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Informatiebrochure voor partners

Eco-Schools wordt in Nederland gecoördineerd door SME, afdeling Onderwijs: Expertisecentrum Duurzaamheid op School.

DECREASE YOUR FOOTPRINT

INCREASE YOUR HANDPRINT

DE CONFERENTIE

DE INTERNATIONALE ECO-SCHOOLSCONFERENTIE
KOMT NAAR NEDERLAND
Eco-Schools Nederland en de Foundation for Environmental Education (FEE) organiseren in november 2019
de National Operators Meeting van Eco-Schools. Deze unieke conferentie staat in het teken van positieve
acties voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en het 25-jarige jubileum van Eco-Schools. In deze
brochure leest u hoe u als partner deze conferentie mede mogelijk kunt maken.

OVER ECO-SCHOOLS
Bijna 20 miljoen leerlingen op 52.000 scholen in 69
landen wereldwijd maken werk van een duurzame
toekomst met behulp van de Eco-Schoolsaanpak.
Het programma is door de Verenigde Naties
erkend als een leidend programma in het
realiseren van onderwijs voor duurzame
ontwikkeling.
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25 JAAR ECO-SCHOOLS
Jubileum
In 2019 bestaat het Eco-Schoolsprogramma
25 jaar. Een feestelijk moment dat we met alle
deelnemende landen vieren: in Nederland!
Conferentie
In november 2019 reizen bijna 100 internationale
vertegenwoordigers uit de 69 Eco-Schoolslanden
af naar Den Haag. Vier dagen lang draait alles
om duurzaamheid in het onderwijs. De National
Operators Meeting staat in het teken van leren en
inspireren. Een prachtige kans voor ons als land
om te laten zien hoe wij dit doen en te leren van
ervaringen van andere landen.

Jubileumeditie
De National Operators Meeting ter ere van het
25-jarige jubileum is de tweede conferentie die
plaatsvindt in Nederland. De eerste vond plaats
bij de start van het programma. Deze tweede
editie organiseren we samen met ‘s werelds
grootste organisatie voor natuur- en milieueducatie
ter wereld (de Foundation for Environmental
Education), overheden, maatschappelijke
organisaties en bedrijven die actief zijn op het
gebied van duurzaamheid en onderwijs.
Ervaringen delen
Tijdens de conferentie brengen we in kaart hoe het
is gesteld met de ontwikkeling van schoolbrede
aandacht voor duurzaamheid. We delen ervaringen
met de insteek van Rijksoverheden en lokale
overheden, met de betrokkenheid van scholen bij
deze maatschappelijke uitdaging, met de bijdragen
die bedrijven willen doen in deze beweging. En
bovenal delen we heel veel ‘positive handprints’
die mensen op scholen leveren!

POSITIEVE ACTIE VOOR DE SDG’S
Naar een betere wereld in 2030
Met de enorme uitdagingen voor de mensheid
is er een grote urgentie om positieve actie te
ondernemen. De Sustainable Development
Goals (SDG’s) geven ons een visie op onze
gemeenschappelijke toekomst. Ze stellen ons een
agenda voor om concreet aan de slag te gaan voor
een duurzame aarde.
Concreet aan de slag
Eco-Schools biedt de hands-on ervaring voor het
ontwikkelen van vaardigheden, die vervolgens
competenties worden van een actieve burger. Met
alle 20 miljoen leerlingen en 1,4 miljoen docenten
wereldwijd maken we werk van duurzame
ontwikkeling. Oftewel: ‘Decrease your footprint.
Increase your handprint!’ De handafdruk staat
symbool voor de overtuiging dat we het verschil
kunnen maken met kleine en grote acties: of dat
nu een actie is van één leerling of een hele school.
Niet voor niks laat Eco-Schools zich omschrijven
als een ‘fun, action-oriented programme’.

PARTNER WORDEN
Steun het maatschappelijk doel
Het belooft een uniek evenement te worden met
internationale aandacht voor Nederland. Een
mooie kans voor u als partner om te laten zien dat
u het maatschappelijke doel van deze conferentie
(en daarmee Eco-Schools) steunt.

ECO-SCHOOLSMAGAZINE

PLANNING
De National Operators Meeting vindt in november
2019 plaats. De planning met betrekking tot
partners ziet er globaal als volgt uit:
•
•
•

•
•

Januari en februari 2019
Fondsenwerving en zakelijke contacten
Maart 2019
Startoverleg met alle partners
Voorjaar 2019
Aanleveren van teksten, logo’s en
afbeeldingen
Najaar 2019
Persbericht en Eco-Schoolsmagazine
November 2019
De National Operators Meeting

PROGRAMMA
Momenteel ziet het progamma er als volgt uit
(indicatief):
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4

Aankomst en diner
Conferentie en diner met de burgemeester
Conferentie en feestavond
Workshops en duurzaamheidsmarkt

In de aanloop naar de Eco-Schoolsconferentie ter
ere van het 25-jarige jubileum wordt een EcoSchoolsmagazine samengesteld. Hierin worden
de verhalen van positive handprints van scholen
verzameld als inspiratiebron voor andere scholen.
Het Eco-Schoolsmagazine wordt in een oplage
van 600 stuks verspreid onder Nederlandse
deelnemende scholen, partners van Eco-Schools
en op beurzen. Voor partners is er de mogelijkheid
om met een logo, advertentie of advertorial
zichtbaar te zijn in het magazine.

Maak het mede mogelijk
Als gastland is Eco-Schools Nederland
verantwoordelijk voor de organisatie. Denk aan
verblijf, diners, vergaderlocaties, transport etc. Wij
zoeken partners die dit met ons mede mogelijk
maken. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor.
Denk bijvoorbeeld aan:
•
•
•

Financiële bijdrage voor de organisatie
Sponsoring van bijvoorbeeld een diner of lunch
Adverteren in Eco-Schoolscommunicatie
Meer informatie?
Neem contact op met Hak van Nispen via
E: nispen@eco-schools.nl
T: 030 - 635 89 11

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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