
Van nlt schakelmodule naar duurzaam onderwijs

Nlt conferentie 10 februari 2022

• Reina Kuiper (Wageningen Pre-University)

• Anne de Fraiture (Marnix College)



▪ Kort voorstelrondje (ca. 5 min)

▪ Presentatie door Anne en Reina (ca. 15 min)

▪ Jouw ideeën voor een duurzame school uitwerken (ca. 10 min)

▪ Uitwisseling over de ideeën en ervaringen (ca. 20 tot 25 min)

Programma
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Urgentie

▪ Draagkracht van de aarde wordt op allerlei 

manieren overschreden. 

▪ We weten dat er grote veranderingen 

nodig zijn, alleen is het onderwijs nog 

steeds gebouwd op het oude systeem 

waarmee we de planeet niet gaan redden.

▪ Hoe ontwikkel je onderwijs dat leerlingen 

voorbereidt op een, voor ons én onze 

planeet, wenselijke toekomst?



Wat is er nodig?

▪ Een andere verhouding ten opzichte van natuur.

▪ Leerlingen voorbereiden op het omgaan met ‘wicked problems’.

▪ Leerlingen helpen ontwikkelen van empowerment en ‘agency’.



Aspecten van Leren voor duurzame ontwikkeling
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▪ Kritisch denken en omgaan met onzekere kennis

▪ Systeemdenken en holistisch denken

▪ Toekomstdenken en hoopvolle perspectieven visualiseren

▪ Omgaan met diversiteit en inleven in andere perspectieven

▪ Bewustwording, waardevorming, en ethische reflectie

▪ Aandacht voor persoonlijke ervaringen en emoties

▪ Interdisciplinair werken en samenwerken

▪ Inspireren tot handelen en veranderen

▪ Creativiteit en ontwerpen

Hoofd

Hart

Handen



Schakelmodule Duurzame Ontwikkeling
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▪ Hoofdstuk 1: Duurzaamheid, duurzaamheidsvraagstukken en duurzame 

ontwikkeling 
→ Duurzaamheid is een subjectief begrip en gaat over alles

→ Suggestie voor verbreding: Footprint van de school onderzoeken 

▪ Hoofdstuk 2: Impact van gedrag
→ Duurzaamheid gaat over grenzen aan draagkracht van de aarde en 

heeft altijd te maken met menselijk gedrag, processen en keuzes

→ Suggestie voor verbreding: Duurzame kantine opzetten of 

campagne binnen de school opzetten

▪ Hoofdstuk 3: Schalen van tijd en ruimte
→ Duurzaamheid gaat over effecten elders en later

→ Suggestie voor verbreding: Verbruik van materialen op school (bv. papier, papier) 

en invloed op plekken elders



Schakelmodule Duurzame Ontwikkeling
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▪ Hoofdstuk 4: De ecologische basis van 

duurzaamheidsvraagstukken

→ Duurzaamheid gaat over circulariteit en complexiteit

→ Suggestie voor verbreding: Circulaire projecten opzetten –

koppelen aan techniek

▪ Hoofdstuk 5: Ecosysteemdiensten en werkelijke prijzen

→ Duurzaamheid gaat over de waarde van wat de natuur ons geeft

→ Suggestie voor verbreding: Ecosysteem wederdiensten opzetten –

koppelen aan economie



▪ Hoofdstuk 6: De toekomst begint nu
→ Duurzaamheid gaat over de toekomst van de aarde en wat we daar voor kunnen 

doen

→ Suggestie voor verbreding: Toekomstscenario’s bedenken voor een duurzame 

school – koppelen aan techniek

▪ Hoofdstuk 7: Waardeperspectieven
→ Duurzaamheid vraagt om ethische reflectie

→ Suggestie voor verbreding: Ethische gesprekken /onderzoek organiseren –

koppelen aan levensbeschouwing en kunstonderwijs

▪ Hoofdstuk 8: Rollenspel
→ Duurzaamheid heeft ook een politieke kant 

en is in de praktijk een spel van afwegingen.

→ Suggestie voor verbreding: Ideeën voor visie en beleid van de school

Schakelmodule Duurzame Ontwikkeling
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Verbreding naar schoolbreed duurzaam 

onderwijs – The Whole School Approach



Ervaringen met duurzaam onderwijs

▪ Ecologisch burgerschap

▪ Inventarisatie wat we doen

▪ Draagvlak creëren

▪ Wat kunnen we verder uitwerken…

▪ Kleine stapjes
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Je school verduurzamen – voorbeeld van het Marnix college 

in Ede



Jouw duurzame school in de toekomst
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Wat gebeurt er nu in de school en waar wil je naartoe?

Kies een van de volgende twee onderwerpen:

- Schets een beeld van jouw duurzame school in de toekomst

- Schets het proces dat nodig is om jouw school te 

verduurzamen



Jouw duurzame school in de toekomst
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Hoe ziet jouw school er in de ideale situatie uit?

● Hoe ziet het gebouw eruit? 

● Wat verkoopt de kantine?

● Worden er duurzame materialen gebruikt?

● Hoe ziet de omgeving (schoolplein)

eruit?



Jouw duurzame school in de toekomst 
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Hoe ziet jouw onderwijs er in de ideale situatie uit?

● Hoe ziet de leeromgeving eruit?

● Hoe wordt er lesgegeven?

● Met welke thema’s ben je bezig?

● Hoe leren de leerlingen?

● Welke competenties doen de 

leerlingen op?



Jouw duurzame school in de toekomst
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Hoe ziet het proces om te werken aan een duurzame school eruit?

● Wie zijn de initiatiefnemers?

● Wie en wat heb je erbij nodig?

● Wat is de rol van de directie?

● Wat is de rol van de leerlingen?



Jouw duurzame school in de toekomst
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Hoe ziet het proces om te werken aan een duurzame school eruit?

● Hoe ziet het veranderproces eruit?

● Welke stappen moeten er worden gezet?

● Op welke manier is de schoolomgeving betrokken?

● Worden de ouders erbij betrokken?



Delen van eigen ideeën
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Inspiratie opdoen? Nascholingskalender 2022
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15 februari – Stad van de toekomst: Klimaatadaptatie en planologie

17 februari – Nascholing Klimaatemoties in de klas: omgaan met een 

onzekere toekomst (wordt verzet)

10 maart – Stad van de toekomst: Waterbeheer 

17 maart en 13 juni – Inspiratiewebinar duurzaam onderwijs

3 mei – Insecten en biodiversiteit (live)

29 september – Werken aan de school van de toekomst (live)



Hartelijk dank voor uw aandacht!

Meer informatie: www.wur.nl/pre-university

https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Wageningen-Pre-University.htm

