
Welkom bij Webinar ‘Scholen en 
aardgasvrije wijken’

Programma
• Inleiding Iris van de Kamp
• Vragen
• Afsluiting

Het Webinar wordt georganiseerd door het expertiseteam aardgasvrije wijken

Wij ondersteunen gemeenten in Overijssel bij de warmtetransitie

U kunt contact opnemen met Oscar Jansen: o.jansen@overijssel.nl

mailto:o.jansen@overijssel.nl
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Binnen jouw gemeente wordt hard gewerkt om wijken van het 
aardgas af te krijgen. Er is een heel traject opgestart, waar 
verschillende organisaties en ook burgers bij betrokken zijn. 
Jullie hebben nog niet de brede groep inwoners bereikt die je 
graag wilt bereiken. Het project is heel innovatief en de 
doelen zijn ambitieus. 

Op een dag krijg je als projectleider een tip van een collega: 
basisschool De Molen zou graag met kinderen uit groep 7 een 
project doen over aardgasvrij. De school wil de kinderen 
betrekken bij deze ontwikkeling in hun wijk en wil dat ze 
kunnen leren over energie. Kennismaking met wetenschap & 
technologie is ook een doel. 



Stel dat dit zich voordoet binnen jouw gemeente. Wat zou 
de verbinding met deze school kunnen opleveren? En hoe 
kan de samenwerking jou helpen in je missie als 
projectleider?

Deel je antwoorden over de waarde, maar ook 
vragen die bij je opkomen over de aanpak, via de chat.



https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/site-
content/uploads/2021/12/2021-609-Brochure-Kijk-in-je-wijk-
Blauwdruk-rol-3-prf-2.pdf

Wat is de kracht van samenwerking 
tussen basisscholen en gemeenten?

Hoe bouw je de samenwerking op?

De 5 fases in sneltreinvaart
met concrete voorbeelden.

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/site-content/uploads/2021/12/2021-609-Brochure-Kijk-in-je-wijk-Blauwdruk-rol-3-prf-2.pdf


De kracht van de samenwerking





Marco Lode, procesregisseur Nijverheid Aardgasvrij, gemeente Hengelo

Remy Maatman, locatiedirecteur Dr. Schaepmanstichting, katholiek basisonderwijs Hengelo



De 5 fases van de samenwerking

• Fase 1 Ontmoeting & elkaar leren kennen

• Fase 2 Inhoudelijke en praktische verkenning (rollen van gemeente)

• Fase 3 Het ontwerpen van een project (rollen van ouders)

• Fase 4 Een succesvolle uitvoering (concrete voorbeelden)

• Fase 5 Afronding, evaluatie en vervolg



Fase 1. Ontmoeting & elkaar leren kennen

• Een open gesprek

• Nieuwsgierigheid en belevingswereld van kinderen

• Eerlijk over de voordelen voor 

de gemeente & voordelen voor school 
en kinderen



Fase 2. Inhoudelijke en praktische verkenning

• Thema, wanneer is project een succes, belangrijke randvoorwaarden

• Wat kan de gemeente bijvoorbeeld bijdragen?
• Opdrachtgever

• Uitnodigende opening, leerlingen meenemen in een verhaal

• Expertise inbrengen, gastdocent

• Rolmodellen (beroepen)

• Helpen met contacten voor excursies

• Eindpresentatie door de leerlingen, aandacht voor hun werk, feedback geven, 
successen vieren







Fase 3. Het ontwerpen van het project

• Visie van de school, aansluiting bij leerdoelen, verbinding met buiten, 
veel verschillende werkvormen
• Openheid en ruimte voor leerlingen, onderzoeken, ontdekken

• Mogelijkheden en ideeën van de leerkrachten

• Betrekken van ouders
• Leerlingen doen onderzoek thuis, bij familie of in de straat (interviews, 

metingen)

• Helpen bij activiteiten op school of in omgeving (excursies)

• Aanwezig bij eindpresentatie (met ook moment voor kennismaking met 
gemeente, stellen van vragen)







Fase 4. Een succesvolle uitvoering

• Succes komt voort uit goede samenwerking van alle betrokkenen, 
elkaar aanvullen vanuit ieders expertise.

• Meerdere betrokkenen en meerdere organisaties: goede 
communicatie, korte lijntjes! 

• Strakke regie, maar ook: wendbaar zijn. Rekening houden met 
dynamiek van alle partijen.

• De tijd nemen om te leren hoe je goed samenwerkt.









https://www.youtube.com/watch?v=3vzfnSJED7k&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=3vzfnSJED7k&t=3s


https://www.youtube.com/watch?v=Dim5p2XfuTI Een drone-filmpje gemaakt voor een quiz over zonne-energie.

https://www.youtube.com/watch?v=Dim5p2XfuTI
https://www.youtube.com/watch?v=Dim5p2XfuTI


Fase 5. Afronding, evaluatie en vervolg

• Vier de successen

• Neem de tijd voor 
evaluatie

• Leren, bijstellen, kansen 
voor duurzame 
samenwerking



Tips in de blauwdruk over publicaties

• Praktijkboek Bèta Burgerschap
• Handleiding effectieve bedrijfsbezoeken
• Whitepaper W&T in de basisschool, 

een koppeling tussen onderzoek en praktijk

W&T Kompas voor basisscholen in Overijssel

https://www.techyourfuture.nl/blauwdruk

https://www.techyourfuture.nl/blauwdruk


Bedankt voor jullie aandacht!

Zijn je vragen beantwoord? Wil je meer weten? Wil je aanvullen?

Brengt het je op ideeën voor je eigen gemeente? Wensen om 
een pilot op te starten? 



Dit Webinar is georganiseerd door het expertiseteam aardgasvrije wijken

Wij ondersteunen gemeenten in Overijssel bij de warmtetransitie

U contact opnemen met Oscar Jansen: o.jansen@overijssel.nl

• Bedankt voor uw aandacht

• De presentatie wordt per mail nagestuurd

• Onbeantwoorde vragen worden per mail 
beantwoord

• 8 maart 14.00 uur webinar de Kracht van 
kritische bewoners met Eva Wolf

mailto:o.jansen@overijssel.nl


Reacties van deelnemers via de chat, n.a.v. de 
casus aan het begin van het webinar:
• Welke waarde zie je in het betrekken van kinderen bij het proces 

aardgasvrije wijk? (1/2)
• Via kinderen kun je 'het stille midden' bereiken. Dit gaat om mensen die je 

vaak niet via de kanalen van de gemeenten kunt bereiken

• Ouders bereiken via de kinderen en kinderen enthousiasmeren voor het 
onderwerp.

• Kinderen zijn ook burgers en krijgen het meeste met de gevolgen te maken
kinderen hebben een open mind.

• Jong geleerd = oud gedaan, zij zijn de toekomst.

• Kinderen hebben creatieve ideeën en durven out of the box te denken.



Reacties van deelnemers via de chat, n.a.v. de 
casus aan het begin van het webinar:
• Welke waarde zie je in het betrekken van kinderen bij het proces 

aardgasvrije wijk? (2/2)
• In geval van wijken met veel anderstaligen: kinderen functioneren in gezinnen 

vaak als 'vertalers'. Via kinderen kun je zo redelijk eenvoudig anderstaligen 
bereiken (zonder hen te misbruiken). het gaat vooral om enthousiasmeren, 
kinderlijk enthousiasme werkt aanstekelijk!

• Via de kinderen ook de ouders aanspreken door het keukentafel-
/eettafelgesprek thuis. Ze vertellen wat ze hebben gedaan op school.

• Onderwijs over aardgasvrij zorgt mogelijk ook voor nieuwe medewerkers in 
de techniek.



Tips in de chat, tijdens het webinar:

• Een tip voor de allerkleinsten: www.deklimaatjes.com.
• Ook belangrijk voor de motivatie voor de scholen: geef ruimte aan de 

aansluiting bij hun onderwijs, neem hun onderwijs als uitgangspunt en 
bedenk samen wat je hen te bieden hebt. Een mooie insteek is natuurlijk ook 
het samen verduurzamen van het eigen schoolgebouw en daar de leerlingen 
bij betrekken!

• Naast basisscholen start binnenkort in Overijssel ook weer een energieproject 
voor middelbare scholen: Adviseurs van de Toekomst. Een aantal gemeenten 
is al gevraagd als opdrachtgever, maar mocht je willen weten of er een school 
meedoet in jouw gemeente, stuur mij dan even een mailtje (evt. via 
Oscar). https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/jonge-adviseurs-inspireren-
energieprofessionals-uit-overijssel/ . Voordeel van basisscholen is dat de 
wijkschaal natuurlijk beter past, dus doe die zeker ook.

https://www.deklimaatjes.com/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/jonge-adviseurs-inspireren-energieprofessionals-uit-overijssel/


Reacties na de presentatie, in ons gesprek:

• Inspirerende voorbeelden van wat kinderen kunnen betekenen in een 
ontwerpproces voor aardgasvrij.

• Deze aanpak brengt me op goede ideeën om mee aan de slag te gaan. 
Concrete handvatten. Ik ga meteen de school benaderen!

• In onze wijk zijn er meerdere scholen die al betrokken zijn bij ons aardgasvrij-
project. Deze blauwdruk kan ons en de school verder helpen.

• Het maakt eigenlijk niet uit wie het initiatief neemt om de combinatie tussen 
school en het aardgasvrij-project te leggen: de school of de gemeente. Al is 
het sterk als de school je benadert; ze staan dan immers al open voor een 
samenwerking. Als gemeente kun je de school inzicht geven in de kansen die 
je project biedt, dat zijn vaak echte eye openers.


