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Datum:  Woensdagmiddag 30 maart 2022 
Plaats: Conferentiecentrum De Werelt, Westhofflaan 2 in Lunteren 
 
Tijdens het Nederlands gedeelte van de conferentie 
op woensdagmiddag 30 maart 2022 wordt in 
gezoomd op de Whole School Approach (WSA)/ 
Whole Institution Approach (WIA) in Nederland.  
 
Nederland heeft de invulling van Education for 
Sustainable Development (ESD) ingevuld via het 
programma Duurzaam Door.  
 
Tijdens de 16e meeting van de UNECE steering 
committee on ESD en UNESCO ESD conferentie is 
afgesproken dat Nederland en 74 andere landen de 
WSA/WIA implementeren.  
 
Dit Nederlands deel gaat verder in op de vraag of er 
een gezamenlijke aanpak mogelijk is om WSA/WIA 
in Nederland te implementeren. 
 
 

Programma middagdeel woensdag 30 maart 2022 

13.30 Welkom vanuit de rijksoverheid namens de organiserende ministeries  
• Gert-Jan de Maagd (Gedragsteam Ministerie van I&W), dagvoorzitter. 
• Esther de Kleuver (directeur Leefomgeving en circulaire economie van het ministerie van 

IenW). 
• Floor Boselie – Abbenhuis (MT-lid directie Strategie, Kennis en Innovatie van het 

ministerie van LNV). 
 

13.50 Introductie concept WSA:  
• Sandra Pellegrom (nationaal coördinator SDG’s) en Giuseppe van der Helm (Coöperatie 

Leren voor Morgen / coördinator SDG 4: kwaliteitsonderwijs) , over ambitie 
duurzaamheid en onderwijs.  

• Prof. Arjen Wals (Wageningen University & Research), over de Whole School Approach 
en internationale voorbeelden. 

• Roel van Raaij (Ministerie van LNV), Samenvatting internationale conferentie.  
 
14.35 Stem van de jongeren 

• Ramon Lenders (Jonge klimaatbeweging [JKB]). 
• Fons Janssen, Klimaat en Energie Koepel [KEK]).  
• Annelies, May, Merel, Noëmi en Frans;  (Twickelcollege Hengelo), Jongerenparticipatie 

met Eco-Schools. 
 

https://www.duurzaamdoor.nl/
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15.05 We hebben een gezamenlijke opgave 

• Inge Vossenaar, Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie 
van OCW. 

• Marcel Elsenaar (adviseur duurzaam onderwijs Verus, vereniging katholiek en christelijk 
onderwijs), adhesiebetuiging vanuit het onderwijs. 

• Jacqueline van Dongen, voorzitter Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling 
en wethouder van de gemeente Zwijndrecht), adhesiebetuiging vanuit lokaal bestuur. 
 

15.35 thee pauze 

 
16.00 Wat kunnen we doen? 

• Indy van de Sande (ministerie van IenW en voorzitter interdepartementale werkgroep 
‘Duurzame School’), samenwerking tot nu toe. 

• We beginnen niet op nul:  
o Giuseppe van der Helm (Coöperatie leren voor Morgen), over routekaart WSA en 

onderwijsnetwerken. 
o Hak van Nispen tot Pannerden (SME) over Eco-Schools en netwerk NME. 

• Hak van Nispen tot Pannerden (SME), resultaten verkenningen draagvlak in het 
bestuurlijk veld. 

• Ton Klein (Oberon), resultaten verkenningen draagvlak in het onderwijsveld: + filmpje.  
 

16.50 We gaan het doen? 
• Indy van de Sande (ministerie van IenW en voorzitter interdepartementale werkgroep 

‘Duurzame School’), de bouwstenen en verschillen per onderwijslaag voor een 
gezamenlijke aanpak. 

 
17.05 Krachten bundelen en kansen benutten 

Oproep vanuit Rijksoverheid aan sectorraden, andere overheden en ondersteunende partijen 
om samen te werken aan duurzaamheid in het onderwijs, naar de behoeften van het 
onderwijs. 

17.20 Slotverklaring door de dagvoorzitter, toast op de toekomst. 

17.30  Borrel 

18.15  Einde  

 


