
Onderwijs Green School

De school voor groene leiders
Indonesië heeft een
privéschool voor
internationale leerlingen
diewordenopgeleid om
dewereld te verbeteren.
TweeNederlandsemeisjes
werpen zich op
deplasticvervuiling.

I
nde jungle vanBali staat
eenschooldie je eerder zou
verwachten inSiliconVal-
ley, onderde vleugels van
eengrote techondernemer.
Demissieheeftmuski-
aanseproporties: kant-en-
klare ‘groene leiders’ afle-

verenomdeproblemenvandewereld
op te lossen.Of in elk gevalmensendie
later, indepolitiekofhet bedrijfsleven,
veranderingen teweegbrengen.De leer-
lingenkomenuit 35 verschillende lan-
den,waaronderNederland. Zeworden
aangemoedigdomsociale ondernemin-
genop te zetten.Oprichter JohnHardy is
ervanovertuigddat zijnpupillengroene
leiderswordenals ze leren creatief te
denken, samen tewerken, problemenop
te lossen, systemen tedoorgrondenen
flexibel te zijn.’

OpdeGreenSchool gaat alles anders.
Hethoofdgebouw, een imposante con-
structiewaarin zevenkilometerbamboe
is verwerkt, staat opeen jungleachtig ter-
rein vanachthectare. Leerlingenzitten
niet inklaslokalen. Zekrijgen les in een
‘muurloze’ omgevingwaar ookeenuit-
vinderslab, eenmuziekstudio, een yoga-
zaal eneenboerderij zijnondergebracht.
Blijven zittenkanhierniet. Scholieren
wordengeplaatst tussenanderekinde-
renopbasis vanhunsociaal-emotionele
welzijn.Het onderwijs draait hiermin-
der omkennis, enmeeromhet aanleren
vannuttige vaardigheden.Het is ookeen
school voor alle leeftijden: kinderen zit-
tenhier vanhunderde tothunachttien-
de.Rodedraad: ‘groen’.

‘Hier staat “I loveGreenSchool” inde
wcgeschreven’, vertelt Sanne vanOort,
een vande tweeNederlandsemedewer-
kers. ‘InNederland isdatwel anders,
daarhatendemeeste kinderen school.
Dat vind ikniet gek: ze zittendehele
dagbinnen.Hoekun jedan lerenwat
erbuitengebeurt?Hier is het onderwijs
projectgestuurd,waardoor zekennis
opdoen indeechtewereld.Muurloos les
krijgen ishiervoor eenmetafoor.’

Hethele terrein vandeGreenSchool
staat volmet resultaten vandit project-

gestuurdeonderwijs. Zoals de ‘aqua-
ponicskas’,waarhetwateruit een vis-
vijver inplantenbakkenwordt gepompt.
Doordeontlasting vande vissen zit het
water volmeststoffen.Gevolg: chiliplant-
jes die groeienals kool.

Eengroepmiddelbareschoolleerlin-
genheeft hier alles zelf gedaan: van tech-
nischdesignenecologischontwerp tot
het achterliggendebusinessmodel. Zo’n
project bestrijkt daardoorbijnahethele
curriculum:biologie,wiskunde, tech-
niek, economie. Voordefinanciering van
eenprojectmoet eengroepaankloppen
bij deGreenSchoolBank.Debank is ooit
opgezetmet eendonatie enbestaat uit
leden vanhetfinanceteam,diehetbusi-
nessmodel vande leerlingen toetsen.

Sommigeprojectenontstijgenhet
eenmalige enwordeneen sociale onder-
nemingbinnendeGreenSchool. Inclu-

sief bedrijfsruimte, vastemedewerkers,
merknaamenboekhouding. Zo is er een
bedrijf voor afvalbeheer en recycling,
eendoor leerlingengeleidewinkelmet
zelfgemaakteduurzameproducten, en
eenpendeldienst voor leerlingenenper-
soneelsledenmetdriebusjes.Die rijden
opbiodiesel (B100) vankookolie,wat
door leerlingenwordt opgehaald innabij
gelegendorpen.

Scholierenwordenookgestimuleerd
omsociale ondernemingenbuiten
school op te zetten. Een voorbeeld is
ByeByePlasticBags (BBPB) vandehalf-
Nederlandse zussenMelati (17) en Isabel
(15)Wijsen. ‘Weproberenhet gebruik
vanplastic zakjes tegen te gaan via voor-
lichting en lobbywerk’, zegtMelati. ‘Ook
promotenwealternatieve, herbruikbare
tassen, onder andere via onsplatform
welcomealternativebags.com.’ Ze
spreekt ons vanuit Jakarta,waar ze voor
deonderneming lobbyt bij regerings-
ambtenaren.

Dankzij hetwerk vande zussenheeft
de gouverneur vanBali al toegezegdmet
wetgeving tegenplastic zakjes te komen.
Melati: ‘Zonderde steun vanGreen
Schoolwarenwe in vijf jaar tijdnooit zo
ver gekomen.’

‘Melati en Isabel zijnperfecte voor-
beelden vande “groene leiders”die ik

voorogenhadmetdeGreenSchool’, zegt
JohnHardy, die in2006met zijn echtge-
noteCynthiahet concept voorde school
bedacht.Hardy verkocht tien jaar gele-
den zijn juwelenbusinessomdeGreen
School op te richten.Tevredenconsta-
teert hij dat zijn school al veel verder is
danhij haddurvendromen.Hardy: ‘Onze
eerste generatie groene leidersheeft al
impact.KijknaarByeByePlasticBags.’

Hetdoel vande school om leiders voort
tebrengenmoetbreedwordenopgevat,
nuanceert hoofdonderwijs LeslieMede-
ma: ‘Het gaat eromdat ze later kleineof
grotere veranderingen teweegbrengendie
dewereldbetermaken.Dat kanbinnen
eenbedrijf of depolitiek zijn,maarook in
huneigenomgeving.’

Toch staat deGreenSchoolnog voor
eenhoopuitdagingen. Zoalsde aanslui-
tingophethoger onderwijs. Schoolhoofd
Medema: ‘Wezijnbijvoorbeeld inNe-

derlandniet geaccrediteerd, dusmoeten
leerlingeneen toelatingsexamendoen
voordeuniversiteit. Twee vanonzeNe-
derlandseoud-leerlingen isdit al gelukt,
maarhet iswel ietswaarouders goedover
moetennadenken.’

Degrootsteuitdaging, zo steltHardy,
ismeerGreenSchools te realiseren: ‘Ik
hoopernog tien tebouwenvoordat ik
doodga.’Het staat hoogophetprioritei-
tenlijstje vande school, vertelt deAmeri-
kaanseMedema: ‘Wehebbeneen specia-
le commissie vooruitbreiding.Wetgeving
ishet grootste obstakel.Nieuw-Zeeland
lijkt degrootste kanshebber voorde vol-
gendeGreenSchool. In Scandinavië kan
hetmisschien. In landenzoalsNederland
ishet systeemechter zo rigide, daar krijg
je zo’n schoolhelaasnooit vandegrond.’

Renée vanHeteren en Emiel van
Dongen zijn freelancejournalisten.

Leiders
‘Het gaat erom dat ze
later kleine of grotere
veranderingen
teweegbrengen die de
wereld beter maken’

Boven: leerlingen van de
Green School zitten niet in
bemuurde klaslokalen, maar
in open ruimten. Rechts: de
oprichter van de school, John
Hardy. Onder: de half-Neder-
landse zusjes Melati en Isabel.
Zij proberen het gebruik van
plastic zakjes tegen te gaan.

De Green School streeft naar
een zelfvoorzienende en cir-
culaire bedrijfsvoering. Er zijn
zonnepanelen, een waterkracht-
centrale, een waterfiltersys-
teem, een afvalbeheersysteem
en een compoststation. Alle ge-
bouwen worden van bamboe
gemaakt. In het 60 meter lan-
ge hoofdgebouw is 7 kilome-
ter bamboe verwerkt. De school
telt 435 leerlingen, onder wie 25
Nederlanders. De begeleiding is
fors: één leraar op vijf leerlingen.
Daarnaast zijn er nog zo’n 200
andere medewerkers. Het jaar-
lijkse schoolgeld loopt op van
€8000 voor peuters van drie
tot ongeveer €13.000 voor de
oudste middelbare scholieren.
Speciale projecten worden gefi-
nancierd met donaties. Voor uit-
vinderslab iHub, een ruimte vol
3D-printers die nog in aanbouw
is, werd $200.000 opgehaald.
Hier worden straks surfboard-
vinnen gemaakt van ingezamel-
de shampooflessen.

Surfboardvinnen

Door Renée vanHeteren
en Emiel vanDongen
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