
conferentie leerkracht 
   voor de toekomst 

op 11-11-’11 begon de Dag van de Duurzaamheid met een 

landelijke voorleesactie op 900 basisscholen. Daar 

kwam duidelijk naar voren: leerlingen en leerkrachten willen 

meer met duurzaamheid op school. Wil jij als (aankomend)  

leerkracht, pabo-docent of schoolbestuurder duurzaamheid 

zichtbaar maken in het onderwijs, in het schoolgebouw 

en in de omgeving? Kom dan naar de conferentie 

‘Leerkracht voor de toekomst!’. Deze conferentie laat veel 

praktijkvoorbeelden zien en geeft concrete handvatten 

voor een duurzame basisschool en duurzame pabo. 

Woensdag 25 januari 2012 
13.30 - 18.15 uur
HogescHool utrecHt, utrecHt 

13.30 - 14.00 uur 
Inloop met koffIe & thee

14.00 - 15.30 uur  
plenaIr
> Dagvoorzitter: Wichert Duyvendak, 

directeur instituut theo thijssen van 
Hogeschool Utrecht

> opening door Geri Bonhof, 
voorzitter van het college van Bestuur 
van Hogeschool Utrecht

> Dromen, durven, delen, doen
Wilco van rooijen, beroepsavonturier

> Verbondenheid in leren en samenwerken
Kinderen denken op de conferentie mee 
over concrete duuzaamheidsvraagstukken. 
Guus Geisen, stichting Duurzaam
Leren en lrlSZ.

15.30 - 16.30 uur  
Workshops   

16.30 - 17.40 uur  
plenaIr   
> samenvatting van de activiteiten in 
 het eerste plenaire deel 
 Guus Geisen, stichting Duurzaam Leren 
 en lrlSZ
> Groene schoolplekken 
 Wim Pak, basisschool De Bloemhof
> Duurzaamheidscompetenties voor   
 opleiders van de Verenigde naties
 charles Hopkins, UneSco chair in   
 education for Sustainable Development 

17.40 - 18.15 uur 
Borrel

‘leerkracht voor de toekomst’ wordt 
georganiseerd door Duurzame paBo i.s.m. 
het Groene WeB (een samenwerkingsproject met 
Veldwerk nederland) en Hogeschool Utrecht.



Workshops 
> Duurzaamheid op de basisschool 

Jan Bot - Scholenstichting Kopwerk 
> lesgeven over duurzame ontwikkeling

Martin de Wolf - fontys Hogescholen
> rol van directeur in duurzame    
 veranderingsprocessen 

Wim Pak - basisschool De Bloemhof
> Intervisieworkhop Duurzaamheid op de pabo

Gerben de Vries en André de Hamer -
Duurzame  PABo 

> Duurzaamheid op Instituut theo thijssen
Jurgen Memelink - Hogeschool Utrecht

> natuur als leerschool
Sophie Sliepen - fontys Hogescholen, 
opleidingscentrum Speciale onderwijszorg 

> systeemdenken 
roger frijns - basisschool Amby Maastricht 

> Werken aan scholen voor de toekomst  
Philip de roo - poolreiziger en 
duurzaamheidsondernemer

> Boerderij-educatie 
evelyne Schreurs - Boerderijschool 

> outside classroom
Wim Meijberg - stichting Veldwerk nederland 

WIlco Van rooIjen
expeditieleider Van rooijen wil jongeren inspireren 
om ambassadeur te worden voor duurzame energie. 
Met het project Missie Antarctica 2048 met studenten 
van de Hogeschool Utrecht is dit nieuwe avontuur 
begonnen.

Guus GeIsen 
“Kinderen zijn de hefboom voor een duurzame 
toekomst. Wij, als volwassenen, hebben de opdracht 
om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling 
zodat zij de verandering kunnen zijn die ze willen 
zien in de wereld: van zien naar zijn.”

WIm pak
oBS De Bloemhof is gevestigd in een achterstands-
wijk. respect staat op de school centraal: voor 
anderen, voor de regels, maar ook respect voor 
jezelf. Het project  ‘fysieke integriteit’ bestaat uit 
drie pijlers: judo, koken en ecologie. Samengesmeed 
vormen de ecosofielessen de verbinding.   

charles hopkIns 
charles Hopkins bekleedt de UneSco leerstoel 
en heeft vanuit deze positie een internationaal 
netwerk van lerarenopleiders opgezet met als 
doel om leren voor duurzame ontwikkeling te 
verwezenlijken. Duurzame PABo maakt deel uit 
van dit netwerk. op de conferentie maakt hij de 
succesvolle voorbeelden van het implementeren van 
duurzaamheidscompetenties voor opleiders zichtbaar.

InschrIjVInG en kosten
> Pabostudenten: gratis 
> Basisschoolleerkrachten: €25
> Pabo-docenten en alle anderen: €50

aanmelden 
Aanmelden kunt u via info@duurzamepabo.nl 
o.v.v. naam, organisatie, functie en adresgegevens  
en drie voorkeuren voor workshops.  
Uiterste datum: 22 januari 2012 
Het bedrag voor 23 januari overmaken op 
bankrekening 5709374 t.n.v. stichting Duurzame 
PABo, Sint Kruis o.v.v. conferentie, uw naam en   
organisatie.

annuleren
Annuleren vóór 10 januari 2012 via 
info@duurzamepabo.nl
restitutie vindt plaats onder aftrek van €10
administratiekosten. U kunt uw plaats wel geven  
aan een collega. na deze datum vindt geen   
restitutie plaats.

nadere inhoudelijke informatie
André de Hamer, coördinator Duurzame PABo
andredehamer@duurzamepabo.nl
telefoon: 06 - 422 11 713

locatie
Hogeschool Utrecht, instituut theo thijssen 
Padualaan 97, 3584 cH Utrecht

op de website www.duurzamepabo.nl vindt u 
actuele en uitgebreide informatie over de workshops 
en het programma.

Duurzame paBo is een (onafhankelijke) netwerkorganisatie van en voor alle pabo’s en basisscholen in nederland die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het on-
derwijs. Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling. het Groene  
WeB is de verzameling van netwerken met als doel: kennisdeling over natuur, milieu en duurzaamheid als invalshoek voor goed (basis)onderwijs. Het Groene Web is een 
initiatief van stichting Veldwerk nederland en Duurzame PABo. hoGeschool utrecht Hogeschool Utrecht (HU) is een ondernemende kennisorganisatie waar studenten 
en medewerkers werken aan professionalisering van de beroepspraktijk. De HU wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is.


