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Zijn zij katalysator van de duurzaamheidstransitie? 
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In de Volkskrant van dinsdag 25 oktober staat een artikel over hoe scholen (basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs) de koplopers zijn in de smart-

citybeweging. Wat een fantastische ontwikkeling. Jaarlijks krijgt een van de scholen in Nederland de 

prijs van meest duurzame school van Nederland. Van elke provincie wordt een kandidaat school 

voorgedragen. Eén van deze twaalf genomineerden krijgt uiteindelijk de prijs toegekend door de 

vakjury.  

Dit jaar heeft één van de twaalf scholen zich vooral toegelegd op afvalrecycling, het verminderen van 

de ecologische voetafdruk van de school. Een aantal scholen heeft zich toegelegd op het 

experimenteren met innovaties op het gebied van logistiek, circulaire materiaalstromen, energie en 

watermanagement. 

Het hogere belang dat millennials, verreweg de belangrijkste doelgroep in het onderwijs, hechten 

aan duurzaamheid is een voor de hand liggende factor. Het aantal leerlingen en studenten is 

ongeveer 3,5 miljoen. Uitgaande van het principe dat twee leerlingen meer weten en kunnen dan 

één leerling, hebben we hier een enorm reservoir aan mogelijkheden. 

Hoe scholen op zoek zijn naar duurzame innovaties is te zien op de website van ondernemend-

onderwijs. Om energiegebruik terug te dringen worden op sommige scholen zonne- en windenergie 

ingezet. In samenwerking met de lokale waterzuivering wordt fosfaat teruggewonnen uit de natte 

urinefracties van mannentoiletten. Steeds meer schoolkantines zorgen ervoor dat de catering 

volledig vleesvrij is. Los van eventuele gezondheidsoverwegingen is het terugdringen van de CO2-

uitstoot hierbij een belangrijke overweging. 40.000 studenten en docenten van een hogeschool die 

twee dagen vegetarisch eten leveren daarmee een besparing op van zo’n 53 ton CO2 en 14 miljoen 

liter water. Naast de winst voor het milieu brengt die aanpak ook een andere manier van denken op 

gang. De scholen als katalysator van de duurzaamheidstransitie dus. Vooruitstrevende scholen 

zoeken die rol op. Duurzaamheid wordt gezien als een kernwaarde en op allerlei manieren is men 

bezig de milieubelasting door de scholen terug te dringen. 

Het is nu aan de innovatieve bedrijven, gemeenten, startups en universiteiten om die samenwerking 

met de scholen op te zoeken. Laten we gebruikmaken van deze koplopers! 

Plotseling schrik ik wakker en besef dat ik een hele mooie droom heb gehad, een wensdroom. Het 

dringt weer tot me door dat niet de scholen in het artikel de koplopers zijn, maar de festivals. 

Jammer voor het onderwijs, maar het blijft een mooi artikel! 

Zie Volkskrant dinsdag 25 oktober 2016, artikel van Milan Meyberg en Frederic Sanders. Titel: Festivals zijn koplopers in smart-

citybeweging.  
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