zelfs bang voor mensen!’
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Respectles
‘Respect voor alles wat
leeft en voor elkaar,
leer je in het bos. Ga
eerst met de kinderen
langs een cultuurbos.
Daar heb je grofweg twee
soorten bomen, varens,
bramen en gras. Niet
veel meer, insecten
vinden is daar relatief
moeilijk. Fiets dan een
stukje verder naar een
bos dat goed ontwikkeld
is, een biodivers bos.
Ervaar de variëteit.
De kinderen leren veel
over evenwicht, over
respect voor het leven.
Het geheim zit in
verwondering.’

