


Hoe sensibiliseer ik jongeren, studenten 
en leerkrachten rond klimaat ? 



Doe-centrum voor hernieuwbare energie 

 
 
 
 

Fabriek Energiek 
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2009 

Nu 

Van gipsstort .. 

.. naar 
Zonneberg 



Thema’s 
 

• Wat is (duurzame) energie ?  
• Transitie naar hernieuwbare 

energie! 
• Klimaatverandering 

 
 

Fabriek Energiek 



• Experimenteer en leer! 
• Basisprincipes 

– Zonne-energie 
– Windenergie 

 
 
 
 

 

Fabriek Energiek 



• Beklim de Zonneberg 
• Experimenteerzone in 

aanbouw 
 

 

Fabriek Energiek 



… tot studenten 
hoger onderwijs 

Van 5e-6e  
lagere 
school ... 

Fabriek Energiek 



Contact : Daan Temmerman  
Info  www.oost-vlaanderen.be/fabriekenergiek  
Reserveren fabriek.energiek@oost-vlaanderen.be 



Klimaatgezonde speelplaatsen 



• Trajectbegeleiding voor leerkrachten 
• Milieu, Energie & Klimaat 
• Lager en secundair 

 

Provincie samen met MOS 
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1. Buiten spelen 
 





Basissschool De Wegel 
Eeklo 



20 stappen 



20 stappenplan (1-10) 
1. Registreer je als MOS-school 
2. Stel een werkgroep samen 
3. Laat je informeren en inspireren 
4. Ontwikkel een visie 
5. Bepaal je communicatiestrategie 
6. Inventariseer mogelijke helpers en leg engagementen vast 
7. Betrek het volledige schoolteam 
8. Betrek alle leerlingen 
9. Betrek de ouders 
10. Denk na over de educatieve kansen 



20 stappenplan (11-20) 
11. Bespreek en maak het vlekkenplan op met ondersteuning expert 

12. Toets het vlekkenplan aan de visie 
13. Visualeer het vlekkenplan 
14. Maak een actieplan op met timing 
15. Bekijk de financiële mogelijkheden 
16. Activeer je partners 
17. Realiseer de klimaatgezonde speelplaats 
18. Open de nieuwe speel- en leerplaats feestelijk 
19. Stel een beheersplan en risicoanalyse op 
20. Veranker het educatief gebruik 
 
 



Inspiratie 

50 tinten groen 



Visie 



Participatie 



Opmaak vlekkenplan 



Aan 
de 

slag 
! 

Actie! 



Workshops 



Educatief gebruik 



Nazorg en beheer 



Aandachtspunten 

• klimaat en biodiversiteit 
• educatief gebruik 
• welbevinden en verbondenheid 
• verbreden van het sociaal weefsel 





Destelbergen 
• Procesbegeleiding door jeugddienst 
• 5000 euro per school 
• Gezamenlijke vormingsmomenten 



Destelbergen 
• Procesbegeleiding door jeugddienst 
• 5000 euro per school 
• Gezamenlijke vormingsmomenten 



Sint-Niklaas 
• Subsidiereglement 45.000,- 
• Afstemming tussen projecten 
• Uitwerken gemeentelijk traject (vanaf 

maart) 
 



Gent 
• GRAS Gent 
• Afstemming tussen KGS en GRAS 



Aalst 
• Gezamenlijke vormingen 



Denderleeuw 
• Gezamenlijke vormingen 
• Inspiratiedag 
• Subsidiereglement 
• Logistieke ondersteuning 
• Mee opvolgen van het proces 

 





Denderleeuw 



Denderleeuw 







Interesse? 
#klimaatgezonde  

speelplaatsen 
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