
Project: 
Eco Friendly 
Schools

Het motto van de conferentie: ‘Green tech, green 
life, great era’. Bob: “De twaalf Nederlandse 
delegatieleden die afgelopen zomer de iEARN 
conferentie in Toronto bezochten, raakten enthou-
siast over de dynamische aankondiging van iEARN 
Taiwan. Gelukkig werken we al intensief samen met 
Taiwan.” 

Onderwijs in Taiwan
Samen met de British Council organiseerde het 
Global Teenager Project van maart tot juni 2010 
met scholen uit Engeland, Marokko, Taiwan en 
Wales, Learning Circles rondom de Millenium Deve-
lopment Goals. Bob licht toe: “De tweedaagse 
training die ik in februari in dat kader verzorgde 
in Kaohsiung, was gepland in een school. Nu wist 
ik dat in die periode de scholen op wintervakan-
tie waren, dus vroeg ik in mijn onnozelheid of die 
school dan speciaal voor ons open zou gaan. Grote 
ogen keken me aan… “Scholen zijn toch altijd 
open: in de vakanties worden er ‘winter & summer 
schools’ georganiseerd.” De druk op leerlingen is 
enorm: je moet echt presteren om ergens te komen 
en de instroomeisen van de universiteit in Taiwan 
zijn hoog.”
Bob vervolgt: “Een gemiddelde schooldag begint 
om 8.00 uur. Er is les tot 12:00 uur, gevolgd door 
dertig minuten eten in de klas. Daarna een half uur 
verplicht rusten in je bankje: hoofd op de arm, om 
de dag te vervolgen met lessen tot 17:00 uur. Kijk 
er niet van op dat er ook avondschool en plusklas-
sen in het weekend zijn.” Enthousiast: “Zelden trof 
ik zulke leergierige leerlingen: “We spreken al best 
wel goed Engels hoor, kunnen we niet met jullie 
leerlingen in Nederland samenwerken?” Dat voelt 
toch goed, als je merkt dat ze een warm hart voor 
Nederland hebben.” 

National Science and Technology Museum
Een groot deel van de 2011 iEARN Conference 
en de Youth Summit speelt zich af in het grootste 

Science Museum van Azië. Met zijn ruim 110.000 
vierkante meter en prachtige architectuur een bij-
zondere plek voor de conferentie. Bob: “Tijdens 
mijn bezoek aan dit museum, vielen me direct een 
aantal dingen op: 95 procent van alle tennisrackets 
ter wereld worden in Taiwan gemaakt, net als ruim 
tachtig procent van het binnenwerk van al onze 
laptops. Een indrukwekkende high tech handel en 
nijverheid. Mijn oog viel op een tijdelijke tentoon-
stelling over ‘Eco Friendly Schools’. Volgens nieuwe 
overheidsrichtlijnen moeten alle nieuwe scholen in 
Taiwan vanaf 2015 ‘klimaatneutraal’ zijn.”

“Vol trots toonde de directeur van het museum 
hoe grasdaken, regenwateropvang en biologische 
vijvers ter verwerking van het afvalwater in de 
modelschool waren verwerkt”, gaat Bob verder. 
“Het meest trots was hij op de sensor technology: 
het gebouw ‘voelt’ waar er mensen aanwezig 
zijn - koeling en ledverlichting passen zich aan de 
gebruikers aan. Het schoolgebouw leert ook van 
het gedragspatroon van de gebruikers, zodat het 
met koeling kan anticiperen op het verwachte 
gebruik van de school. Lesuitval zoals wij dat in 
Nederland kennen, staat haaks op de onderwijscul-
tuur van Taiwan.”

Inspirerend
Daar, in het Science Museum in Kaohsiung, ont-
stond in het hoofd van Bob het Eco Friendly Schools 
Project. Hij vertelt: “Energiebewust denken, leer 
je dat kinderen op een EFS-school nu aan… of af? 
Nog steeds is ons gedrag de grootste invloedfactor 
op ons energiegebruik. Hoe bewust zijn leerlingen 
ten aanzien van het gebruik van ‘natural resources’ 
in een Eco Friendly School? Doe het licht uit als 
je een kamer verlaat, kies de trap in plaats van de 
lift en pak de fi ets in plaats van de auto of scooter. 
Samen met een educatief expert van het museum 
en de voorzitter van iEARN Taiwan, Mevrouw Doris 
Wu, bedachten we dit internationale project.”

Het project
Bob: “We weten dat gedrag van leerlingen sterk 
wordt beïnvloed door positieve prikkels, het 
‘yes-gevoel’. We weten uit onderzoek dat de 
gemiddelde vo-leerling open staat voor ‘green 
behaviour’, maar vooral zoekt naar manieren om 
dit samen met de klas te doen, om niet uit de 
toon vallen. We weten ook, denk maar aan de 
tto-scholen, dat als je taal als voertuig gebruikt in 
contextgebonden leren, het positief bijdraagt in die 
taalverwerving. En dat leerlingen van nature dol zijn 
op communiceren [ict] met leeftijdsgenoten. Als we 
dat nu combineren… 

Stel je voor: een klas leerlingen uit een normale 
vmbo/havo/vwo-school doet onderzoek naar het 
energiegebruik van hun school in de afgelopen 
drie jaar. Wie weet er nu precies in school hoeveel 
stroom, gas en water er wordt gebruikt/verbruikt 
en wat dat precies kost? Als het warm is in een klas 
doe je toch gewoon de ramen open? Het idee is 
als volgt: laat leerlingen zelf onderzoek doen naar 
het energiegebruik op school. Bijvoorbeeld door 
contact met de conciërge, conrector beheer en 
de energieleverancier. De leerlingen zouden zelf 
metingen kunnen verrichten om vervolgens met 
energiebesparende maatregelen te komen. Als 
vervolgens blijkt dat het energiegebruik is gedaald 
en er op de kosten is bespaard, is vijftig procent 
van die daling het voordeel voor de school; die 
andere vijftig procent zouden de leerlingen bijvoor-
beeld kunnen gebruiken om de zomerconferentie 

in Taiwan te bezoeken en met medeleerlingen de 
resultaten van het Eco Friendly Schools Project in 
het Engels te presenteren.”

Vier scholen in Taiwan zijn klaar voor het project 
[twee brugklassen en twee vierdejaarsklassen]. 
Bob: “Dan zijn er nog twee scholen in Libanon die 
graag mee willen doen en er is nog ruimte voor vier 
klassen uit Nederland. Twee plekjes zijn namelijk 
al vergeven: tto-docent Maurits Kamman van het 
Canisius uit Almelo doet ook dit jaar weer mee. Hij 
raakte tijdens de 2010 iEARN wereldconferentie 
enthousiast door de presentatie van het ‘Poems for 
the Future Project’. Maar ook leerlingen en docen-
ten van de Wereldklas XL van het Libanon Lyceum 
in Rotterdam willen graag hun o-o uren [onderzoek 
en ontwerpen] inzetten. De doelstellingen van de 
Wereldklas XL, waaronder versterkt talenonderwijs, 
onderzoek en internationalisering, passen perfect 
bij het Eco Friendly Schools Project.” 
Als onderdeel biedt het Global Teenager Project 

in februari 2011 een Learning Circles ‘Eco Friendly 
Schools’ aan, met als mogelijk e-topics:
• reduce, re-use, recycle
• sustainable energy
• climate change
• carbon footprint
• reduce energy used in participating schools
• energy at students houses
• energy used by students travelling   
 between home and school

Bob sluit af: “Natuurlijk biedt dezelfde Learning 
Circles wiki een platform om van en met elkaar te 
werken aan de reductie van het energiegebruik in 
de scholen.” ■

Van 17-23 juli 2011 vindt in Kaohsiung, Taiwan, voor 
de achttiende keer de iEARN wereldconferentie plaats. 
Bob Hofman ging er ter voorbereiding vast heen, ook om 
een training te geven in het kader van het Global Teenager 
Project. Hij stuitte er op de tentoontstelling ‘Eco Friendly 
Schools’ en raakte geïnspireerd.

“De gemiddelde vo-leerling  
 staat open voor 
 ‘green behaviour’”

iEARN
iEARN heeft in Nederland een geschiedenis die 
begon in 1990. Op het niveau van individuele 
scholen is een aantal jaren gewerkt met buiten-
landse scholen aan internationale, kleinschalige 
projecten. iEARN wil jonge mensen helpen 
authentiek en zelfstandig te leren, door wereld-
wijde communicatie met leeftijdsgenoten en 
volwassenen in projecten. Ook de jaarlijkse con-
ferentie maakt hier onderdeel van uit. 
www.iearn.org
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