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HET VLAAMS KLIMAAT- EN ENERGIEPACT  

ENGAGEMENTEN VAN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER 

VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS  

  

 

De Vlaamse Regering zet met het klimaatplan in op de reductie van de uitstoot van broeikasgassen 
om de opwarming van de aarde te beperken. We willen hiermee onze bijdrage leveren aan deze 
mondiale uitdaging.   
  

Ons onderwijs is voor deze uitdaging een essentiële schakel en heeft de taak om jongeren kennis, 
waarden, vaardigheden en attitudes bij te brengen. De leerlingen en studenten zijn de best 
denkbeeldige klimaatambassadeurs en zullen een belangrijke rol spelen om de energietransitie 
succesvol te laten slagen.   

  

Het energieverbruik voor de verwarming van de onderwijsgebouwen heeft rechtstreeks een grote 
invloed op de uitstoot van broeikasgassen. Dat biedt mogelijkheden: door minder energie te 
verbruiken, daalt de CO2-uitstoot. Daarom kan energie-efficiëntie een belangrijk deel van de 
oplossing bieden.   

  

De Vlaamse minister van Onderwijs wil daarom samen met het brede onderwijsveld inzetten op 
de versnelde realisatie van schonere scholen, op de leerlingen en studenten als 
klimaatambassadeurs en straffe energieke leerkrachten die dit mogelijk maken. Op basis van de 
gesprekken tijdens de twee ronde tafels ‘Klimaat en Onderwijs’ worden volgende maatregelen 
voorzien:  
  

1.1  Oproep energiebesparende investeringen hogescholen en universiteiten  
  

Het Vlaams hoger onderwijs heeft met haar uitgebreid gebouwenpatrimonium een 
verantwoordelijkheid in het nastreven van efficiënt gebruik van energie. Vandaag wordt bij 
nieuwbouw- en renovatieprojecten al heel wat aandacht besteed aan energiezuinigheid. In 
bestaande gebouwen kunnen vandaag echter nog heel wat energie-efficiëntiewinsten behaald 
worden. De Vlaamse overheid wil de hogeronderwijsinstellingen daarin ondersteunen door 
investeringssubsidies voor onderwijsinfrastructuur ter beschikking te stellen. Om 
energiebesparende investeringen in bestaande gebouwen te stimuleren, zal een subsidie van 
maximaal 50% van het geïnvesteerde bedrag aangevraagd kunnen worden. De subsidie is beperkt 
tot 500.000 euro per aanvraag.  

Volgende energiebesparende investeringen kunnen in aanmerking voor maximaal 50% 
subsidiëring (binnen de beschikbare middelen):   

- dak-, muur- (spouw, buitenzijde en binnenzijde), vloer- en kelderisolatie;  
- vervanging van glas door hoogrendementsglas (bij de vervanging van het glas komt ook de 

investering in HR-ramen in aanmerking);  

- zonneboiler;  

- warmtepomp;  

- relighting;  
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- vervanging ketel door hoogrendementsketel.  

  

In de aanvraag vergelijkt de aanvrager de huidige situatie met de situatie nadat de geplande 
infrastructurele investeringen gebeurd zullen zijn. Om de finale energiebesparing en de CO2reductie 
over een periode van 15 jaar te berekenen, zal gebruik worden gemaakt van rekenformules, 
aangeleverd door het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Op deze manier kan de CO2reductie objectief 
gekwantificeerd worden. Vervolgens wordt de investeringskost gedeeld door de CO2-reductie zodat 
de totale CO2-besparing over een periode van 15 jaar per geïnvesteerde euro wordt bekomen. De 
projecten zullen worden gerangschikt op basis van de CO2-reductie.  
  

1.2  Afregeling van ketels  
  

Voor alle schoolgebouwen wordt uitgenodigd om voor de winter 2017-2018 het 
verwarmingssysteem zo te regelen en bij te stellen dat de apparatuur energiezuinig functioneert. 
Dit betekent dat er een controle en bijstelling moet gebeuren van diverse elementen van het 
verwarmingssysteem:  

- correct instellen van de klok en van de bezettingstijden van de gebouwen, rekening houdend 

met lesprogramma, vakantiedagen,…;  

- regeling van de branderinstallatie door het nakijken van het luchtdebiet, de luchtklep,…;  
- controle van de distributie door het nazicht van kranen, regelborden, isolatie van de leidingen, 

stooklijnen, oppunt stellen van de voelers,…; - nazicht van de radiatoren, thermostatische 

kranen,….  
  

We geven hiervoor een eenmalige subsidie. Het zullen de onderwijsnetten zijn die via de hen 
toegekende klimaatmiddelen voor infrastructuurinvesteringen (32 miljoen euro in totaal) de 
scholen een éénvormige subsidie zullen geven. Een welbepaald aantal scholen moet binnen elk 
onderwijsnet aan deze afregelingsactie deelnemen. Het op punt stellen moet gebeuren door een 
privéfirma en niet door de school zelf. De begeleiding van dit proces door een klas is een 
meerwaarde (waarvoor desgevallend een extra subsidie kan worden overwogen).  

  

De firma moet de verplichte handelingen voorzien in een checklist, volledig uit te voeren. Hetzelfde 
geldt voor scholen die werken met een vast onderhoudscontract. Ook hier moet de checklist 
gevolgd worden en de factuur melding te maken van “Werken in uitvoering Checklist Afstellen 
verwarmingsinstallatie.” De (jaarlijkse) routine onderhoudsbeurt is niet voldoende.  Men kan 
eventueel een extra bonus voorzien indien de school aantoont dat de juiste afregeling van de 
ketels in de toekomst verder zal opgevolgd worden door de gebouwverantwoordelijke en is 
ingebed in een ruimer energiebeleidsplan van de school.  
  

1.3  REG-investeringen leerplichtonderwijs  
  

Er zal worden ingezet op concrete energiebesparende maatregelen bij de schoolgebouwen van het 
gesubsidieerd onderwijs. Het GO! maakt zelf een voorstel op en geeft aan op welke wijze het GO! 
investeringen met het oog op energie-efficiëntie in de GO!-schoolgebouwen zal realiseren.  

  

Er wordt gedacht aan volgende investeringen:  

- vloer-, gevel-, dak- en zoldervloerisolatie;  

- vervanging van glas door hoogrendementsglas of ramen door hoogrendementsramen;  
- zonneboilers;  
- warmtepomp;  
- relighting;  



Pagina 3 van 8  

- vervanging bestaande ketel door hoogrendementsketel.  

  

Teneinde deze maatregel zo snel mogelijk te operationaliseren, zal AGION werken binnen het 
procedurekader van de verkorte procedure waarbij de maximale investering beperkt is tot 125.000 
euro (excl. BTW) per vestigingsplaats, voor wat het vrij gesubsidieerd onderwijs betreft.  

  

Hierbij zal geen aparte oproep worden gelanceerd maar wordt gekeken naar reeds ingediende 
dossiers verkorte procedure, met een REG-component. Deze dossiers zullen dan worden 
aangeschreven voor verdere vervollediging met noodzakelijke gegevens.  

  

Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs zullen de betrokken koepels (OVSG en POV) verzocht 
worden om zelf een selectie van investeringsdossiers voor te stellen die in aanmerking komen voor 
energie-efficiëntie.  
  

Om in aanmerking te komen zal de onderwijsverstrekker moeten aantonen dat de geplande 
investering aan een aantal minimale voorwaarden voldoet. Hiervoor zal men zich baseren op de 
voorwaarden en berekeningswijze die gehanteerd worden voor de dossiers van het hoger 
onderwijs.  
  

1.4  Zonneplan voor schoolgebouwen  
  

Deze maatregel kadert in het zonneplan van de Vlaamse Regering. Het betreft in de eerste plaats 
de toekenning van leningen door AGIOn (of School Invest) waarvan de terugbetaling wordt 
gekoppeld aan de energiewinst die de scholen boeken.  

  

Door bovendien een raamovereenkomst af te sluiten met een (voldoende) aantal installateurs voor 
de aankoop, plaatsing én het onderhoud van zonnepanelen, wordt een prijsreductie beoogd en 
wordt vermeden dat de scholen zelf een tijdrovende aanbestedingsprocedure moeten uitschrijven.  
  

De mogelijkheid van een kwijtschelding van het nog openstaand saldo van de lening na een op 
basis van verder onderzoek nog nader te bepalen termijn (in functie van de normale 
terugverdientijd van een investering in zonnepanelen) wordt onderzocht.  
  

Hierbij wordt gepleit voor een centralisatie van de kredietverlening bij AGIOn (of School Invest) 
zodat vermeden wordt dat enerzijds een lening moet aangegaan worden bij een Energiehuis en 
anderzijds een aanvullende lening bij AGIOn (of School Invest).  
  

Als voorwaarde wordt gesteld dat de school een beroep doet op deskundig advies (inzake 
eventuele energiebesparende maatregelen en de oriëntatie en de dimensionering van de 
zonnepanelen-installatie). Voorts moet de school aan wie de lening wordt verstrekt, 
verantwoordelijk worden gesteld voor een gedegen monitoring van de productie en aanwending 
van de opgewekte elektriciteitsproductie temeer omdat langdurige onderbrekingen van de 
groenestroomproductie tijdens de looptijd van het project absoluut moeten vermeden worden.  
  

AGIOn zal zelf overgaan tot een opvolging en validatie van alle relevante gegevens die de omvang 
van de terugbetaling van de verstrekte leningen bepalen.  
  

1.5  Energiemanagement bij scholen  
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Het is nuttig om een beter inzicht te krijgen in het energieverbruik van de scholen via een actieve 
energieboekhouding:  

- evaluatie van besparingsmaatregelen;  
- detectie van abnormaal verbruik via ingebouwde alarmen; - benchmarking met gelijkaardige 

gebouwen.  
  

Het VEB is met het TERRA-project in staat om energiegegevens met patrimoniumgegevens te 
combineren. Daarvoor is het in eerste instantie belangrijk dat we over alle energiegegevens van 
de scholen kunnen beschikken. We zullen hiervoor een aanpassing van het energiedecreet 
voorstellen zodat de distributienetbeheerders (DNB’s) deze gegevens via het VEA aan het VEB 
kunnen bezorgen. De gemeentescholen zullen verder opgevolgd worden door de DNB’s.  
  

We willen deze energieboekhouding vervolgens ook verrijken met de reeds beschikbare data die 
werden opgebouwd in de vroegere energieboekhoudingssystemen van de DNB’s en andere data 
waarover we zelf reeds beschikken (aantal leerlingen, bouwfysische eigenschappen,…). Dit zal 
samen met VEB en de DNB’s operationeel worden uitgewerkt.  
  

Door in te zetten op de know-how van de DNB’s wordt het haalbaar geacht om:  

- als informatieverschaffing aan de eindgebruiker mee te geven hoe het elektriciteitsverbruik zich 
verhoudt ten opzichte van vergelijkbare scholen (benchmark);  

- op te volgen van het verbruik en opsporen van abnormaliteiten door GO! en AGIOn.   
  

Er wordt verder ook onderzocht op welke wijze de data kunnen dienen voor diensten van derde 
partijen (ESCO,…), rekening houdend met de wensen van de scholen.   
  

We gaan de mogelijkheden na van ‘energiefit-sessies’ voor de gebouwverantwoordelijken van de 
scholen, de betrokkenheid van klassen bij de opvolging van de meting en monitoring van het 
periodieke energieverbruik.  

  

1.6  Energieprestatiecontracten voor scholen  
  

Een energieprestatiecontract (EPC) is een contractuele overeenkomst tussen de school en de 
dienstverlener ter verbetering van de energie-efficiëntie, waarbij de investeringen (arbeid, diensten 
en producten) worden betaald overeenkomstig de contractueel vastgelegde of reële 
energiebesparing of een andere criteria betreffende energieprestaties. Tijdens de gehele looptijd 
van het contract wordt daarom de energieprestatie van nabij geverifieerd en gecontroleerd. Het 
resultaat moet zijn dat de school energiekosten bespaard zodat er budget vrij komt voor andere 
zaken.  
  

De reguliere infrastructuursubsidies kunnen een drempel zijn voor dergelijke contracten: het 
voordeel van de subsidie is soms groter dan van het voordeel van het EPC, zodat men liever daarop 
wacht. Dit heeft tot gevolg dat er tot op heden geen ESCO’s m.b.t. schoolinfrastructuur gerealiseerd 
worden.  
  

Het VEB zal daarom samen met AGIOn en het GO! enkele pilootprojecten voor een 
energieprestatiecontract opstarten.  

  

We zullen hier in het bijzonder bekijken op welke wijze de infrastructuursubsidie wel behouden 
kan blijven, maar bv. aan een verminderd percentage. Zo komen er meer middelen vrij om de 
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wachtlijst aan te pakken, heeft de betrokken school netto een structureel groter voordeel en wordt 
er energie bespaard.  
  

1.7  Kostenbesparing door samen-aankoop energie   
  

Scholen kopen vandaag hun energie aan na aanbesteding. Een schaalvoordeel via samenaankoop 
wordt vandaag reeds toegepast door sommige scholengroepen. Er zijn op de markt ook reeds 
enkele makelaars actief die scholen hierbij begeleiden.  
  

Gezien de efficiënte energieaankoop van het VEB, en daar bovenop een uitgebreide ontzorging 
rond aankoop, budgettering en facturatie, kan deze dienstverlening ook interessant zijn voor 
scholen die hun energie tot op heden nog helemaal alleen en zelfstandig aankopen, maar ook voor 
scholen die vandaag hun aankoop reeds in groep organiseren. Het aanbod van het VEB is geen 
exclusief aanbod en het staat de scholen vrij om hiervan gebruik te maken.  
  

Via scholenkoepels en het magazine KLASSE zullen we het aanbod van het VEB kenbaar maken bij 
alle scholen. Kosten die bespaard worden op de energiefactuur komen vrij voor andere zaken zoals 
het energiezuiniger maken van de scholen.  
  

1.8  Klimaattrajecten op schoolniveau en wedstrijd energieke school  

  

Omdat er heel wat pedagogisch materiaal bestaat rond klimaat(educatie) in onderwijsverband 
maar het aanbod en de aanpak versnipperd is, besteden we aandacht aan geïntegreerde trajecten 
(over de middellange termijn) die zorgen voor voldoende visibiliteit inzake de klimaatproblematiek. 
We zetten in op een startevent, een tussentijdse evaluatie en een slotevent. Deze events verbinden 
we idealiter aan Dikketruiendag (DTD). Deze sensibiliseringsactie is al gekend en veel scholen doen 
eraan mee, maar vaak is de boodschap die men geeft te oppervlakkig en wordt het te weinig 
educatief uitgewerkt over het hele schooljaar.  
   

Omdat Milieuzorg Op School (MOS) één van de kernspelers is wat betreft trajectwerking in 
schoolverband en het bredere thema duurzaamheid (en klimaat) haken we maximaal hierop in. De 
hier voorgestelde klimaattrajecten sporen met de nieuwe trajecten klimaat voor basis- en 
secundair onderwijs van MOS. Ook stellen we bestaand materiaal (van NGO’s, van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE) en van MOS) voor op de events, laten we 
goedepraktijkvoorbeelden zien en organiseren we workshops. Scholen kunnen aan de slag gaan 
met bestaande instrumenten en methodieken of nieuwe projecten voorstellen via een 
projectenoproep.  

  

We voorzien in een voorbereidingsjaar om een nulmeting te doen (zowel wat betreft 
energiemetingen in het schoolgebouw als wat betreft een stand van zaken omtrent 
‘klimaateducatie’ in vakken en vakoverschrijdend). Ook kunnen scholen hier inzetten op vormingen 
van leerkrachtenteams. Deze vormingen kunnen inhoudelijk gaan over de klimaatproblematiek of 
eerder vaktechnisch bijvoorbeeld rond energiezuinig bouwen. Het tweede jaar is een 
implementatiejaar waarin engagementen concreet worden verwezenlijkt.  
  

Wat klimaatkennis en -vaardigheden betreft, voorzien we een aantal acties.  
  

Qua communicatie kan KLASSE extra aandacht aan het thema besteden en verschijnen de 
projectoproepen en andere initiatieven in de elektronische nieuwsbrieven ‘Schooldirect’ en 
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‘Lerarendirect’. Ook Klascement kan materialen rond klimaateducatie extra in de kijker zetten of 
ertoe oproepen.  
  

Er wordt voor sensibilisering ook samengewerkt met de DNB’s die hierover ook reeds veel kennis 
hebben opgebouwd. Samen met de DNB’s organiseren we in iedere provincie een jaarlijkse 
wedstrijd ‘de energieke school’.  

  

1.9  Klimaatkennis en -vaardigheden  
  

Vanuit de probleemstelling dat er wat schort aan de specifieke klimaatkennis en de 
vaardigheden/competenties daaromtrent, zijn er verschillende sporen die kunnen bewandeld 
worden. Dit zal vooreerst een effect hebben op leerkrachten en vervolgens op leerlingen en hun 
leefomgeving (ouders, familie, vrienden).  
  

We nemen het engagement om op inhoudelijk vlak na te gaan hoezeer het thema verankerd zit in 
de eindtermen. Indien blijkt dat dat onvoldoende is, kunnen we bijsturen voor zover dat past in 
het lopende eindtermendebat. De onderwijskoepels, pedagogische begeleidingsdiensten en andere 
betrokkenen kunnen dit integreren in leerplannen om zo de inhoud tot op de klasvloer te brengen.  
  

Om een eenduidig klimaatverhaal te schrijven, organiseren we een task force van gerenommeerde 
wetenschappers en mensen die voeling hebben met het populariseren van wetenschappelijke 
inzichten. Vervolgens kunnen experts -op pedagogisch en educatief vlak- een didactisch pakket of 
een publicatie ontwikkelen op klas- en schoolniveau. Hier zouden de inzichten uit de 
klimaattrajecten (zie maatregel 6) kunnen meegenomen worden. De onderwijsverstrekkers 
voorzien in voldoende nascholing en ook de lerarenopleidingen nemen deze ideeën mee.  

  

Om toekomstige leerkrachten voor te bereiden, wordt gelijktijdig (en gekoppeld aan de task force) 

een projectoproep gelanceerd binnen de lerarenopleiding ‘uitwerking en disseminatie van een 
praktijkgericht programma ‘klimaateducatie’. Dit project heeft als doel het integreren van klimaat 
(als duurzaamheidsvraagstuk) en klimaateducatie in het gehele curriculum van de lerarenopleiding. 
Via deze integratie kunnen aspirant leerkrachten én lerarenopleiders ervaring opdoen met het 
concreet vertalen van klimaateducatie (als concretisering van educatie voor duurzame 
ontwikkeling) in hun opleidingspraktijk. Het lerend netwerk ‘duurzame ontwikkeling in de 
lerarenopleiding’ van DLNE (Ecocampus) kan als klankbordgroep fungeren voor dit project.  
  

Voor vakleerkrachten bouw en techniek, kan er ook een task force worden opgericht, bij voorkeur 
in samenwerking met het WTCB. Hierin zou een stand van zaken gegeven worden van de laatste 
technieken inzake energiezuinig bouwen en dergelijke. Ook hieruit zou een didactisch pakket en 
eventueel vormingen kunnen voortvloeien.  
  

1.10 STEM-oproep  

  

STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, 
Mathematics. STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, 

exactwetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. We kiezen voor oproep rond STEM 
met als prioritair thema ‘klimaat’, naar analogie met de oproep “STEM en Scholenbouw” (2015) (30 
TSO/BSO-scholen ontvingen een subsidie en voeren nu een project uit gedurende twee 
schooljaren):   

a. mogelijke lancering van deze oproep in de lente 2017 om te kunnen starten in september 2017  
(looptijd 2017-2018, 2018-2019)  
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b. middelen komen vanuit het STEM-budget, maar er worden ook bijkomende klimaatmiddelen 
voorzien zodat een grote aantal scholen kan deelnemen aan deze STEM-Klimaat oproep.  

  

Qua thema’s zullen we de oproep niet te zeer afbakenen. Wel zorgen we er voor dat het duidelijk 
wordt wat wordt beoogd met een oproep STEM-Klimaat. Het gaat om alle acties die een 
CO2reductie beogen, namelijk maatregelen inzake energie-efficiëntie en energiebesparing, maar ook 
rond mobiliteit,… Hier moet dan wel voldoende ‘STEM’ in zitten.  
  

De modaliteiten kunnen dezelfde zijn als voor de vorige oproep:  

- budget van 5.000 euro per school;  

- 75 scholen kunnen deelnemen (totaalbudget van 375.000 euro);  
- naast TSO en BSO zou de oproep openstaan voor ASO en KSO en ook basisonderwijs;  
- qua communicatie kunnen we deze oproep specifiek bekend maken binnen de respectievelijke 

Lerende Netwerken STEM;  
- omdat STEM altijd gaat over inzetten op maatschappelijke relevante projecten en over 

samenwerking (tussen de 4 disciplines, maar ook tussen onderzoek en praktijk, tussen STEM in 
de school en de professionele STEM in bedrijven en sectoren,…) kunnen we vooropstellen dat er 
een partnerschap moet zijn, dat een partnerschap een voorwaarde is voor goedkeuring. De 
samenwerking kan zich situeren tussen secundaire scholen, tussen diverse onderwijsvormen, 
met experticecentra of onderzoekscentra aan universiteiten/hogescholen (die focussen op 
klimaat), met bedrijven,…  

  

1.11  Klimaatvraagstuk binnen Vlaamse hogeronderwijsinstellingen stimuleren  
  

Het Vlaamse hoger onderwijs heeft via haar kernopdrachten onderzoek, onderwijs en 
maatschappelijke dienstverlening een enorm potentieel om het klimaatvraagstuk van duurzame 
en innovatieve antwoorden te voorzien. Om dit potentieel optimaal aan te boren, stellen we 
volgende maatregelen voor:  

  

- oproep wetenschappelijk onderzoek ‘klimaateducatie in het hoger onderwijs’: 
pedagogischdidactische analyse en handvaten voor docenten in het hoger onderwijs  

  

Verschillende onderwijspraktijken m.b.t. klimaat worden onderzocht op betekenisvol leren voor 

klimaat (wicked problem). Hierbij wordt zowel naar de interventies van docenten gekeken, de 
interactie tussen docent en student en de educatieve context. Volgende opleidingen komen 
zeker aan bod: architectuur, economische opleidingen, ingenieursopleidingen en 
lerarenopleiding. Uit dit wetenschappelijk onderzoek worden handvaten gedestilleerd voor 
docenten uit het hoger onderwijs om op de meest betekenisvolle manier klimaateducatie te 
organiseren. Vervolgens wordt in samenwerking met DLNE (Ecocampus) gewerkt aan 
disseminatie naar het volledige hoger onderwijs. Dit onderzoek stimuleert structurele 
verankering van klimaateducatie binnen het volledige hoger onderwijs.  

  

Engagement Ecocampus (DLNE) in samenwerking met het Departement Onderwijs: uitwerken 
bestek, opvolgen onderzoek en verspreiden resultaten via (online)publicatie en studiedagen.  
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- oproep waar hogeronderwijsinstellingen als living lab optreden en waarbij 
docenten/onderzoekers, studenten, milieudiensten en eventuele stakeholders in de nabijheid 
van universiteit of hogeschool samen innovatieve klimaatvriendelijke maatregelen uitwerken 
en (laten) uitvoeren binnen hun instelling  

  

Investeringen in infrastructuur worden bij hogeronderwijsinstellingen geregeld door 
milieudiensten en kennen geen/weinig link met de corebusiness onderwijs, onderzoek en 

maatschappelijke dienstverlening. Indien de instelling gebruikt wordt als living lab waarbij 
onderzoekers, studenten, docenten en medewerkers bedrijfsvoering samen experimenten m.b.t. 
klimaatvriendelijke maatregelen, verkrijg je winst op vlak van CO2-reductie, op vlak van 
educatie, op vlak van onderzoek en op vlak van maatschappelijke dienstverlening.   

  

Engagement Ecocampus (DLNE) in samenwerking met het Departement Onderwijs: begeleiden 

living lab-experimenten en verspreiden resultaten via (online)publicatie en studiedagen.  

  

- integratie Klimaatvraagstuk in professionalisering docenten universiteiten en hogescholen   
  

Klimaatvraagstuk als illustratie van een duurzaamheidsvraagstuk verweven doorheen de 
professionaliseringsmodule ‘duurzame ontwikkeling in opleidingen’ van DLNE (Ecocampus). 
Deze professionaliseringsmodule wordt momenteel uitgewerkt door LNE (Ecocampus) in 

samenwerking met alle universiteiten via het principe van blended learning. De universiteiten 

die deelnemen aan dit traject hebben zich geëngageerd om de professionaliseringsmodule 
structureel te verankeren in hun eigen professionaliseringsaanbod vanaf academiejaar 
20172018. Deze professionaliseringsmodule wordt vervolgens ook uitgerold naar hogescholen 
vanaf academiejaar 2018-2019.  

  

Engagement Ecocampus (DLNE) in samenwerking met het Departement Onderwijs: verankeren 
klimaatvraagstuk in de professionaliseringsmodule.  

  

  


