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Duurzaamheid en 
volwasseneneducatie

Hoge ambities rond duurzame ontwikkeling 

193 landen onderschreven de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Hierin staat een 
duurzame relatie tussen mens, milieu en economie centraal. De recente Europese Green Deal pleit voor hoge 
ambities rond circulaire economie, energie, landbouw en biodiversiteit. Het Nederlands Klimaatakkoord wil dat 
we in 2030 bijna de helft minder aan broeikasgassen uitstoten. De klimaatproblematiek is nauw verweven 
met gezondheid, armoede, werkgelegenheid, voedselproductie en -distributie en educatie. Als je aan één 
draadje trekt, rolt er meteen een heleboel andere wol mee. Een integrale holistische aanpak is daarom nodig. 

Duurzaamheid & volwasseneneducatie: een gouden combinatie

Bij veel duurzame initiatieven speelt educatie een rol. Dit educatieve aspect is niet altijd meteen zichtbaar, maar 
als je betrokkenen ernaar vraagt, erkennen ze volmondig dat er bij duurzame activiteiten veel geleerd wordt. 
Burgers hebben nieuwe vaardigheden nodig om te kunnen bijdragen aan een duurzame wereld: naast basisvaardig-
heden en burgerschapsvaardigheden zijn ook groene vaardigheden van belang. De doorslaggevende bijdrage 
van educatie - formeel, non-formeel en informeel - aan een duurzamer wereld wordt steeds meer erkend. 

Opzet van het magazine

Dit magazine biedt een breed spectrum aan duurzame initiatieven waarbij volwasseneneducatie een rol speelt. 
Hoe ziet deze rol er nu uit en hoe zou die verder versterkt kunnen worden? Hoe betrek je mensen voor wie 
leren een uitdaging bij groene initiatieven? Lidwien Vos de Wael1 zocht het uit en beschrijft haar bevindingen. 
Ook na het verschijnen van dit magazine worden artikelen geplaatst. Check de laatste updates op EPALE. 

Doelgroep van dit magazine

Het magazine is een handreiking voor docenten en opleiders in de volwasseneneducatie, aanbieders van 
opleidingen en cursussen, (vrijwillige) begeleiders bijvoorbeeld in bibliotheken, buurtcentra en gezondheids-
centra en op de werkvloer. Ook voor managers, netwerkpartners, beleidsmakers en subsidiegevers (denk aan 
gemeenteambtenaren), sponsoren en opdrachtgevers is het van belang dat zij aandacht krijgen voor de bijdrage 
van volwasseneneducatie aan een duurzame wereld. De artikelen ondersteunen hierbij.

Doe ook mee!

Wij lezen uw ervaringen graag op EPALE. Wilt u ook ervaringen delen, laat het ons weten via epale@cinop.nl.

Team EPALE Nederland

1 Lidwien Vos de Wael is meer dan 30 jaar werkzaam in de volwasseneneducatie in Nederland en Latijns-Amerika. Zij was o.m. betrokken bij 

het Festival van het Leren, projecten rond plattelandsvernieuwing en educatie en laaggeletterdheid.

https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/dossier-duurzaamheid-en-volwasseneneducatie
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
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Wat gebeurt er in Nederland rond 
duurzaamheid & volwasseneneducatie? 

Zo voer je een 
goed gesprek over 
het klimaat 

Milieucoaches in 
Rotterdamse wijken – 
een succesverhaal 

Blog

Materiaal Blog

Bij duurzame activiteiten en acties wordt vaak veel geleerd, op non-formele en informele wijze. Het is nodig 
om deze educatieve component meer voor het voetlicht te brengen en verder te versterken. Daarmee bereik 
je dat activiteiten tot een duurzamer resultaat kunnen leiden. En hoe bereik je dat een duurzame lifestyle en 
economie door het brede publiek omarmd wordt, waaronder door mensen met een kleine beurs of voor wie 
leren een uitdaging is? 

Lees meer

Stichting Klimaatgesprekken organiseert laagdrempelige workshops over 
wonen, eten, consumeren, vervoer of vakantie. Zo krijg je handvatten 
waarmee je beter beslagen ten ijs komt als op je werk of privé over 
het klimaat praat. Je leert hoe je met respect voor de ander klimaat-
onderwerpen kan bespreken. Als je vervolgens nog een stap verder 
wil zetten, kan je de training voor klimaatcoach volgen. In meer dan 
zeventig gemeenten in Nederland zijn klimaatcoaches actief. Ben je 
benieuwd naar de hands-on workshops en de training voor klimaatcoaches?

Lees meer

Rotterdam is succesvol in het betrekken van een brede groep inwoners 
bij milieumaatregelen. Lidwien sprak met Mimi Slauerhof, die voor 
het Rotterdams Milieucentrum de cursus Milieucoach ontwikkelde. Een
initiatief waarmee al 350 milieucoaches zijn opgeleid. Zij leerden hoe 
ze zelf energie kunnen besparen en duurzame maatregelen in huis kunnen 
nemen én hoe ze deze kennis in hun eigen omgeving kunnen delen. 

Waarom is dit initiatief zo succesvol?

Lees meer

https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/wat-gebeurt-er-nederland-op-het-gebied-van-duurzaamheid-volwasseneneducatie
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/hoe-voer-je-een-goed-gesprek-over-het-klimaat
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/milieucoaches-rotterdamse-wijken
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Deze initiatieven zijn interessant om met een educatieve bril naar te kijken:
• De ‘Trouw Duurzame 100’ met 100 innovatieve en inspirerende 

initiatieven, ideeën en startups. 
• De Voetafdrukscan van Natuur en Milieufederatie Nederland, waarmee 

je eenvoudig je eigen voetafdruk meet.
• De klimaatcampagne van de Rijksoverheid met praktische tips voor 

het maken van duurzame keuzes. 
• De mythe van de groene consument, een essay dat burgers oproept 

om in het geweer te komen tegen de structurele oorzaken van de 
klimaatproblematiek.

• Een pleidooi voor het invoeren van het Burgerberaad dat klimaatadvies 
aan de overheid geeft. 

• Circulaire economie als wapen tegen klimaatverandering en waar 
iedereen de vruchten van plukt. 

• De Donut Coalitie, een ambitieus en inspirerend initiatief om Amsterdam 
in 2050 geheel circulair te maken. 

Lees meer Enkele Europese initiatieven voor globalisering en duurzaamheid uitgelicht: 
• De Europese Green Deal met beleidsinitiatieven die Europa klimaat-

neutraal moeten maken. 
• De Europese Vereniging voor Volwasseneneducatie EAEA pleit voor 

een nieuw, groen en inclusief Erasmus+ programma. Met Europese 
projecten gericht op het verwerven van groene vaardigheden voor een 
duurzamere levensstijl.  

• EAEA schrijft in een paper waarom volwasseneneducatie essentieel is 
voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. Volwasseneneducatie moet een structurele plek in 
het totale onderwijsbouwwerk krijgen.  

• In het Erasmus+ project ‘Know your lifestyle’ ontwikkelden partners 
didactische materialen die globalisering en duurzaamheid op concrete 
wijze inzichtelijk maken. Met veel ideeën voor docenten die met 
(jong-)volwassenen werken.

• Het Centrum voor Alternatieve Technologie CAT in Wales geeft, deel 
gratis en online, cursussen over duurzaam bouwen en leven. De duur-
zame technieken en creativiteit inspireren! 

• De Fruittuinen van Laquenexy bij Metz zijn een informeel kennis-
centrum en inspiratiebron voor het opdoen van kennis over tuinbouw, 
fruit- en bomenteelt.   

• De gratis lesmodules van UN CC:e-Learn gaan over klimaatverandering 
en wat je ertegen kan doen, in je eigen leven of op je werk. Interessant 
voor iedereen die dit ook vanuit mondiaal perspectief wil bekijken. 

Lees meer

Veel mensen weten niet wat de gevolgen van klimaatverandering 
voor hun dagelijks leven zijn en hoe ze eenvoudig hun eigen omgeving 
kunnen vergroenen. Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad 
van de Hogeschool van Amsterdam, onderzoekt hoe je mensen tot duur-
zaam gedrag kan verleiden. Bijvoorbeeld door het risico van klimaat-
verandering zichtbaar te maken en door het bieden van laagdrempelige 
handelingsperspectieven. Ben je benieuwd naar hun inzichten en 
aanbevelingen?

Lees meer

Deel ook jouw verhaal

Algemeen

Heeft je zelf een mooi verhaal over duurzaamheid en volwassenen-
educatie? Maak een profiel aan en deel je verhaal. Het Nederlandse 
EPALE team helpt je graag om ook jouw bijdrage op het platform te 
zetten. Of misschien kunnen wij je helpen met het insturen van een 
‘partnerverzoek’ voor internationale samenwerking? 
Beknopte handleidingen helpen je bij het plaatsen van verschillende 
items op EPALE. De algemene handleiding informeert je over alle 
mogelijkheden op EPALE. Neem voor eventuele vragen contact met ons 
op via epale@cinop.nl.

Duurzame initiatieven 
met een educatieve 
component 

Groene woorden en 
daden in Europa 

Wanneer komen mensen 
in beweging voor het 
klimaat?

Materiaal

Materiaal

Blog

https://epale.ec.europa.eu/nl/resource-centre/content/over-actieve-burgers-en-de-groene-consument-grasduinen-nederland
https://epale.ec.europa.eu/nl/resource-centre/content/groene-woorden-en-daden-europa
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/bewoners-beweging-voor-het-klimaat
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/nederlandstalige-handleiding-epale-vernieuwd
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
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“Burgers hebben nieuwe  
vaardigheden nodig om te  
kunnen bijdragen aan een
duurzame wereld: naast 
basisvaardigheden en 
burgerschapvaardigheden 
zijn ook groene vaardigheden 
van belang.”
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Klimaattafels en 
Burgerberaad 
Lokaal klimaatbeleid heeft alleen succes als inwoners dit ondersteunen. 
Daarom experimenteren gemeenten met vormen van burgerparticipatie. 
Aan Klimaattafels in Renkum legden gepassioneerde burgers met 
uitstekende voorstellen de basis voor het lokale klimaatbeleid. Bij het 
Burgerberaad participeren burgers via loting. Burgers die normaal niet 
bij beleid betrokken zijn ontwikkelen goede projecten en komen tot een 
afgewogen oordeel. Kijk zelf… 

Lees meer

EPALE materialen
Op EPALE zoekt je in een uitgebreide materialenbank. Er zijn al meer dan 
6.000 materialen en documenten over leren en volwassenen online!

Lees meer

Duurzaamheidsinitiatief 
rondom ecologisch koken 
en tuinieren  

GreenComp: Taking green 
skills one step further  

Blog

Blog

Kennis opdoen, in educatie gieten en verspreiden: dat is de corebusi-
ness van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren VELT. Het 
gaat daarbij niet alleen om kennis over (moes)tuin, keuken, leefom-
geving en milieu. Het gaat ook over hoe je mensen rond deze thema’s 
met elkaar verbindt, om sociale samenhang en burgerschap. Ben je 
benieuwd naar hun aanpak?

Lees meer

GreenComp zou, naast DigiComp en LifeComp, een onmisbare aanvulling 
zijn om Europa te voorzien van een groen competentiekader voor een 
duurzame toekomst. Hoe benutten we als Europa de kansen in het post-
coronatijdperk om de onderwijsstructuren en economie te transformeren? 
Lidwien was gastpreker tijdens de Europese week ‘Leven Lang Leren’ op 
3 december 2020 en deelde haar visie, ondersteund door verschillende 
good practices.

Lees meer

Nieuws

Materiaal

https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/burgerparticipatie-klimaattafels-en-burgerberaden
https://epale.ec.europa.eu/nl/resource-centre
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/groene-vingers-en-smakelijk-eten-bij-velt
https://epale.ec.europa.eu/nl/content/greencomp-taking-green-skills-one-step-further
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Kom in contact met Europese organisaties!  

Algemeen

Heb je plannen voor een project in de volwasseneneducatie? Ben je op zoek naar een Europese organisatie 
voor een jobshadowing? EPALE heeft een handige partnerzoekfunctie waarmee je snel potentiële project-
partners of gelijkgestemden kunt vinden.  

Wil je als professional in de volwasseneneducatie je kennis verbreden of verdiepen? Bekijk dan de kalender 
voor de belangrijkste evenementen rondom de volwasseneneducatie, zoals conferenties en cursussen in 
heel Europa. Staat jouw evenement er nog niet bij? Laat het ons weten! 

Ben je op zoek naar inspiratie? Raadpleeg dan het Europese Project Results Platform Erasmus+ 
met goede praktijkvoorbeelden, succesverhalen en succesvolle projecten over onderwijs, jeugd en sport-
activiteiten. 

Duurzaamheid is ook een sociale kwestie. Oefenen.nl biedt online 
programma’s voor iedereen die een zetje nodig heeft om beter te 
participeren. Het programma Groen Doen daagt je uit om na te denken 
hoe je leeft. Kan het goedkoper en gezonder? En wat is goed voor het 
milieu? Via Groen Doen vergroten de deelnemers hun groene vaardig-
heden en zijn ze beter in staat om duurzame keuzes te maken. Bekijk 
dit succesvolle programma en lees meer over de achtergrond ervan.  

Lees meer

De video Van MEER naar BETER komt uit 2013, maar is nog steeds 
zeer goed te gebruiken als les- en discussiemateriaal. Deze video, 
één uit de boeiende serie van de Story of Stuff, laat zien dat we in de 
huidige economie nog zo vaak achter het mantra MEER aan rennen, 
terwijl BETER toch zoveel prettiger is en BETER werkelijk bijdraagt aan 
de noodzakelijke klimaatoplossingen. 
Laat je verleiden…

Lees meer

Programma Groen Doen  Van MEER naar BETER?  

Materiaal Materiaal

https://epale.ec.europa.eu/nl/about-partner-search
https://epale.ec.europa.eu/nl/event-calendar
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_nl/?pk_kwd=120240EPALE
https://epale.ec.europa.eu/nl/about-partner-search
https://epale.ec.europa.eu/nl/event-calendar
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_nl/?pk_kwd=120240EPALE
https://oefenen.nl
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/groen-doen-met-oefenennl
https://epale.ec.europa.eu/nl/resource-centre/content/van-meer-naar-beter
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50 tinten groen 
Assendorp 

Het verbreden van de 
groene wereld en 
bereiken van mensen 
van verschillende 
achtergronden 

Blog Blog

Deze burgerbeweging in Assendorp (Zwolle) organiseert prachtige 
groene activiteiten: Groendak Aktie, Warme Burendag, Afstand parkeren, 
Leefstraat enzovoort. Gemotiveerde straatambassadeurs vormen het 
warme hart van de beweging. De vergroeningsacties worden onder-
steund door professionele ‘makelaars’. Laat je inspireren door al die 
tinten groen!

Lees meer
Witte gezichten, grijs haar en hoger opgeleid: dat is het beeld bij veel 
klimaatactiviteiten. Kleurrijk Groen in Nijmegen laat zien dat het anders 
kan. Zij verbindt diversiteit met duurzaamheid en organiseert groene 
activiteiten voor een zeer divers publiek. Ze biedt ook een leergang 
Kleurrijk Groen aan voor mensen met een migratieachtergrond en 
affiniteit voor duurzaamheid. De ambassadeurs/rolmodellen worden 
opgeleid om een brug tussen verschillende werelden te kunnen slaan. 
Benieuwd naar hun aanpak? 

Lees meer

https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/50-tinten-groen-assendorp
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/liever-kleurrijk-groen-dan-louter-wit-en-grijs


EPALE EXTRA 
Online Magazine nummer 11
Redactie: EPALE Nederland
Vormgeving: Design Crew

EPALE_NL

EPALE_NL

Adult Learning in the Netherlands 

Aanmelden nieuwsbrief

epale@cinop.nl

https://ec.europa.eu/epale/nl 

NIEUWSBRIEF

https://twitter.com/EPALE_NL?lang=nl
https://www.linkedin.com/showcase/18035966
https://www.facebook.com/EPALE.NL
https://m15.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=UL8Ft5FqeB&wpMessageId=11715&userId=315100184&command=viewPage&activityId=test&encId=1
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
https://ec.europa.eu/epale/nl

