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Symposium | woensdag 22 maart
De school als leeromgeving voor duurzaamheid
Dagvoorzitter | Arjen Wals | Hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-ecologische 
Duurzaamheid bĳ  de WUR

Ter gelegenheid van het afscheid van Olle Mennema organiseert de afdeling 
A&NME van de gemeente Den Haag een symposium met de titel De school 
als leeromgeving voor duurzaamheid. Een onderwerp wat hem na aan het 
hart ligt en waarvan hĳ  en wĳ  hopen dat er na zĳ n afscheid een vervolg aan 
gegeven kan worden. 

Ons onderwĳ s vindt plaats in en rond het schoolgebouw en onze leerlingen brengen een 
groot deel van hun tĳ d hier door. Het gebouw draagt in sterke mate bĳ  aan het karakter van de 
school, het leerklimaat en het welbevinden van leerlingen en personeel. Bĳ  het verduurzamen 
van gebouwen kĳ ken we echter nog vaak primair naar maatregelen ten behoeve van energie 
en klimaat. Maar maken we hiermee wel optimaal gebruik van het gebouw als pedagogisch 
verlengstuk van ons onderwĳ s? De relatie met het leren en het onderwĳ s wordt nu te vaak 
nog niet gelegd. Hoe kan huisvesting nog meer bĳ dragen aan de duurzame ontwikkeldoelen 
voor het onderwĳ s als geheel? Welke praktĳ kvoorbeelden kennen we waar huisvesting daad-
werkelĳ k fungeert als verlengstuk van het onderwĳ s? Hoe kunnen we de relatie versterken, 
wat is daarvoor nodig en wie is aan zet?

Het symposium ‘De school als leeromgeving voor duurzaamheid’ wordt georganiseerd door 
de gemeente Den Haag met ondersteuning van Vereniging GDO (Arjan Klopstra) en SME 
(Hak van Nispen).

P RO G R A M M A
 12.00  Inloop
 12.30–12.40  Opening door wethouder Den Haag
 12.40–13.10 Inleiding Arjen Wals
 13.10–13.30 Daniëlle van Eĳ k | programmamanager Klimaat & Energie o.a. onderwĳ s 
  en onderwĳ shuisvesting Ministerie OCW
 13.30–13.50 Indy van de Sande | voorzitter van de interdepartementale werkgroep 
  Duurzame School, Ministerie I&W
 13.50–14.10 Roel van Raaĳ  | Stuurgroep Kennisprogramma DuurzaamDoor, Ministerie LNV  
 14.10–14.30 Daan Bruggink | ORGA-Architect, architect van Ecologische basisschool
  de Verwondering in Almere
 14.35–15.00 Pauze
 15.00–15.20 Jeroen Paas | Senior adviseur educatie, SME
 15.20–15.40 Kria Djoyoadhiningrat | duurzaam bouwen, hogeschool Windesheim en 
  Karianne Djoyoadhiningrat-Hol | curriculum ontwerper, SLO 
 15.40–16.00 John Verhoef | directeur van Integraal Kindcentrum O3 in Den Haag
 16.00–16.45 Paneldiscussie met Eke Schins | senior adviseur bĳ  Arcadis, trekker van het
  team onderwĳ shuisvesting en -onderhoud, Peter de Jongh | afdeling huisvesting,   
  VO-Haaglanden, John Verhoef, Daniëlle van Eĳ k en Daan Bruggink
 16.45–16.55 Afsluiting Olle Mennema i.s.m. Arjen Wals
 ± 16.55 Borrel

We hopen u te zien op 22 maart 2023. 

Met vriendelĳ ke groeten,
Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie, 
Corien Bakker

Opgeven kan via 

milieueducatie.po@denhaag.nl 

Meer informatie kunt u vinden 

op Symposium De school als 

leeromgeving voor duurzaamheid. 

Deelname aan het symposium is 

kosteloos.

Locatie

Museon-Omniversum

Stadshouderslaan 37

2517 HV Den Haag

Museon-Omniversum is te bereiken 

met tram 17 richting Kunstmuseum 

vanaf station Holland Spoor of 

station Den Haag Centraal, 

halte Kunstmuseum.

https://www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Symposium+De+school+als+leeromgeving+voor+duurzaamheid

