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Context / maatschappelijk probleem

Doelgroepen en beoogd bereik

Klimaatverandering is een urgent maatschappelijk

Check it out! tools voor een duurzame wereld is een

vraagstuk; met name jongeren krijgen te maken met de

programma voor het hele onderwijsveld; het betrekt scho-

gevolgen. Nu al, met het oog op hun toekomst moet actie

lieren, docenten en management, evenals de schoolom-

worden ondernomen om enerzijds klimaatverandering

geving.

zoveel mogelijk tegen te gaan en ons aan te passen aan

Het beoogde bereik is geformuleerd als: 150 basis-

de gevolgen. Een goede manier om jongeren te bereiken

scholen, 70 VMBO-scholen, 30 HAVO/VWO-scholen en

is via het onderwijs.

8 scholen MBO/AOC; maar het kan zich verder uitrollen
binnen Nederland – en ook in Spanje, Bulgarije, Hongarije

Check it out! tools voor een duurzame wereld is een drie-

en Duitsland is Check it out! in het schooljaar 2007-2008

tot vijfjarig onderwijsprogramma waarin de klimaatpro-

van start gegaan.

blematiek en energiebesparing centraal staan. Adviezen

Ook is als doel geformuleerd om lokale politiek te betrek-

voor technische maatregelen en gedragsverandering,

ken bij de klimaatproblematiek via presentaties door scho-

betrokkenheid van de gehele schoolgemeenschap en

lieren van de resultaten als onderdeel van het educatieve

bewustwording van de mondiale en lokale effecten van

programma.

klimaatverandering vormen de basis.
Check it out! wordt aangeboden aan het gehele onder-

Beoogd resultaat en producten

wijsveld; daartoe wordt door het consortium samenge-

De resultaten zijn:

werkt met onderwijskoepels, kennis- en onderwijsin-

1. Lesmateriaal, deels gekoppeld aan onderzoek-

stellingen en andere organisaties die klimaatonderwijs
aanbieden.

programma’s en passend binnen lokaal klimaatbeleid
2. Een ondersteunende website
3. Samenwerkingsverbanden op lokaal niveau tussen

Binnen het project staan centraal:
■

Het bieden van kennis over klimaatverandering en
concreet handelingsperspectief aan leerlingen, docenten en management van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

■

Waarbij het thema klimaatverandering, mitigatie en
adaptatie, vooral wordt gepresenteerd in relatie tot het
gebruik van ruimte en in de context van de samenhangende problematiek van duurzame ontwikkeling

■

En koppeling van het onderwijsprogramma aan
wetenschappelijke onderzoekprogramma’s, daarmee
het betrekken van scholieren bij het werk van onderzoeksinstellingen en dataverzameling

overheden, scholen en onderzoeksinstellingen rond het
thema klimaatverandering, adaptatie en mitigatie.

