Eco-Schools
Facilitair
Informatiebrochure voor schoolbesturen
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Eco-Schools wordt in Nederland gecoördineerd door SME, afdeling Onderwijs: Expertisecentrum Duurzaamheid op School.
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DOE MEE EN MAAK HET VERSCHIL
Op scholen die deelnemen aan Eco-Schools wordt er hard gewerkt aan duurzaamheid. Eco-teams,
bestaande uit leerlingen en docenten, onderzoeken de school en bedenken acties om deze te
verduurzamen. Zij zijn echter zijn niet altijd in staat om grote veranderingen door te voeren. Voor het
inbedden van duurzaamheid in facilitaire zaken, zijn jullie als schoolbestuur aan zet. Eco-Schools Facilitair
helpt jullie hierbij op weg. Doe mee en versterk de beweging naar duurzaam op jullie scholen!

OVER ECO-SCHOOLS

OVER ECO-SCHOOLS FACILITAIR

Duurzaam DNA
Duurzaam denken en doen verankeren in het DNA
van leerlingen, docenten en de school als geheel:
dat is de ambitie van Eco-Schools. Het programma
Eco-Schools helpt die ambitie realiseren.
Leerlingen centraal: student-led change
De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de
school van binnenuit verduurzamen. Geholpen
door de zeven stappen van Eco-Schools werkt
het Eco-team toe naar hét internationale keurmerk
voor duurzame scholen: de Groene Vlag.
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Het (nieuw op te richten) facilitaire team
onderzoekt, onder begeleiding, de kansen voor
de school en stelt een actieplan op om de school
verder te verduurzamen.
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Vier stappen
Eco-Schools Facilitair volgt dezelfde methodiek als
het traject dat leerlingen en docenten doorlopen.
De eerste vier stappen worden in een periode
van drie tot zes maanden uitgevoerd met speciale
aandacht voor facilitaire zaken.
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“

Het facilitaire team zorgt voor het beleid en de
contracten, het Eco-team laat duurzaam denken en
doen leven onder leerlingen. Zo versterken we elkaar.

”

DE ROL VAN HET MANAGEMENT
Duurzame beslissingen nemen
Het Eco-team van leerlingen en docenten kan
veel voor elkaar krijgen als het gaat om duurzaam
denken en doen. Zij hebben echter niet de
bevoegdheid om beslissingen te nemen over
bijvoorbeeld het afvalcontract, het goed inregelen
van de verwarming of inkoop van milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen. Dit kan bij leerling leiden
tot frustratie: “Waarom geeft mijn school niet het
duurzame voorbeeld?”. Hier speelt Eco-Schools
Facilitair op in. Het is een kortlopend project,
waarbij een facilitair team wordt ondersteund om in
vier stappen de duurzame beweging van leerlingen
en docenten vooruit te helpen.
Dezelfde methodiek als leerlingen
Het facilitaire team doorloopt dezelfde stappen
als het Eco-team. Dit maakt het gemakkelijker om
activiteiten op elkaar af te stemmen en elkaar te
versterken.
Het financiële plaatje
Jullie hebben vast wel eens gehoord dat er veel
geld (terug) te verdienen valt als schoolbeleid
wordt verduurzaamd. Vaak is dat inderdaad het
geval en tegelijk vraagt dit vaak wel om eenmalige
investeringen. Hoe ziet het financiële plaatje er
voor jullie scholen uit?

VOORDELEN
Door Eco-Schools te combineren met Eco-Schools
Facilitair, versterken jullie elkaar en werken jullie
samen aan scholen waar duurzaamheid is ingebed
in het onderwijs, de omgeving én de organisatie.

Breed inzicht in kansen en
mogelijkheden om de school te
verduurzamen op tien thema’s

Het Eco-team en het facilitaire
team versterken elkaar

€

Inzicht in de financiële situatie;
zowel besparingen als
investeringen
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Stap 2: Quickscan uitvoeren
Met de quickscan nemen we de bedrijfsvoering
van de scholen onder de loep. Afhankelijk van jullie
wensen bekijken we alle thema’s van Eco-Schools
(zie het schema hieronder) globaal of focussen we
enkele specifieke thema’s. Eventueel werken we
hiervoor samen met met een partij gespecialiseerd
in een bepaald thema, bijvoorbeeld een organisatie
die energiescans uitvoert.
Ook bekijken we in deze stap welke kansen er
zijn. Relevante ontwikkelingen in bijvoorbeeld het
gemeentelijke beleid worden onderzocht. Hierbij
kun je denken aan een integraal huisvestingsplan
(IHP) of gescheiden afvalinzameling.

DE STAPPEN
Stap 1: Team vormen
De eerste stap is het samenstellen van een
facilitair team. In het facilitaire team zitten
mensen van het schoolbestuur en mensen van de
schoolleiding. Ook de conciërges en/of facilitair
medewerkers van de deelnemende schoollocaties
worden betrokken. Doordat dit team dezelfde
stappen doorloopt als het Eco-team (bestaande
uit leerlingen en docenten), kunnen jullie de
activiteiten gemakkelijk op elkaar afstemmen. Zo
wordt gewerkt aan een integrale aanpak.

Stap 3: Actieplan maken
Op basis van de quickscan gaan we aan de slag
met een actieplan. Gezamenlijk stellen we de
ambitie vast en bepalen we welke maatregelen
er genomen gaan worden om de ambitie te
bereiken. Externe organisaties denken mee
over mogelijke oplossingen en maatregelen. Het
ondersteuningstraject wordt afgerond met een
concreet actieplan waarvoor draagvlak is binnen
de school. Samen met het Eco-team voeren jullie
het plan vervolgens uit.

Daarnaast onderzoeken we samen welke
organisaties jullie (lokaal, regionaal of landelijk)
kunnen ondersteunen op het gebied van de
verduurzaming van facilitaire zaken. We leggen de
contacten om deze samenwerking op te starten
met bijvoorbeeld de gemeente of bedrijven.

Stap 4: Monitoren en evalueren
De resultaten van de uitgevoerde acties worden
gemonitord en geëvalueerd. Dit kan zelfstandig of
onder begeleiding worden uitgevoerd.
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Scholen

Geschikt voor alle Eco-Scholen
Eco-Schools Facilitair is geschikt voor alle scholen
die (willen) deelnemen aan Eco-Schools: primair
onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en
MBO.
Ondersteuning
Vanuit Eco-Schools ondersteunen we in het traject
Eco-Schools Facilitair:
• Stap 1 - Teamvorming: startgesprek voeren
met schoolleiding en/of schoolbestuur om de
wens te verkennen en gesprekken voeren met
mensen in en rond de school om de situatie in
kaart te brengen.
• Stap 2 - Quickscan uitvoeren van het beleid
van het schoolbestuur voor alle tien de thema’s

•

•

•

en deelnemende scholen bezoeken om
informatie uit de quickscan aan te vullen.
Stap 3 - Ambitie bepalen en plan van aanpak
maken in samenwerking met het facilitaire
team.
Afstemmen met Eco-Schoolsbegeleider om
samenwerking tussen Eco-team en facilitair
team te borgen.
Bondige rapportage van het traject.

Kosten
De kosten voor deelname aan Eco-Schools
Facilitair zijn afhankelijk van de situatie van jullie
scholen en de uitvoering is maatwerk. Vraag
vrijblijvend een offerte aan.
Uitbreidingsmogelijkheden
In het traject Eco-Schools Facilitair bekijken we
alle duurzaamheidsthema’s op een laagdrempelige
manier. Zijn er al diepgaande scans uitgevoerd
uitgevoerd, bijvoorbeeld een energiescan? Dan
nemen we de resultaten mee in de quickscan.
Zijn er nog geen scans uitgevoerd maar willen
jullie een bepaald thema verder uitdiepen?
Dan kunnen jullie gebruik maken van diverse
uitbreidingsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan:
• Energiemaatwerkadvies door extern bureau
• Schoolpleinontwerp door duurzame hovenier
• Ondersteuning bij duurzaam aanbesteden

Eco-Schools
Nederland

Uitvoeringspartners

Supporters

GROOT NETWERK
Uitvoeringspartners
Elke school die meedoet aan Eco-Schools, wordt
begeleid door een professional op het gebied
van duurzaamheid en onderwijs. Hij of zij werkt
bij een uitvoeringspartner van Eco-Schools in
de omgeving van de school, zoals de gemeente
of een centrum voor natuur- en milieueducatie
(NME). De voortgang van Eco-Schools Facilitair
stemmen we steeds af met deze begeleider.
Supporters
Wij hebben een groot netwerk van zowel private,
als publieke organisaties. We noemen ze de
supporters van Eco-Schools. In de uitvoering van
Eco-Schools Facilitair zetten we dit netwerk in om
jullie school zo goed mogelijk te ondersteunen.
Dit kan door bijvoorbeeld concrete diensten en
producten onder de aandacht te brengen. Hierbij
kun je denken aan duurzame voedingsmiddelen,
schoonmaakmiddelen, kantoorartikelen of andere
producten die een duurzame bedrijfsvoering
mogelijk maken. Kijk voor meer informatie op
www.eco-schools.nl/supporters.

Meer informatie of aanmelden?
Kijk voor meer informatie op
www.eco-schools.nl/facilitair of neem contact
op via:
E: info@eco-schools.nl
T: (030) 635 89 00

OVER ECO-SCHOOLS NEDERLAND
Eco-Schools is een programma van de grootste organisatie voor natuur- en milieueducatie ter wereld:
de Foundation for Environmental Education (FEE). In Nederland is Eco-Schools eigendom van IVN
natuureducatie. Het beheer is uitbesteed aan SME. Wij, de mensen van SME, zijn ervan overtuigd dat
mensen het verschil maken richting een duurzame toekomst. Vanuit SME brengen wij deze mensen in
beweging. Dit doen we door ze te stimuleren om binnen hun eigen situatie stappen te zetten richting
duurzaam denken en doen. Dit doen we in het onderwijs, voor overheden en met bewoners.

EXPERTISECENTRUM DUURZAAMHEID OP SCHOOL

Het portaal voor
onderwijs en water

Programma voor afvaleducatie,
afvalscheiding en afvalpreventie

Het portaal voor
onderwijs en energie

Het informatiesysteem voor
het zoeken en vinden van
natuur- en milieueducatie

Verhalen die inspireren om op
school met duurzaamheid
aan de slag te gaan

Het internationale keurmerk
voor duurzame scholen

SME is lid van de coöperatie Leren voor Morgen

In het onderwijs is SME actief als Expertisecentrum
Duurzaamheid op School. We coördineren en
verbinden landelijke programma’s en projecten
die scholen helpen om duurzaamheid een vaste
plek te geven; zowel in de bedrijfsvoering van de
school, als in het onderwijsproces en het denken
en doen van leerlingen en medewerkers. Met onze
programma’s overstijgen we het projectniveau en
werken we aan blijvend effect. Daarin werken we
niet alleen. We zijn actief lid van de coöperatie
Leren voor Morgen en werken nauw samen met
centra voor natuur- en milieueducatie (NME),
maatschappelijke organisaties, overheden en het
bedrijfsleven.
Naast Eco-Schools beheren we nog diverse
andere programma’s en projecten gericht
op duurzaamheid op school of voeren deze
mede uit. Kijk voor meer informatie over onze
onderwijsactiviteiten op www.sme.nl/onderwijs.

Contact SME / Eco-Schools Nederland

“Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor
duurzame ontwikkeling: binnen én buiten
het onderwijssysteem en van peuter tot
professional.”

Kanaalweg 19-H, 3526 KL Utrecht
(030) 635 89 00
info@sme.nl / info@eco-schools.nl
www.sme.nl / www.eco-schools.nl

www.lerenvoormorgen.org
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