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Inhoud

• Duurzaamheid is complex, vaag, bedreigend en 
urgent

• ‘Onduurzaam’ wordt makkelijk gemaakt, duurzaam
moeilijk – “unsustainability by default”

• Een duurzamere wereld vraagt om een transitie – ook
in onderwijs.

• Duurzaamheid als aanjager van onderwijsvernieuwing
– niet als een nieuw vak



Eens – oneens? Een spaarlamp is 

duurzamer dan een gloeilamp

















Source: https://www.rt.com/usa/320541-

young-children-mobile-devices/
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• Duurzaamheid is complex, vaag, bedreigend en 
urgent

• Onduurzaam wordt makkelijk gemaakt, duurzaam
moeilijk – “unsustainability by default”

• Een duurzamere wereld vraagt om een transitie – ook
in onderwijs.

• Duurzaamheid als aanjager van onderwijsvernieuwing
– niet als een nieuw vak
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Op zoek naar de herkomst van jouw maaltijd
De Happy Meal

• Is er een McDonalds in de buurt?

• Hoe vaak ga je naar de McDonalds?

• Wat kost een Happy Meal?

• Wat vind je van een Happy Meal?



Op zoek naar de herkomst van jouw maaltijd
Casus - Happy Meal

• Vind je een Happy Meal lekker?

• Zit er genoeg eten in een Happy Meal voor een avondmaaltijd?

• Is een Happy Meal gezond? Wat is gezond?

• Is het eerlijk gemaakt? Wat is eerlijk?

• Is het duurzaam gemaakt? Wat is duurzaam?

• Is het eten veilig? Wat is veilig?

• Is het diervriendelijk? Wat is diervriendelijk?



Wat zit er in een Happy Meal?

Het bolletje De frietjes Het beleg

Het 
drinken

Het 
speeltje

Waar komen alle ingrediënten vandaan?



Het bolletje De frietjes Het beleg

Het 
drinken

Het 
speeltje

Wat is voor jou een ‘Happy’ Meal?



Naar een duurzaamheidsdidactiek

 Leefwereldnabij/herkenbaar

 Losmaken & aansluiten bij voorkennis

 Ruimte voor verschillen

 Benutten van dissonantie/controverse/conflict

 CSI – ‘critical sustainability detectives’ – ontdekkend –
citizen science

 Stellen van moeilijke vragen (moreel-ethische, waarden, 
het vanzelfsprekende minder vanzelfsprekend maken)

 Slim koppelen aan vakinhouden/synchronisatie

 Bieden van handelingsperspectieven





Curriculum

Plastic, kunstgras, bijen, 
deeleconomie, 

burgerschap, biomimicry, 
cradle-to-cradle, etc.

Pedagogiek & 
didactiek

Ontdekkend leren, 
waarderend leren, 
zorgend leren, benutten
diversiteit, omgaan met 
verandering & verwarring

Professionele
ontwikkeling

Opleiding docenten, 
nascholing, eigen 

onderzoek, 
experimenteerruimte

Coördinatie/ 

leiderschap/ 

ethos-cultuur
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Swart en Wals, 2017

School staat niet los van 

de context. 

Leren in 21e eeuw 

betekent leren hoe we 

naar een leefbare 22e

eeuw  kunnen  

toewerken.

De VN doelen schetsen 

een duidelijke context 

met betrekking tot waar 

dat leren over moet 

gaan. 

Vrede & 

Recht
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d
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Van niches naar transitie...

Bron: Heleentje Swart – Nordwin College
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