
10 jaar
Duurzame
PABO
Lustrumbijeenkomst

Dit jaar bestaat Duurzame PABO tien jaar. Dat gaan we 
op 18 november 2015 vieren met de feestelijke lustrum-
bijeenkomst ‘32 lessen voor de toekomst’ – met een 
knipoog naar Onderwijs 2032, de nationale dialoog over 
de toekomst van het onderwijs. We zijn welkom bij de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Boekpresentatie 
Op de lustrumbijeenkomst wordt het gelijknamige boek ‘32 
lessen voor de toekomst’ gepresenteerd. Het boek laat een 
vernieuwende kijk op onderwijs zien. En staat vol praktische 
voorbeeldlessen die leerlingen van de basisschool – op 
hun eigen niveau – bij een duurzame wereld betrekken. 
Enthousias merende en vernieuwende lessen die passen bij 
de kerndoelen in het onderwijs.
Vakdocenten vertalen in het boek duurzaam onderwijs naar 
kleuters, beginnende rekenaars en stoere schoolverlaters. 
Ook zijn er lessen van mensen die normaal juist niet voor de 
klas staan, zoals een avonturier.

Workshops 
Op de lustrumbijeenkomst geven de auteurs workshops over 
hun les. Ontmoet de pioniers uit het basis- en pabo-onderwijs 
en leer meer over droomlessen voor onze nieuwe generaties 
kinderen!

De lustrumbijeenkomst is bedoeld voor 
leer krachten, pabo-studenten, pabo- 
docenten, NME- en duurzaamheids-
professionals én voor iedereen die het 
belangrijk vindt dat onze kinderen meer 
invloed krijgen op hun eigen toekomst. 
Raak geïnspireerd door de goede 
voorbeelden in het land!Locatie: HAN Pabo Nijmegen, Kapittelweg 35, 6525 EN Nijmegen



PROGRAMMA
Dagvoorzitter: André de Hamer,  
programma-manager Duurzame PABO

13.30 uur Inloop met koffie en thee

14:00 uur  Opening door Karin van Weegen, 
voorzitter instituutsdirectie HAN Pabo 
en bestuurslid Duurzame PABO

14:10 uur  Uitreiking van het eerste  
exemplaar van het boek

14:15 uur  Zero Waste 
Team Wilco van Rooijen

14:35 uur Workshops

15.35 uur Pauze

16:00 uur Workshops

17.00 uur Borrel 

WORKSHOPS
In twee workshoprondes kun je actief aan de slag met onder andere de 
volgende lessen:

 ■ Dromen, durven, delen en 
DOEN  
Team Wilco van Rooijen

 ■ Bouw een hotel op het 
schoolplein  
Heleen Eshuis (In het wild)

 ■ Van People Planet Prosperity 
naar Burgerschap 
Gerben de Vries  
(Duurzame PABO en  
Marnix Academie)

 ■ Camouflage 
Marit de Koning 
(Veldwerk Nederland)

 ■ De toekomst van…? 
Erica Bol (Teach the Future)

 ■ Ecoschools 
Hak van Nispen (Eco-Schools)

 ■ Het verhaal achter de 
broccoli op jouw bord 
Michael Pilozzi en  
Harriet Valstar

 ■ Huisje bouwen (met stro) 
Walter Ivens / Carlien Nijdam  
(Hogeschool Zeeland)

 ■ Trash Hunten met de klas 
Michiel Roscam Abbing 
(Plastic Soup Foundation)

 ■ De reis van… 
Petra Jansen  
(Farasha Educatief)

 ■ Op een (on)bewoond eiland  
Diederik Veerman (Museon)

 ■ Strand 
Mart Ottenheim  
(Hogeschool Leiden)

 
U kunt zich inschrijven voor de lustrumbijeenkomst 32 lessen voor de 
toekomst op:  
duurzamepabo.nl/lustrumbijeenkomst  

Kosten: Deelnemers: 35 euro; voor studenten: 15 euro. Na aanmelding 
ontvangt u een digitale factuur.

 
De HAN Pabo, de leraren opleiding primair onderwijs van de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen beschouwt het als haar opdracht om professionals op 
te leiden die midden in de wereld staan en die actief bijdragen aan het 
leefbaar houden van onze maatschappij in de brede zin van het woord.


