
Sinds januari 2021 behoort SPARK the Movement als noordelijke regio van Nederland tot het
mondiale RCE (Regional Centre of Expertise) Network for ESD (Education for Sustainable
Development), onder naam RCE Fryslân. Een RCE vormt een samenwerkingsverband van
scholen -basisonderwijs tot universiteit- en van bedrijven, overheden en maatschappelijke
organisaties. Deze regionale gemeenschappen richten zich op het gezamenlijk leren voor
duurzame ontwikkeling en zijn verbonden met het Europese en het mondiale RCE netwerk.
Dit is een initiatief van de VN, waar je officieel voor moet worden erkend.

Een RCE werkt aan duurzame ontwikkelingen in de eigen regio en wisselt kennis uit met
andere regio’s die ook zijn erkend als een RCE. RCE Fryslân stimuleert de structurele
inbedding van leren voor duurzame ontwikkeling, in alle lagen van het onderwijs, zodat
leerlingen en studenten de kennis, de vaardigheden en een houding kunnen ontwikkelen om
duurzaam doen en denken in de praktijk te brengen. Samen bouwen we aan een nieuwe
realiteit!

Het RCE Network maakt het mogelijk om nauw in verbinding te staan met (internationale)
studenten en onderwijsmakers om lokale oplossingen te vinden voor wereldwijde
uitdagingen.
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Op 8 en 9 februari 2022 hostte SPARK the Movement een European RCE Meeting, een online
conferentie, waarbij de verschillende RCE's van andere Europese landen bijeenkwamen. Op
de eerste dag was de conferentie open voor leden van het Europese Netwerk als ook voor
iedereen vanuit Nederland en Europa die kennis wilde maken met het RCE en meer wilden
leren over ESD. Tijdens de dag kwamen wetenschappers, kunstenaars en mensen uit de
praktijk, zowel jong als oud, aan het woord. Vanuit zowel het persoonlijke level, het niveau
van de organisatie of school, als ook het regionale perspectief werd er gesproken over het
aanwakkeren van verbeeldingskracht, creativiteit en moreel begrip aangezien dat essentieel
is bij het aangaan van grote vraagstukken waarmee we geconfronteerd worden. Dat we
daarbij ook best eens buiten de lijntjes mogen kleuren of het systeem moeten opschudden
werd duidelijk door de aanwezigheid van zelfbenoemde "educational rebels" en "time
rebels".

 Op de tweede dag reflecteerden de leden van de Europese RCE netwerk terug op de
conferentie en hoe we dat kunnen omzetten naar toekomstige plannen en werd alvast de
volgende fysieke RCE bijeenkomst in Leeuwarden op 12 en 13 mei in de agenda's genoteerd.
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https://sparkthemovement.nl/rce-fryslan/

