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Profiel Gerrit Vledder 

Wat kan ik voor u doen? 

 

Met wat ik heb gedaan (zie hierna), heb ik rond duurzame ontwikkeling in het voortgezet 

onderwijs kennis, ervaring en een netwerk opgebouwd. Dat is een basis, waarop ik kan 

terugvallen als u hulp nodig heeft om duurzaamheid op de voor u meest passende manier een 

plek te geven op uw school.  

 

Maar veel belangrijker dan dat is een luisterend oor. Want om u te kunnen helpen moet ik 

weten waarmee u geholpen wilt worden: 

 Definiëren hoe duurzaamheid het beste in uw school past  

 Integratie van duurzaamheid in het curriculum 

 (Meer) leerlingen betrekken bij een duurzaamheidprogramma 

 (Meer) docenten verleiden mee te doen met een duurzaamheidprogramma 

 Duurzaam projectonderwijs 

 Energiebesparing 

 … 

 

Daarmee begint het. Vragen, vragen, vragen. En ook: de juiste mensen aan tafel.  

Wie dat zijn? Directie, docenten, leerlingen, of ook ouders, bedrijven en/of organisaties?  

Dat bepaalt u.  

 

Als u mij uitnodigt, ben ik er voor u. Met mijn kennis en ervaring. Maar vooral ook: met mijn 

belangstelling voor wat u beweegt. En voor wat u in beweging wilt krijgen. Samen kunnen we 

uitvinden welke duurzaamheidsjas u het beste past.  

Wat heb ik gedaan?  

 

Duurzaamheidscan 
Mijn bedrijf “Vledder Projecten” is eigenaar van de zogenaamde Duurzaamheidscan.  Die is 

door Codename Future in samenwerking met andere organisaties ontwikkeld in opdracht van 

het NME programma (AgentschapNL). De duurzaamheidscan richt zich op docenten en biedt 

de kans om bestaand educatief materiaal over duurzaamheidthema’s te laten aansluiten 

bij de wensen en ambities van een docent. De scan laat zien waar in het curriculum van een 

docent ruimte is voor het inzetten van “open” leermiddelen. De scan kan uitstekend dienst 

doen om binnen het docentencorps het draagvlak voor duurzaamheid te vergroten, maar 

biedt aanbieders van educatief materiaal ook de mogelijkheid samen met een docent op 

zoek te gaan naar een aanbod, dat hem in staat stelt zijn onderwijskundige ambities waar te 

maken. De duurzaamheidscan vindt u op http://duurzaamheidscan.vledderprojecten.nl en is 

gratis te gebruiken. Een handleiding is vinden op de website. Als u dat wilt, kom ik graag 

helpen met de inzet ervan. 

http://www.vledderprojecten.nl/
http://duurzaamheidscan.vledderprojecten.nl/
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 Vanaf  februari 2000 t/m december 2012 heb ik gewerkt bij Codename Future (zie 

www.codenamefuture.nl). Codename Future maakt voor het voortgezet onderwijs 

digitaal lesmateriaal rond maatschappelijke vraagstukken, waarbij duurzame 

ontwikkeling (Triple P) de inspiratiebron is. Docenten worden ondersteund bij de 

inzet van dat materiaal. Ik ben dus goed geïnformeerd over wat er leeft in het 

voortgezet onderwijs. 

 Binnen Codename Future was ik de “poortwachter” van duurzame ontwikkeling. In 

dat kader ben ik actief betrokken geweest bij de diverse “Leren voor duurzaamheid” 

programma’s van de Nederlandse overheid en het Natuur- en Milieu Educatie 

programma. In de NME wereld heb ik een sterk netwerk opgebouwd. Ik kan dus 

(ook) met kennis van zaken doorverwijzen naar relevante organisaties. 

 Ik was projectleider en eindredacteur van een onderzoek voor “Groen Gelinkt” naar de 

mogelijkheden om bestaand Natuur en Milieu  Educatiemateriaal te laten aansluiten 

bij de vraag in het voortgezet onderwijs. Dat verslag kan worden gedownload op 

http://groengelinkt.nl/files/6813/7060/6255/GroenGelinkt_en_VO_onderzoek.pdf  

 Ik was trekker van een samenwerkingsproject met de Fontys Leraren Opleiding 

Tilburg (FLOT) rondom hun duurzaamheidsprogramma. Docenten in opleiding 

werden opgeleid om aan de hand van de uitkomsten van de duurzaamheidscan (zie 

kader) passend bestaand lesmateriaal in te zetten op VO scholen. 

 Ik was de trekker van het samenwerkingsproject “De energieke leerschool”, een 

digitaal lesprogramma rond energie en binnenklimaat op VO scholen (zie 

http://energiekeleerschool.codenamefuture.nl) dat ook handvatten biedt voor 

energiebesparingsmaatregelen. 

 Ik ben betrokken geweest bij een samenwerkingsproject met Grontmij, waarbij het 

lesprogramma  “De energieke leerschool” wordt gekoppeld aan het 

energiebesparingsprogramma van Grontmij. 

 

Voor meer informatie en mijn CV kunt u ook terecht op www.vledderprojecten.nl 

http://www.vledderprojecten.nl/
http://www.codenamefuture.nl/
http://groengelinkt.nl/files/6813/7060/6255/GroenGelinkt_en_VO_onderzoek.pdf
http://energiekeleerschool.codenamefuture.nl/
http://www.vledderprojecten.nl/

