
MOS is een initiatief van de 
Vlaamse Overheid, de Vlaamse 

provincies en de VGC 



94,5% van de Limburgse basisscholen en 90% 
van de Limburgse secundaire scholen doet aan 
NME en milieuzorg als MOS-school. 

 

40 Limburgse scholen maken deel uit van het 
internationale netwerk van Eco-Schools. 

 

 

Met ondersteuning op vraag en op maat           
vanuit het Provinciaal Natuurcentrum                   
door 3 MOS-begeleiders. 

 

 

 

MOS is een sterk merk! 



Vanuit studie Edubron (UA) ‘De educatieve effecten 
van Milieuzorg Op School’ (2013):  

 

Meer inzetten op:  

 

 Intrinsieke motivatie 

 Schoolvergroening 

 

 

 

 

 

Waarom vernieuwing? 



Van natuur- en milieueducatie (NME) naar educatie 
voor duurzame ontwikkeling (EDO): 

 

 Themaverbredend (klimaat, voeding, techniek, 
…) 

 Genoeg, voor altijd, voor iedereen  

 Eigen duurzame keuzes kunnen én willen 
maken 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom vernieuwing? 
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Het nieuwe MOS gaat verder … 

4 uitgangspunten: 
 

Samen met en voor alle leerlingen 
(Leerlingenparticipatie) 

Samen met het hele schoolteam (Teamwerk) 

In dialoog met de omgeving (Netwerking) 

Door er een beleving van te maken met oog voor 
resultaat (Resultaten nastreven en vieren) 

 

MOS blijft hét gratis, participatief       
scholenproject voor duurzaamheidseducatie! 

 





Uitwisseling 

Het kapitaal van MOS zijn de vele goede ideeën en 
praktijken in MOS-scholen. Dit kapitaal wil het 
nieuwe MOS beter ontsluiten door: 
 

 Ideeën en good practices beter online 
vindbaar en uitwisselbaar te maken 
(actiefiches) 

 Netwerking (en zo uitwisseling) te stimuleren 
met oa netwerkdagen, themagerichte 
studiedagen, … 

 



Trajectbegeleiding 

Met een nieuwe, intensievere vorm van begeleiding 
verhogen we de kansen om het schoolproject te 
realiseren, o.a. door nog meer aandacht voor het 
draagvlak.  
 

De school kiest de doelen, de MOS-begeleider helpt 
ze te realiseren én te verankeren; dit via:  
 

Intensievere begeleiding 

Positieve, oplossingsgerichte samenwerking 

Eigenaarschap (visieontwikkeling, proces, 
resultaatgerichtheid, zelf vieren en belonen, …) 



1. Waarom willen jullie een MOS-school zijn? 

2. Hoe ziet onze ideale MOS-school eruit? 

 

Droombeeld 1 
Droombeeld 2 
Droombeeld 3 

… 

Actie 4 

reactie 

Actie 2 Actie 3 

 

 

 

 

 

Actie 1 

4. Draagvlak 

5. Aan de slag! 

6. Vruchten plukken 

7. Evalueren 

reactie 
reactie 

reactie 

 

Motivatie 1 
Motivatie 2 
Motivatie 3 

… 

3. Doel 

3. Doel 



Profilering 

MOS lost het klassieke systeem van de MOS-logo’s 
omdat het duurzamer is actie te ondernemen 
vanuit een intrinsieke motivatie dan voor een 
externe erkenning/beloning. Andere voordelen: 

Geen opgelegde rapportering en tijdspad 

Een ‘up-to-date’ systeem 

  

MOS-scholen hebben hiervoor toegang tot 
volgende communicatietools: 



Het MOS-icoon 



Het MOS-icoon als merkteken 



Het MOS-icoon als merkteken 



Het MOS-schoolpoortlogo 



De Groene Kaart 



MOS mag gezien worden! 

DIY (Do It Yourself) 

Visualisatie groeiproces van de eigen MOS-werking 



MOS mag gezien worden! 



Aanbod MOS 

1. Netwerk / globale ondersteuning 
www.mosvlaanderen.be: Communicatietools, actiefiches, 
praktijkvoorbeelden, de Groene Kaart 

Documentatiecentrum PNC 

(LIMNET-)nascholingen, netwerkmomenten 

Klimaatsubsidies 

LIVEC-ondersteuning 

Samenwerking Limburgse gemeenten 

2. Intensieve trajectbegeleiding 
Door MOS-begeleiders op school 

Vanuit intrinsieke motivatie MOS-werkgroep,  

  eigen doelen 

Betrokkenheid hele school 

 

 

http://www.mosvlaanderen.be/


Eco-schools 

Extra kans tot profilering en netwerking 

Elke school kan internationale Eco-school 
worden (zelfevaluatietool als nulmeting) 

Externe beoordeling door jury obv 
voorstelling/portfolio of schoolbezoek 

 



Meer info? 

 

MOS-begeleiders: 

 

Hilde Boiten (SO) 

Philippe Plessers & Karel Coenen (BaO) 

 

www.pnc.be/mos 

www.mosvlaanderen.be 
 




