
www.antwerpen.be/ecoscholen

EcoScholen Antwerpen

Klimaatrobuuste 
scholen



Wat? 
Een klimaatrobuuste school legt een natuurspeelplaats, groendak en/of geveltuin aan en werkt zo rond 
natuur en water. Ze maakt haar omgeving zo weerbaar tegen de gevolgen van de klimaatverandering, 
zoals zware regenval, hitte en droogte. 

Natuur op school brengt kinderen en jongeren ook meer in contact met de natuur en heeft positieve 
gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Een klimaatrobuuste school werkt ook aan betrokkenheid, draagvlak en bewustwording van leerlingen, 
leerkrachten en hun omgeving.

Hoe?
Stap 1: startadvies

Je vraagt een startadvies aan bij EcoScholen. Doe dit minstens 6 weken voor de deadline.

Stap 2: interesse?

Met hulp van een trajectbegeleider stel je je kandidaat. 
Indien nodig krijg je begeleiding bij het opmaken van een beginsituatieanalyse en je doelen.

Stap 3: geselecteerd?

Je krijgt een coach en toelage toegewezen.

De coaching kan het volgende inhouden:

• een vaste trajectbegeleider en coach doorheen het hele traject;

• themagebonden advies op maat;

• themagebonden expertise zoals ontwerpadvies;

• kennisversterking;

• ondersteuning van het team bij de uitwerking van het traject;

• ondersteuning van het team om zich te professionaliseren en de werking op te nemen in het schoolbeleid.

Stap 4: verankering

Na drie jaar begeleiding heb je de klimaatwerking opgenomen in je beleid en kan je die zelfstandig 
voortzetten. Je deelt je ervaringen met andere scholen.

Hoeveel? 
Je school kan kiezen uit drie ambitieniveaus. 
Hoe hoger het niveau, hoe hoger de engagementen en de toegekende toelage:

• EcoMini: 10.000 euro

• EcoMidi: 20.000 euro

• EcoMaxi: 30.000 euro

Wanneer?
De deadlines om een kandidatuur in te dienen zijn 1 mei en 1 december.  
Het traject start dan op 1 september of 1 februari en duurt drie jaar.
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EcoMini
Klimaatrobuust



1 Voor een speelplaats of dak kleiner dan 600 m² (exclusief overdekte ruimte) minstens 
20% waterdoorlatend/natuurlijk, indien groter dan 600 m² minstens 30%.

2
Je hebt een gedragen visie op het thema. Deze visie wordt opgenomen in het school-

beleid.

3 Je zet in op participatie, educatieve verankering en breed draagvlak rond het thema.

4 Je kiest voor insectenvriendelijke beplanting.

5 Je doet aan regenwateropvang. 

6 Je houdt rekening met een goede infiltratie van de speelplaats.

7 Je gebruikt voor je inrichting duurzame materialen en/of recuperatiematerialen.

8 Je maakt samen met preventieadviseur een risicoanalyse van de nieuwe speelplaats op.

9 Er wordt een beheerplan opgemaakt.

10 Je zorgt voor verankering van het thema in de brede schoolwerking en –beleid zodat het 
na de ondersteuning zelfstandig wordt voortgezet.

11 Je voorziet een toonmoment na het trajecteinde.

Toelage: 10.000 euro

EcoMini
KLIMAATROBUUSTE SCHOOL
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1 Voor een speelplaats of dak kleiner dan 600 m² (exclusief overdekte ruimte) minstens 
waterdoorlatend/natuurlijk, indien groter dan 600 m² minstens 50%.

2
Je hebt een gedragen visie op het thema. Deze visie wordt opgenomen in het school-

beleid.

3 Je zet in op participatie, educatieve verankering en breed draagvlak rond het thema.

4 De speelplaats wordt regelmatig gebruikt voor de lessen.

5 Je kiest voor insectenvriendelijke beplanting.

6
Je voorziet in voldoende natuurlijke schaduwplekken d.m.v. bomen, groene slingers, 
wilgenhutjes. Daar waar les wordt gegeven op de speelplaats, wordt zeker schaduw 
voorzien. 

7 Je doet aan regenwateropvang.

8 Je houdt rekening met een goede infiltratie van de speelplaats.

9 Je gebruikt voor je inrichting duurzame materialen en/of recuperatiematerialen.

10 Je werkt rond afvalpreventie in de school en op de speelplaats.

11 Je maakt samen met preventieadviseur een risicoanalyse van de nieuwe speelplaats op.

12 Er wordt een beheerplan opgemaakt.

13 Je zorgt voor verankering van het thema in de brede schoolwerking en –beleid zodat het 
na de ondersteuning zelfstandig wordt voortgezet.

14 Je bent bereid om regelmatig (maximaal 1 keer per jaar) je ervaringen te delen met     
anderen tot minstens 5 jaar na het trajecteinde.

Toelage: 20.000 euro

EcoMidi
KLIMAATROBUUSTE SCHOOL
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1 Voor een speelplaats of dak kleiner dan 600 m² (exclusief overdekte ruimte) minstens 50% 
waterdoorlatend/natuurlijk, indien groter dan 600 m² minstens 70%.

2 Je hebt een gedragen visie op het thema. Deze visie wordt opgenomen in het schoolbeleid.

3 Je zet in op participatie, educatieve verankering en breed draagvlak rond het thema.

4 De speelplaats wordt regelmatig gebruikt voor de lessen.

5 Je kiest voor insectenvriendelijke beplanting.

6 Je voorziet in voldoende natuurlijke schaduwplekken d.m.v. bomen, groene slingers, wilgen-
hutjes. Daar waar les wordt gegeven op de speelplaats, wordt zeker schaduw voorzien.

7 Je voorziet minstens één toekomstboom. Indien dit niet mogelijk is, kies je voor een groene 
gevel aan speelplaats of straatkant (minstens 10 klimplanten).

8 Je doet aan regenwateropvang.

9 Je houdt rekening met een goede infiltratie van de speelplaats.

10 Je gebruikt voor je inrichting duurzame materialen en/of recuperatiematerialen. 

11 Je werkt rond afvalpreventie in de school en op de speelplaats.  

12 Je maakt samen met preventieadviseur een risicoanalyse van de nieuwe speelplaats op.

13 Er wordt een beheerplan opgemaakt.

14 Je zorgt voor verankering van het thema in de brede schoolwerking en –beleid zodat het na de 
ondersteuning zelfstandig wordt voortgezet.

15 Je bent bereid om regelmatig (maximaal 1 keer per jaar) je ervaringen te delen met anderen tot 
minstens 5 jaar na het trajecteinde.

16
Je deelt je speelplaats op regelmatige basis met anderen, bijvoorbeeld met een jeugdvereniging tot 
minstens 3 jaar na oplevering. Dit engagement wordt vastgelegd in een afsprakennota tussen beide 
partijen.

Toelage: 30.000 euro

EcoMaxi
KLIMAATROBUUSTE SCHOOL
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Wat? 
Een klimaatbewuste school neemt maatregelen om haar eigen CO2-impact te verkleinen en werkt aan                 
bewustwording en gedragsverandering rond klimaat bij leerlingen, leerkrachten en hun omgeving. 

Je kan werken rond volgende domeinen:

• een voortrekkersrol spelen in het sensibiliseren rond klimaat;

• hernieuwbare energie gebruiken;

• energiebesparende maatregelen nemen;

• werken rond duurzame mobiliteit;

• werken rond duurzame voeding.

Hoe?
Stap 1: startadvies

Je vraagt een startadvies aan bij EcoScholen. Doe dit minstens 6 weken voor de deadline.

Stap 2: interesse?

Met hulp van een trajectbegeleider stel je je kandidaat.
Indien nodig krijg je begeleiding bij het opmaken van een beginsituatieanalyse en je doelen. 

Stap 3: geselecteerd?

Je krijgt een coach en toelage toegewezen.

De coaching kan het volgende inhouden:

• een vaste trajectbegeleider en coach doorheen het hele traject;

• themagebonden advies op maat;

• themagebonden expertise zoals het uitvoeren van een energiescan;

• kennisversterking;

• ondersteuning van het team bij de uitwerking van het traject;

• ondersteuning van het team om zich te professionaliseren en de werking op te nemen in het schoolbeleid.

Stap 4: verankering

Na drie jaar begeleiding heb je de klimaatwerking opgenomen in je beleid en kan je die zelfstandig 
voortzetten. Je deelt je ervaringen met andere scholen.

Hoeveel? 
Je school kan kiezen uit drie ambitieniveaus. 
Hoe hoger het niveau, hoe hoger de engagementen en de toegekende toelage:

• EcoMini: 10.000 euro

• EcoMidi: 20.000 euro

• EcoMaxi: 30.000 euro

Wanneer?
De deadlines om een kandidatuur in te dienen zijn 1 mei en 1 december.  
Het traject start dan op 1 september of 1 februari en duurt drie jaar.
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Klimaatbewust



1 Je draagt bij tot klimaatmitigatie door in te zetten op minstens één domein. 

2 Je hebt een gedragen visie op het thema. Deze visie wordt opgenomen in het school-
beleid.

3 Je zet in op participatie, educatieve verankering en breed draagvlak rond het thema.

4 Leerkrachten kennen de oorzaken en oplossingen van klimaatverandering.

5 Leerlingen kunnen op hun niveau uitleggen wat de klimaatverandering is, wat het 
veroorzaakt en wat eraan gedaan kan worden.

6 Je meet de impact van je werking op de gekozen domeinen via door de stad Antwerpen 
aanbevolen tools.

7 Je zorgt voor verankering van het thema in de brede schoolwerking en –beleid zodat het 
na de ondersteuning zelfstandig wordt voortgezet.

8 Je voorziet een slotmoment.

Toelage: 10.000 euro

EcoMini
KLIMAATBEWUSTE SCHOOL
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EcoMidi
Klimaatbewust



1 Je draagt bij tot klimaatmitigatie door in te zetten op minstens twee domeinen.

2 Je hebt een gedragen visie op het thema. Deze visie wordt opgenomen in het school-
beleid.

3 Je zet in op participatie, educatieve verankering en breed draagvlak rond het thema.

4 Leerkrachten kennen de oorzaken en oplossingen van klimaatverandering.

5 Leerlingen kunnen op hun niveau uitleggen wat de klimaatverandering is, wat het 
veroorzaakt en wat eraan gedaan kan worden.

6
Je doet inspanningen om ook ouders te versterken in hun kennis over de oorzaken                   
en aanpak van klimaatverandering. 

7 Je meet de impact van je werking op de gekozen domeinen via door de stad Antwerpen 
aanbevolen tools.

8
Je zorgt voor verankering van het thema in de brede schoolwerking en –beleid zodat het 
na de ondersteuning zelfstandig wordt voortgezet.

9 Je bent bereid om regelmatig (maximaal 1 keer per jaar) je ervaringen te delen met     
anderen tot minstens 5 jaar na het trajecteinde.

Toelage: 20.000 euro

EcoMidi
Klimaatbewuste school
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EcoMaxi
Klimaatbewust



1 Je draagt bij tot klimaatmitigatie door in te zetten op minstens drie domeinen.

2 Je hebt een gedragen visie op het thema. Deze visie wordt opgenomen in het school-
beleid.

3 Je zet in op participatie, educatieve verankering en breed draagvlak rond het thema.

4 Leerkrachten kennen de oorzaken en oplossingen van klimaatverandering.

5 Leerlingen kunnen op hun niveau uitleggen wat de klimaatverandering is, wat het 
veroorzaakt en wat eraan gedaan kan worden.

6
Je bent een klimaatschool van de toekomst en zet in op toekomstgerichte en klimaat-      
vriendelijke curricula en/of richtingen. 

7 Je doet inspanningen om ook ouders te versterken in hun kennis over de oorzaken en 
aanpak van klimaatverandering. 

8
Je meet de impact van haar werking op de gekozen domeinen via door de stad Antwerpen 
aanbevolen tools.

9 Je zorgt voor verankering van het thema in de brede schoolwerking en –beleid zodat het 
na de ondersteuning zelfstandig wordt voortgezet.

10 Je stelt een klimaatplan op in samenspraak met het team en de leerlingen. De ouders 
worden hiervan op de hoogte gebracht.

11 Je bent bereid om regelmatig (maximaal 1 keer per jaar) je ervaringen te delen met     
anderen tot minstens 5 jaar na het trajecteinde.

Toelage: 30.000 euro

EcoMaxi
Klimaatbewuste school
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