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schooljaar hebben we opnieuw die thema’s 
gekozen zodat we konden doorpakken. Het 
thema voedsel is er dit jaar ook bijgekomen. 
Dat past bij onze opstart tot het worden van 
een Gezonde School. Ook communicatie 
hebben we erbij gepakt. Het is belangrijk 
dat we kunnen vertellen wat we doen en 
dat het inspirerend werkt. Dit jaar was één 
van de doelen: de hoeveelheid plastic flesjes 
terugdringen. Met een flinke korting van 
Groevenbeek hebben wij speciale Groeven-
beek-doppers aan 70% van de leerlingen 
verkocht. Doppers zijn hervulbare flesjes 
die je kan vullen met drinkwater. Als school 
hebben we gelijk een watertappunt geïnstal-
leerd om het drinken van water te bevorde-
ren in plaats van het drinken van frisdrank. 
Dan pak je meteen het thema gezondheid 
mee.”

20% oFF ,,Vanaf 2015 hebben we het thema 
energie op de agenda gezet. Daar hebben we 
de campagnetitel 20% off voor bedacht. Die 
titel spreekt voor zich. We hebben de school 
volgehangen met posters met de oproep 
‘Help mee om de school te verduurzamen’. 
We hebben instructies gegeven op het 
lesplein over het omgaan met energie, het 
gebruik van computers, beamers en verlich-
ting. Wij zijn het gesprek aangegaan met de 
schoolleiding over het terugbrengen van het 
energiegebruik. Het proces om zonnepane-
len te plaatsen liep toen al. De directie heeft 
vanuit enthousiasme daarnaast ook geïnves-
teerd in Led-verlichting om een voorbeeld te 
stellen. We zijn het proces van besparingen 
blijven volgen door elke keer de meterstan-
den op te vragen. Wat blijkt, we hebben 
ons doel op één procent na gehaald. We 
hebben dus 19% energie bespaard! Volgend 
jaar wordt dat zeker 20% want dan tellen de 
resultaten van de zonnepanelen mee. 

KennIS en gedrAg Bij duurzaamheid en 
MVO gaat het om bewustwording en over 
gedrag in de praktijk. Hoe kun je leerlingen 
en indirect hun ouders op kennis en gedrag 
inspireren? ,,Veel thema’s behandelen we al 
in ons lessenpakket. Bij aardrijkskunde gaat 
het over de plastic soep, bij andere vakken 
verdiepen wij ons in plastic afval. We heb-
ben het over het klimaat en de opwarming 
van de aarde. Met ons Instagram-account 
Ecoschool-putten bereiken we veel leerlin-
gen. We ontvangen veel reacties en likes. 
Zo proberen wij betrokkenheid te creëren 
rondom het thema duurzaamheid. Leerlin-
gen raken enthousiast van creativiteit en 
humor. Daarmee kweken we als werkgroep 
goodwill zodat leerlingen ook bereid zijn om 
onze boodschap aan te horen. Het resultaat 
is dat er nu minder schermen branden. We 
zeggen altijd: Leren doen we samen. Wie 
het meest leert weet ik niet… Docenten en 
leerlingen leren samen hoe ze dit vraagstuk 
vorm kunnen geven”. 

Wat kan de burger (ieder persoonlijk) doen 
om duurzamer te leven?
,,De particulier zet in op de kleine beetjes. 
Bedrijven kunnen de grote stappen maken. 
Als particulier kan je wel recht doen. Ieder 
is persoonlijk verantwoordelijk voor de 
omgang met het thema duurzaamheid. Ik 
probeer altijd te stimuleren, goede initiatie-
ven de ruimte te geven. Zo hebben we ons 
als school aangesloten bij het lokale initia-
tief OnuitPuttenlijk Duurzaam. Het is een 
enorme uitdaging om naar klimaatneutraal 
te gaan en naar een circulaire economie. Als 
particulier kan je invloed uitoefenen door te 
vragen naar groene producten of diensten. 
Het zou mooi zijn als er een initiatief komt 
dat van Putten een klimaatneutrale gemeen-
te wil maken.”

Minder energieverbruik en minder plastic flesjes

 p Docent Jaap Vogelaar (midden) met twee leerlingen van de duurzaamheid-werkgroep: Thomas (links) en Mathijs, op het dak van het Groevenbeek College bij de zonnepanelen.

Duurzaamheid en 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen, begrippen 
die niet meteen concreet 
te maken zijn. Wat doen 
lokale overheden, 
organisaties en burgers 
met de dilemma’s 
rondom People, Planet 
en Profit? Wat zijn de 
belangen, wie is 
verantwoordelijk en wat 
geven wij door aan 
volgende generaties?

Arjan Glas  @ArjanGlas

Christelijk College Groeven-
beek wil vanuit haar chris-
telijke identiteit zorg dragen 

voor de schepping. Twee en een half jaar 
geleden heeft de schoolleiding daarom drie 
werkgroepen duurzaamheid samengesteld 
om het speerpunt duurzaamheid invulling te 
geven. De docenten Albert Wieman en Jaap 
Vogelaar zijn samen met een groep leerlin-
gen onderdeel van de werkgroep duurzaam-
heid bij de locatie in Putten. 

Vanuit een docentenkamer vertelt Jaap 
Vogelaar over de visie van Groevenbeek op 
duurzaamheid: ,,Als school willen samen 
met de leerlingen goed voor de aarde zorgen. 
Daarom zijn de werkgroepen opgericht op 
iedere afdeling van de school. Bij ons in 
Putten en in Ermelo een VMBO-werkgroep 
en een Havo-VWO-werkgroep. Leerlingen 
en leraren vormen een team dat samen 
die verandering maakt. Ieder jaar willen 
we nieuwe stappen zetten op het gebied 
van duurzaamheid en zodoende groeien 
naar een steeds verdere verduurzaming. 
Als eerste hebben we ons aangesloten bij 
Eco-Schools, een internationaal keurmerk 
dat gebaseerd is op VN-richtlijnen. Over de 
hele wereld doen 52.000 scholen mee met het 
programma van Eco-Schools. Ze hebben tien 
thema’s opgesteld waaraan je als school kunt 
werken. Elk jaar kies je een aantal thema’s 
waarvoor je je in wilt zetten. Het motto is: 
student-led-change. De verandering komt 
dus niet van bovenaf, maar wordt door de 
leerlingen opgepakt. Vorig jaar hebben wij 
het bronzen certificaat gehaald. Dit jaar ha-
len wij het zilveren certificaat en misschien 
ook wel de groene vlag.”

AFVAL ,,Het afgelopen schooljaar werkten 
we aan de thema’s energie en afval. Dit 

                  kader
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