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School 2030

Vroeger leraar secundair onderwijs, netwerkorganisatie 
Leuven 2030, nu dienst onderwijs



WAAROM EUROPA VOOR DE 
BURGER?
Tip via LEUC: Leuven Europa Club



DOEL
Innovatief samenwerkingsmodel van School 2030 delen & inspiratie opdoen

➢ systemisch implementeren van een duurzaamheidsbeleid 

➢ samenbrengen van beleid, jongeren, onderwijswereld en het middenveld



PARTNERS
Leuven, Amsterdam, Paredes (Porto) en Sevilla
Geconnecteerd via EIT Climate KIC & DemSoc
Toevallig ook 4 Mission Cities



Amsterdam, 
The Beach

Teike Asselbergs Ascioglu, financieel directeur
Hannah Oul-Hadj, programmamaker 

The Beach, werken met jongeren aan kunstprojecten, ze 
verbinden sociale met duurzame ecologie 
(sustainist design)



Paredes (Porto), 
Embaixada Juventude
Gabriel Manea, projectmanager

Paula Rocha, voorzitter

Werken met jongeren rond verschillende thema’s: 
ondernemerschap, (digitale) inclusie, lokale en internationale 
projecten, Fridays for Future, …



Sevilla
Accion en red

Eduardo Terencio Jiménez, leraar en vrijwilliger

Jose Luis León, leraar

Werken met jongeren rond verschillende thema’s: feminisme, 
vluchtelingen, informeel leren, vergroening … 



VOORBEREIDING

Aandachtspunten: doelstelling best zo specifiek mogelijk, referenties & 
betrouwbaarheid, samen schrijven kan, maar goede lezers kunnen 
wonderen doen, goede afspraken over budgetten en taken, … 



STRUIKELBLOKKEN
Partner die toch plots niet mee doet, planning die moet verschuiven, 
jongeren die niet meer willen vliegen (goed, toch!), administratie, 
financiën, Europese coördinator binnen organisatie zou meerwaarde zijn, …



VOORDELEN
Kennisdeling op verschillende niveaus, extra laag mogelijk door 
mission cities, nieuwe opportuniteiten, versterken van de basis, 
vergroten netwerk (maar kan net ook valkuil zijn), … 



IDEEËN VOOR DE TOEKOMST
School 2030 gaat over 7 verschillende thema’s, dus zeker potentieel 
voor de toekomst: energie, voeding, vergroening & ontharding, edu-
actie, afval, circulaire economie, systeemdenken.



Lieven Boeve bezoekt Leuvens Sint-Pieterscollege en gaat in gesprek met klimaatjongeren.

SPC 2030

https://www.hln.be/leuven/topman-katholiek-onderwijs-bezoekt-klimaatjongeren-van-sint-pieterscollege-in-de-lessen-wordt-er-volgens-ons-te-weinig-rond-klimaatopwarming-gedaan~a06c7f24/


MIJNLEUVEN (jongerenlabel van de jeugddienst) gaat in gesprek met Leuven jongeren van Youth For Climate.

YFC Leuven

https://www.mijnleuven.be/artikel/op-school-leer-je-maar-een-tiental-paginas-over-het-klimaat


ellen.vandenbroucke@leuven.be

https://school2030.be

mailto:ellen.vandenbroucke@leuven.be
https://school2030.be/

