Samen sterk voor Duurzaam Onderwijs
Bijdragen aan duurzaam onderwijs? Steun de club van 1000 met 1000,- euro
Circulaire economie. Duurzame energie. Klimaat-neutraal. Duurzame voedselsystemen. De transities
voor een leefbare wereld van morgen stapelen zich op. Er is dan ook werk aan de winkel om de
wereld van morgen leefbaar te houden voor de generaties na ons. Er worden niet alleen plannen
gemaakt. Ook de uitvoering wordt enthousiast opgepakt. De zonnepanelen verschijnen op de daken,
bedrijven maken van reststromen weer mooie producten. De koeien eten lokaal geproduceerd
veevoer en de mest wordt hoogwaardig opnieuw benut. Inmiddels zijn er duizenden voorbeelden en
prachtige best-practices. En bij al die transities, en concrete voorbeelden wordt gekeken naar de
skills van de mensen die het moeten doen.
Bij veel beroepen verandert het vakgebied. Bij de installateur gaat het om CO2-besparing en
hergebruik van materialen, bij de accountant om het werken met meervoudige waarde. Bij de
financieel dienstverlener gaat het om het werken met andere verdienmodellen en bij de bakker om
het sluiten van lokale kringlopen. Bij de kapper, bij de loodgieter, bij de ontwerper, bij de
bankdirecteur; overal verandert er veel. Zonder educatie van mensen in opleiding kunnen we de
transitie naar een duurzame samenleving niet realiseren.
Ook in het onderwijs gebeurt er veel, in basisscholen, universiteiten, hogescholen ROC’s, AOC’s,
VMBO en middelbare scholen. Van studenten die een circulaire auto maken tot
basisschoolleerlingen die samen een boek over afval schrijven. Nu nog veelal losse initiatieven die
samen nog niet professionals van morgen leveren. Samenhang, bundeling en opschaling. Dat is
nodig. Laten we deze beweging samen groot maken!
Dertig organisaties hebben de handen ineen geslagen om samen met het onderwijs te werken aan
de duurzame transities. Van peuter tot professional, binnen én buiten het onderwijssysteem. Samen
van lespakket naar een duurzame systeemverandering. Van Aeres Hogeschool en Koning Willem 1
College tot Nordwin College en vele basisscholen. Van Platform Bèta techniek, Greenpeace, IVN en
Duurzame PABO tot IkCirculeer en Het Groene Brein. En alle anderen. Samen vormen wij de
Coöperatie Leren voor Morgen. Samen tillen wij duurzaam onderwijs naar een hoger plan. We
streven ernaar duurzaam onderwijs in de volle breedte van de Nederlandse onderwijssysteem te
laten landen. Met de Sustainable Development Goals als inhoudelijk kader. Dit vraagt om een breed
gedragen krachtsinspanning. Zodat er in Nederland een stevig draagvlak ontstaat voor duurzaam
onderwijs. Waar vele verschillende projecten en programma’s samenhang krijgen. Waar vele
handen samen veel beweging brengen. Hier hebben wij jouw steun voor nodig.

We zoeken 1000 partijen die zeggen: Ja, ik werk aan de duurzame transitie en ik vind het
onderwijs daarbij van groot belang. En ja, ik hoor bij de club van 1000 die dit mede
mogelijk maakt. Doe mee en meld je aan via clubvan1000@lerenvoormorgen.org . Je kunt
ook direct je bijdrage van €1000,00 overmaken op NL64TRIO0338787585 t.n.v. Leren voor
Morgen o.v.v. Club van 1000.

Namens alle leerlingen en studenten van Nederland: Veel dank!

