












Groene Vlag

Bronzen certificaat

Zilveren certificaat

Eco-Schools
De zeven stappen

1
Eco-team
vormen

2
Eco-scan
uitvoeren

7
Eco-code 

ontwikkelen

4
Monitoren en 

evalueren

5
Curriculum 
analyseren

3
Actieplan

maken

6
Informeren en 

betrekken

(na één jaar)

(na anderhalf jaar)

(na twee jaar)



98% 
van de 
scholen

93% 
van de 
scholen















“Gebruik de JLE subsidie voor een 
kookworkshop, een moestuin of 
een bezoek aan boerderij, kas of 
voedselverwerkend bedrijf.”













www.greenpeace.nl/docenten
Gratis lespakketten en nascholing
voor basis- en voortgezet 
onderwijs





“Het is een fijn gevoel om je 
schoon binnen te lopen en 
de Groene Vlaggen te zien 
wapperen, dan ben je echt 

trots!”







“Dit beklijft! Dit is hoe leerlingen 
leren. Ze zullen het nooit meer 
vergeten en ik kan er steeds 
naar teruggrijpen, het hele jaar 
door, bij alle vakken.” Juf Wilma, 
Utrecht.







“Het is lastig om studenten 
enthousiast te krijgen die 
nog niet bezig zijn met 

duurzaamheid”































“Het allerleukste vind ik 
dat leerlingen zelf initiatief 
nemen, zelf verantwoording 
nemen en zichzelf ontplooien 
op een totaal ander gebied 
dan normaal gesproken op 
school.” 





Blijf op de hoogte en neem een (gratis) abonnement.

Aanmelden kan via www.schoolfacilities.nl

Eco-Schools, gefeliciteerd met 
het 25-jarig jubileum!

Wij ondersteunen jullie doel met ons vakblad Schoolfacilities.



















 “Als je na twee jaar stopt dan 
krijgen alle nieuwe leerlingen 
niks mee van het keurmerk. 
Die krijgen geen kans om 
in het Eco-team te zitten, 
iedereen verdient die kans 
toch?”











Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling

 info@verenigingGDO.nl  • www.verenigingGDO.nl

Allereerst feliciteren wij Eco-Schools met het 25-jarig jubileum! En natuurlijk alle scholen die het 
keurmerk hebben behaald. 

Hulp aangeboden!

Organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie (NME) in het hele land ondersteunen scholen 
bij het verduurzamen van gedrag, schoolorganisatie en lesprogramma. Daarbij sluiten wij aan bij 
wat uw school al doet rond thema’s zoals burgerschap, voeding of hygiëne. Elke begeleiding vraagt 
maatwerk. We kunnen daarbij makkelijk andere partijen binnen ons netwerk inschakelen voor het 
invullen van de diverse thema’s.
 
U bent nog geen Eco-School?

Onze kennis en ons netwerk sluiten naadloos aan bij scholen die werken met het Eco-Schools 
stappenplan. Wilt u ook graag Eco-School worden of meer aandacht voor duurzaamheid op uw 
school, maar heeft u geen idee hoe? En wilt u weten wat u als docent in de gewone lessen kunt met 
duurzame thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie, voedsel, energie en circulaire economie? 
Of heeft uw school al veel aanpassingen gedaan, maar mist het nog een verbindende kapstok? Uw 
lokale NME organisatie kan helpen! 
 
Zo werken we samen aan een duurzame basishouding bij leerlingen en aan een duurzame 
ontwikkeling van de eigen leefomgeving, met oog voor de wereld om ons heen.
 
Lokale NME organisaties werken samen in de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling 
(GDO). Zoekt u een NME organisatie in de buurt, neem dan contact op met GDO.

Deze NME-organisaties ondersteunen Eco-Schools in hun gemeente(n): CNME Maastricht, 
NME Culemborg, Natuur en Milieu Overijssel, BuitenWijs (Houten, Nieuwegein, Lopik en 
IJsselstein), ANMEC (Amsterdam), Duurzaamheidscentrum de Papaver (Delft), De Bastei 
(Nijmegen), Omgevingseducatie Gooi en Vecht - en Eemstreek, Boerderij Wolfslaar (Breda)
 

NME-centrum partner voor duurzame scholen


