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Programma en praktische  informatie

 
De markt is gedurende het hele congres te bezoeken. De lunch is een meeneemlunch, en kan 
worden meegenomen naar een workshop. U kunt er ook voor kiezen om uw lunch tijdens een 
ronde te nuttigen buiten de workshops om. De lunch kan worden opgehaald tussen 11:45 en 
14:20.  

 

Tijd Onderdeel 
9.00 – 9.30 Ontvangst met kofie/thee 

9.30 – 10.30 Jaarvergadering NVON 

10:00 – 10:40 Inloop en ontvangst overige congresdeelnemers  

10.40 – 10.45 Opening, toelichting op het programma en huishoudelijke 
mededelingen 

10.45 – 11.45 Openingslezing door Arjen Wals:  “Leren door verbinden” 

11.45 – 12.20 Pauze met koffie/thee of lunch 

Keuze  

Ronde 1 
12.20 – 13.20 

Masterclass, excursie, workshop of lunch 

Ronde 2 
13.30 – 14.30 

Masterclass, excursie, workshop of lunch 

Ronde 3 
14.40 – 15.40 

Masterclass, excursie of workshop 

15.50 – 16.30 Parallelslotlezingen door Jan Willem Erisman (L2)  of Arnold Bregt (L3) 

16.30 - 18.00 Hapje en tapje 

   

Adres:  
Wageningen University & Research 
FORUM gebouw 
Droevendaalsesteeg 2 
6078 PB Wageningen 
 
Klik hier voor de routebeschrijving. 

 

 

 

https://www.wur.nl/nl/locatie/Forum-gebouwnummer-102.htm
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Rooster

Tijd Activiteit Lokaal 

9.30 ALV C0222 

10.40 L1 Openingslezing C0222 
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W6: Eco-Schools: duurzame verandering door leerlingen C0229 

W7: Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling  C0314 

W9: Samen werken aan een integrale schoolaanpak voor duurzame 
ontwikkeling in het onderwijs. 

C0408 

W11: Duurzame ontwikkeling: een vakoverstijgende uitdaging C0317 

W14: Thermische stress gemeten! C0409 

W15: Waterstof uit de Woestijn C103 

W20: Leren voor Duurzame Ontwikkeling in de Natuur- en Scheikundeles C0329 

W22: Onderzoek voor een duurzame toekomst C0413 

M2: Circulaire economie, chemische zin en onzin C0417 
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W1: The happier meal C0317 

W5: BioLearn – Leren van natuurlijke ontwerpen C0229 

W8: Naar een afvalvrije school C0314 

W10: Micro-organismen doen aan Duurzame Landbouw C0413 

W12: Aan de slag met de nieuwe Leerlijn Duurzame Ontwikkeling voor NLT C0408 

W16: Samen tegen voedselverspilling C0417 

W18: The match between chemistry and sustainability @BASF C0409 

M3: Afval als grondstof voor de chemie: chemische innovaties voor een 
circulaire economie 

C226 

E1: Van groen dak tot gouden poep: duurzaamheid bij het NIOO Info-
balie E2: De energietransitie in volle gang! 

R
o

n
d

e 
3

 (
1

4
:4

0
-1

5
:4

0
) 

W2: Verbeter de keten, case: mobieltjes C0317 

W3: Duurzaamheidsquiz: 21 vragen voor de 21e eeuw C0314 

W7: Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling C0408 

W13: Genetica als hulpmiddel om aan duurzaamheids-knoppen te draaien C0409 

W17: De ideale burger C0413 

W19: Curriculum.nu: Duurzaamheid nu al opnemen in jouw onderwijs C0417 

W21: Leren voor Duurzame Ontwikkeling ontwerpen C0229 

M1: Klimaatverandering, wat is waar en wat is niet waar C226 

15.50- 
16.30 

L2 Parallel-slotlezing door Jan Willem Erisman C222 

L3 Parallel-slotlezing door Arnold Bregt C226 
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Voorwoord voorzitter NVON 
 

Onderwijzen en leren, voor duurzame 

ontwikkeling 

Als je een flinke reis wilt gaan maken met 

een auto, is wel duidelijk dat je dit alléén 

volhoudt als je regelmatig een tank- of 

laadstation opzoekt. Een auto die het 

200.000 km volhoudt met één tank of 

lading lijkt geweldig, maar als die niet meer 

bij te vullen is stopt reis een keer. Dat is te 

vergelijken met de manier waarop we als 

aardbewoners op dit moment leven. We 

maken de grondstoffen en energiedragers 

in een hoog tempo op, maar kunnen ze niet 

aanvullen. De afvalproducten hiervan 

veranderen het klimaat grondig. 

Uiteindelijk raakt de aarde op allerlei 

plekken oververhit, zijn talloze soorten 

dieren en planten uitgestorven en zijn 

mensen gevlucht naar plaatsen waar nog 

wél te leven is.  

Hopelijk vinden we tijdig manieren om te 

voorkomen dat het zover komt. We moeten 

keuzes gaan maken die we wél kunnen 

volhouden en ons gedrag grondig 

veranderen. En dat is bijna het moeilijkste 

dat er bestaat. Goede gewoonten 

ontwikkel je door goede voorbeelden. Als 

volwassenen kunnen we dat goede 

voorbeeld geven, maar doen dat vaak nog 

niet. Mensen motiveren de meeste keuzes 

naar de effecten op korte termijn. Telkens 

duurzame keuzes maken blijkt lastig. Ze 

gaan immers over effecten die pas op lange 

termijn merkbaar zijn. 

 

Bijzonder is het dan om te merken dat 

jonge mensen ons de spiegel voorhouden. 

Ze staan op als voorvechters, en schudden 

ons wakker om ons collectieve gedrag te 

veranderen richting duurzame 

ontwikkeling. Zulke jongeren hebben 

duidelijk voor ogen dat ingeslepen 

gewoontes van volwassenen desastreuze 

gevolgen kunnen hebben op de lange 

termijn.  

Daarom is het belangrijk ons óók in het 

onderwijs sterk te maken voor het leren 

voor duurzame ontwikkeling. Dat is de 

focus voor dit lustrumcongres van de 

NVON. Elke les en ieder inzicht dat we aan 

leerlingen meegeven kán een bouwsteen 

leveren voor een oplossing van de grote 

vraagstukken die duurzame ontwikkeling 

en zorgvuldig omgaan met de aarde met 

zich mee brengt.  

Ik spreek de wens uit dat dit congres u 

inspireert en mooie ontmoetingen 

oplevert. Bovenal dat deze dag een 

krachtige impuls geeft aan het leren voor 

duurzame ontwikkeling. 

 

Jan Jaap Wietsma 

Voorzitter NVON 

 

Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl 
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Voorwoord Wageningen University & Research

Geachte dames en heren, docenten en 

andere bezoekers van het NVON 

lustrumcongres, 

Wageningen University & Research 

feliciteert NVON van harte met haar 45 jarig 

bestaan. Wij zijn er trots op dat wij ter 

gelegenheid van dit lustrum gastvrouw 

mogen zijn van het lustrumcongres. We zijn 

er ook trots op dat de NVON gekozen heeft 

voor het thema duurzaamheid in het 

onderwijs. Onze leerstoel the UNESCO 

Chair Social Learning for Sustainability, van 

Arjen Wals, is uniek in Nederland. Arjen is 

de key-note spreker bij uitstek voor jullie 

congres. Zijn specialiteit is 

duurzaamheidsdidactiek en onderzoek aan 

duurzaamheidsdidactiek binnen het 

domein van Wageningen University & 

Research: gezonde voeding en 

leefomgeving.  

Wageningen UR werkt op diverse terreinen 

aan de sustainable development goals van 

de Verenigde Naties. Sinds onze oprichting, 

nu ruim een eeuw geleden, zijn onze 

drijfveren het vinden van antwoorden en 

het verbeteren van de wereld. Het goede 

nieuws is dat de mensheid meer kennis 

heeft over en instrumenten voor het 

bereiken van die doelen. Het is aan ons, 

onderwijsgevenden, om de leerlingen en 

studenten van nu op te leiden tot 

professionals die wereldwijd bijdragen aan 

duurzame oplossingen voor complexe 

wetenschappelijke en maatschappelijke 

uitdagingen. 

 

 

De 21e eeuw staat in het teken van grote 

mondiale uitdagingen die landen en 

sectoren overstijgen. De mens put de 

natuur en de natuurlijke hulpbronnen van 

onze planeet uit, ondervoeding blijft en 

obesitas is een wereldwijd probleem, 

steden raken overbevolkt en het klimaat is 

snel aan het veranderen. De mens moet op 

zoek naar oplossingen voor die globale 

uitdagingen en het zijn onze leerlingen en 

studenten die deze oplossingen zullen 

moeten vinden en implementeren. 

Als onderwijsgevenden vragen wij ons 

voortdurend af of ons huidige onderwijs 

wel de competenties ontwikkelt die onze 

studenten nodig hebben om ook straks nog 

een goed leven te kunnen leiden binnen de 

ecologische grenzen die de aarde ons stelt. 

Tijdens het congres kunnen jullie kennis 

nemen van diverse onderwijsvormen aan 

Wageningen University die tegenwoordig 

onderdeel uitmaken van ons portfolio. Dat 

naast on-campus in toenemende mate 

online programma’s, trainingen en 

cursussen omvat. We zijn ervan overtuigd 

dat onze afgestudeerden in staat moeten 

zijn om levenslang nieuwe vaardigheden te 

leren. Ons onderwijs ecosysteem is daarop 

ingericht. 

Ik hoop in mijn slotlezing onze visie op 

onderwijs aan jullie te presenteren en jullie 

een idee te geven van de nieuwste 

ontwikkelingen in ons academisch 

onderwijs. Onze collectie massive open 

online courses (MOOC’s) op 



9 

 

diverse  niveaus, van VO niveau tot post 

academisch niveau, en programma’s neemt 

snel toe. Onze MOOC’s staan ook tot jullie 

beschikking. In onze student challenges 

worden onze studenten uitgedaagd  om 

samen te werken met studenten en 

maatschappelijke partijen met andere 

kennisniveaus, culturen, disciplines en 

achtergronden in gezamenlijk uit te voeren 

projecten met betrekking tot actuele 

vraagstukken (real life opdrachten). In onze 

visie bereiden wij onze studenten op deze 

manier voor op een toekomstige carrière 

en in een steeds veranderende omgeving. 

Ik wens jullie een inspirerend congres en 

hoop jullie te ontmoeten op 14 maart. 

Prof. dr ir Arnold Bregt 

Dean of Education  

Professor Geo-information science 

Wageningen University & Research 
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Voorwoord ministerie van LNV 
 

Geachte dames en heren, beste docenten, 

De leefwereld van onze leerlingen zit vol 

met grote dilemma’s. Kranten staan er vol 

mee, journaals worden er aan gewijd, 

sociale media ontploffen iedere keer: 

klimaatcrisis, CO2 beleid, stikstofdebat, 

kringlooplandbouw, energietransitie, 

bedreigde biodiversiteit, EU Green Deal, 

PFAS-crisis, drinkwaterzekerheid, circulaire 

economie, boze boeren, voedsel en 

voeding en gezondheid. En dat is alleen nog 

maar het fysieke deel van de leefomgeving. 

Ga er maar aan staan! En hoe houd je 

overzicht in feitelijkheden en in meningen, 

laat staan ‘fake news’ of alternatieve 

waarheden. Hoe kun je de omvang, de 

complexiteit en de mate van 

maatschappelijke urgentie duiden? En hoe 

werk je aan scenario’s waarin je ook zicht 

hebt op hoopvolle 

handelingsperspectieven voor de 

toekomst. 

Het begrip ‘duurzaamheid’ stond wellicht 

niet zo expliciet in kerndoelen en 

exameneisen, het is een niet meer weg te 

denken begrip dat de vakinhouden van 

NVON docenten des te belangrijker en 

relevanter maakt. Concepten uit de 

biologie, natuur- en scheikunde, 

technologie, de integrale aanpak van NLT, 

dat alles reikt bouwstenen aan om het 

natuurlijk systeem en het handelen en 

invloed van economie en maatschappelijke 

keuzes daarop te begrijpen. Een poosje 

bracht de ‘concept-context’ benadering de 

relatie tussen basisbegrippen, principes, 

wetmatigheden en de maatschappelijke 

betekenis in beeld. De vraag is of dat ook 

naar de toekomst volstaat. 

Veel hedendaagse duurzaamheids-

onderwerpen zijn ‘niet meer los 

verkrijgbaar’.  Begin bij voedsel, en je hebt 

de relatie met kringlooplandbouw, bodem, 

mest, CO2, eiwittransitie en 

klimaatverandering al te pakken. Begin over 

chemie en de relatie met fossiele energie, 

plastic, nanodeeltjes, plastic soup is niet ver 

weg, om over PFAS naar niet te beginnen. 

En van fotonen naar zonnepanelen en 

energietransitie is maar een kleine stap. 

Duurzaamheid is daarbij niet een apart vak, 

maar een manier om naar de wereld te 

kijken. Vanuit een bagage vol begrippen na 

te denken over complexiteit, systemen en 

relaties tussen verschijnselen. En het eigen 

handelen daarbij te betrekken. In de 

voorstellen van Curriculum.nu staan de 

begrippen ‘duurzaamheid, gezondheid, 

technologie en mondialisering’ nu als 

overkoepelende of doorsnijdende 

maatschappelijke vraagstukken waar het 

onderwijs van de toekomst onze leerlingen 

bekend mee maakt, maar ook om hen 

handvaten en perspectieven te geven op 

een aarde die door te geven is. 

Dan volstaat niet een onderwijs dat zich 

louter richt op het ‘wat’, ook het ‘wie’, 

‘waarom’ en ‘hoe’ is onlosmakelijk 

onderdeel van het pedagogisch/didactisch 

handelen. Dat vraagt om onderwijs dat 

inhoudelijk gefundeerd is, maar ook de 

maatschappelijke discussies een plek geeft. 
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Een onderwijs dat door en over 

vakinhouden heen gaat. Dat naast de 

fysieke wereld ook de economische en 

maatschappelijke aspecten verbindt. Dat 

misschien ook morele oordeelsvorming 

niet uit de weg kan gaan. Een school ook die 

zelf ‘duurzaamheid’ voorleeft in beleid, 

gebouw en bedrijfsvoering. 

Dit congres van de NVON biedt de 

gelegenheid om dit te verkennen. Naast het 

congres zal over enige tijd ook een NVON 

boek verschijnen over duurzaamheid en 

het voortgezet onderwijs. Zowel het 

congres als het boek worden van harte 

ondersteund vanuit het programma 

DuurzaamDoor. (www.duurzaamdoor.nl)  

Dit programma van Rijk en andere 

overheden werkt samen met bedrijven, 

onderzoekers, maatschappelijke 

organisaties en onderwijspartijen aan 

sociale innovatie om duurzame 

ontwikkeling te versnellen. Het komt voort 

uit eerdere programma’s onder de naam 

‘Leren Voor Duurzame Ontwikkeling’. Ook 

is DuurzaamDoor de Nederlandse vertaling 

van internationale programma’s van 

bijvoorbeeld UNECE en UNESCO over 

Education for Sustainable Development 

(ESD). In en rond het onderwijs worden 

diverse onderwijsnetwerken, onderzoeken, 

publicaties en acties ondersteund onder de 

vlag van de “Coöperatie Leren voor 

Morgen’. (www.lerenvoormorgen.nl) Daar 

vindt u veel inspiratie, voorbeelden en 

vakgenoten die proberen duurzaamheid in 

de praktijk van hun onderwijs een plek te 

geven. 

Dat is lang niet eenvoudig, ook al omdat 

duurzaamheid een steeds ontwikkelend 

begrip is. Duurzame Ontwikkeling is een 

term die wellicht beter past. Maar ook al is 

het niet eenvoudig, niets doen is geen 

optie. We moeten duurzaam door. Juist in 

het onderwijs. Ik wens u dan ook een 

inspirerend congres toe. 

Drs. Roel van Raaij, 

Senior beleidsadviseur Strategie, Kennis en 

Innovatie, ministerie LNV 

Secretaris Stuurgroep programma 

DuurzaamDoor,  

National Focal Point ESD 

 

 

  

http://www.duurzaamdoor.nl/
http://www.lerenvoormorgen.nl/
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Markt 
 

Op het congres over duurzaamheid in het 

VO mag een markt natuurlijk niet 

ontbreken. Op onze markt presenteren 

organisaties zich die zich betrokken 

voelen bij onderwijs en duurzaamheid en 

docenten kunnen informeren over een 

didactische en pedagogische aanpak van 

duurzaamheid in de klas. De kracht van de 

markt is de digitale, maar ook fysieke 

beschikbaarheid van activiteiten voor 

leerlingen, van materiaal dat je kunt 

gebruiken in jouw onderwijs, van extra 

onderwijsmaterialen en extra-curriculaire 

mogelijkheden voor jouw leerlingen, 

individueel of klassikaal,   

In één ronde over de markt kun je 

vakspecifieke en vakoverstijgende 

materialen en websites verzamelen, die je 

direct in jouw klas kunt toepassen. 

Deze keer zijn vooral organisaties aanwezig 

die je niet meteen op je netvlies hebt staan: 

 De outreach activiteiten van de 

universiteiten en hbo’s worden 

gepresenteerd op de stand van de 

netwerken VO-HO; 

 De vereniging NLT met haar 

indrukwekkende en meest relevante 

modules behorende bij het thema 

duurzaamheid; 

 De afvalverwerkers van Nederland, die 

mogelijkheden voor het scheiden van 

afval op jouw school presenteren; 

 Je kunt de hittestress app ter plekke 

downloaden; 

 Interactieve citizen science projecten; 

 Maak kennis met apparatuur om 

ongewenste wijzigingen in het 

binnenklimaat te meten en daar 

adequaat op te reageren; 

 Ontdek hoe eco-duiken in de zee kan 

bijdragen aan duurzaam waterbeheer; 

 De mogelijkheden om duurzaam te 

printen in 3D in een fablab; 

 Welke labels kan jouw school 

aanvragen om duurzaamheid op 

school zichtbaar te maken; 

 Greenpeace die samenwerkt met de 

organisatie Leren voor Morgen.  

 En veel andere initiatieven. 

Neem voor optimaal gebruik van de markt 

een eigen tas mee.  
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Lezingen (L) 
 

L1 Openingslezing  
Leren door verbinden – over de noodzaak 

van een relationele benadering voor het 

betrekken van leerlingen bij complexe 

duurzaamheidsvraagstukken door  

Arjen E.J. Wals 

Hoogleraar Leren voor duurzaamheid, 

Education and Learning sciences 

Wageningen University & Research, 

UNESCO Chair Social Learning for 

Sustainability  

 

Duurzaamheid is een blijvertje. Vragen 

rondom klimaat, gezondheid, biodiversiteit, 

vergiftiging van bodem, water en lucht, 

maar ook rondom verdeling, 

rechtvaardigheid en circulariteit, komen 

steeds meer centraal te staan in allerlei 

sectoren, beleidskringen, bedrijven en 

leefgemeenschappen, zowel hier in 

Nederland als elders in de wereld. Ons 

onderwijs moet veel meer doen met deze 

vragen en de verwarring en onzekerheid 

die ze veelal oproepen in de samenleving. 

Onderwijs in relatie tot duurzaamheid is 

niet zo zeer een kwestie van nieuwe 

inhouden toevoegen aan een overvol 

curriculum maar meer een kwestie van 

leren zien hoe inhouden per definitie altijd 

raken aan duurzaamheid. Leren voor 

duurzaamheid is niet zo zeer de kunst van 

het afbakenen en het trekken van grenzen, 

maar juist het zien van relaties en het 

maken van verbindingen: tussen vakken, 

tussen binnen en buiten, tussen verleden, 

heden en toekomst, dichtbij en ver weg, 

tussen de mens en andere soorten, etc. 

Daarnaast moet het leerlingen in staat 

stellen om zelf te ontdekken, te 

onderzoeken en uit te proberen. De vraag 

is dus niet: Hoe stop ik duurzaamheid in 

mijn lessen? Maar eerder: Hoe haal ik het 

eruit? 

 Bèta- of ‘science’-onderwijs, kan een 

belangrijke rol spelen bij het kritisch onder 

de loep nemen van duurzaamheidsvragen 

en het begeleiden van leerlingen bij het 

zoeken naar oplossingen.  In mijn bijdrage 

zal ik aan de hand van Critical Sustainability 

Investigations (CSIs) laten zien hoe dit kan 

maar ook hoe de school als geheel meer 

systemisch aandacht kan besteden aan 

duurzaamheid middels een ‘whole school 

approach’. 

Arjen Wals heeft eerder een aantal 

artikelen gepubliceerd in de NVOX. Deze 

zijn te vinden via zijn eerder gepubliceerd in 

de NVON, en zijn te vinden via 

onderstaande links: 

Interview Arjen Wals; Duurzaamheid is 

meer dan de som der delen.; Bèta-

onderwijs als aanjager van duurzaamheid.

  

https://nvon.nl/nvox/duurzaamheid-als-katalysator-van-onderwijsvernieuwing
https://nvon.nl/nvox/duurzaamheid-is-meer-dan-de-som-der-delen
https://nvon.nl/nvox/duurzaamheid-is-meer-dan-de-som-der-delen
https://www.nvon.nl/nvox/beta-onderwijs-als-aanjager-van-duurzaamheid-
https://www.nvon.nl/nvox/beta-onderwijs-als-aanjager-van-duurzaamheid-
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L2 Parallel-slotlezing door Jan 

Willem Erisman 
Stikstof neemt een steeds centralere plaats 

in een duurzaam gedrag van de 

Nederlandse bevolking.  Jan Willem 

Erisman  was tot 1 okt 2019  hoogleraar 

Integrale Stikstofstudies aan de VU   en 

is directeur-bestuurder van het Louis Bolk 

Instituut, het instituut met kennis op het 

gebied van duurzame landbouw, voeding 

en gezondheid .  Vanuit beide functies kan 

hij als geen ander de relevantie uitleggen 

van een zorgzaam omgaan met 

stikstofgebruik in de voedselproductie en 

de bijdrage die een groene landbouw 

daaraan kan leveren. In 

een vergroende landbouw hangt 

biodiversiteit er niet een beetje bij 

bijvoorbeeld in de vorm van een bloemrijk 

akkerrandje of houtwalletje, maar staan de 

biologie en het bodemleven aan de basis 

van de voedselproductie. “De 

soortenrijkdom in de wereld is in feite te 

danken aan het slim omgaan met schaarse 

stikstof.” 

 

 

 

 

 

 

 

L3 Parallel-slotlezing door 

Arnold Bregt  
Onderwijs & Duurzaamheid: Een 

dynamische relatie? 

Arnold Bregt is Dean of Education en 

hoogleraar Geo-informatiekunde aan de 

Wageningen University & Research  

Duurzaamheid speelt in het onderwijs en 

het onderzoek van Wageningen University 

& Research belangrijke rol. De universiteit 

benadert het onderwijs van nature al 

langere tijd op complexe vraagstukken die 

met duurzaamheid te maken hebben, zoals 

bijvoorbeeld klimaatverandering, 

wereldvoedselproductie en watertekort of 

wateroverlast. Deze benadering leidt ertoe 

dat in de inrichting en de organisatie van 

het onderwijs niet alleen aandacht bestaat 

voor disciplinaire kennis, maar ook steeds 

meer voor inter- en transdisciplinaire 

kennis en vaardigheden. Een trend waarbij 

probleemgestuurd onderwijs centraal 

staat. De Wageningen University & 

Research ziet deze trend tevens steeds 

breder in de Nederlandse samenleving 

terugkomen. Er lijkt sprake van een 

voorzichtige transformatie.  Daarbij kunnen 

de volgende vragen worden gesteld:  

Wat zijn de eerste ervaringen van deze 

transformatie? Wat kan men van elkaar 

leren? Op welke wijze kan het onderwijs 

aansluiten bij deze transformatie? En 

tenslotte: levert die transformatie en 

duurzamere wereld op? 
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Masterclasses (M) 
 

M1: Klimaatverandering, wat 

is waar en wat is niet waar 
Vakken: Natuurkunde, scheikunde, 

techniek, NLT 

Door: Gert-Jan Steeneveld (Wageningen 

University & Research) 

Deze masterclass behandelt de gevolgen 

van broeikasgasemissies voor de atmosfeer 

en het wereldwijde klimaat. We gaan in op 

de natuurkundige achtergrond van 

opwarming van de aarde en 

zeespiegelstijging, en de gevolgen voor het 

weer en weersextremen (hittegolven, 

droogte, extreme neerslag) in de toekomst. 

Verder bespreken we hoe 

klimaatwetenschappers klimaatmodellen 

en langjarige meetreeksen gebruiken om 

kennis over de klimaatsverandering te 

vergaren.   

 

Bron: NASA 

Ook geven we aan welke aspecten zeker en 

onzeker zijn in de klimaatdiscussie, zodat 

deelnemers een solide wetenschappelijke 

basis hebben om feit en fictie in het 

klimaatdebat te kunnen onderscheiden. 

We sluiten af met mogelijke oplossingen 

voor het klimaatprobleem, en we vragen 

ons af waar we 4 jaar na het Parijs akkoord 

staan. Zijn we al (goed genoeg) op de goede 

weg? 

 

M2: Circulaire economie, 

chemische zin en onzin 
Vakken: Scheikunde, NLT 

Door: Harry Bitter (Wageningen University 

& Research) 

 

In een circulaire economie bestaat geen 

afval. Alles wordt hergebruikt. Maar is dat 

eigenlijk wel mogelijk? Waar moeten we 

denken als we in een circulaire economie 

willen.  Wat is de relatie tussen een 

circulaire economie en een bio-economie? 

Chemie is cruciaal zowel in de circulaire als 

in de bio-economie. Ik zal tijdens deze 

workshop een aantal stellingen poneren 

voor discussie. Aan de hand daarvan zal ik 

laten zien wat de chemische uitdagingen 

zijn in een circulaire en biobased-

economie. 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

de rol van thermodynamica, CO2 als 

grondstof en het hergebruiken van plastic 

en het gebruik van voedsel afval als 

grondstof.



16 

 

M3: Afval als grondstof voor de chemie: chemische innovaties voor 

een circulaire economie 
Vakken: Scheikunde 

Door: Chris Slootweg (Universiteit van 

Amsterdam) 

Afval is grondstof is een bekend begrip, 

maar hoe doe je dit dan? In deze lezing laat 

ik zien dat de groene chemie principes het 

duurzaamheidsdenken in de chemie 

hebben aangewakkerd, doch om een 

circulaire economie te kunnen realiseren 

dienen we ook afval als grondstof voor de 

chemie te gebruiken waarvoor ook nieuwe 

(circulaire) chemie nodig is (Slootweg et al., 

Nature Chem. 2019, 11, 190). Door 

chemische processen echt circulair te 

maken, kunnen producten bijna onbeperkt 

hergebruikt worden, met energie als enige 

input. De chemische sector heeft de 

mogelijkheid om een leidende rol te spelen 

bij het bestrijden van schaarste en 

milieucrises als gevolg van ondoeltreffend 

afvalbeheer. Om deze milieuproblemen te 

verzachten en de impact van deze 

afvalproducten op het milieu te 

verminderen zijn dringend nieuwe 

chemische omzettingen nodig die efficiënt 

hergebruik en recycling van afval mogelijk 

maken. 
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Excursies (E)

E1: Van groen dak tot gouden 

poep: duurzaamheid bij het 

NIOO 
Vakken: Vakoverstijgend, biologie, 

natuurkunde, NLT, O&O 

Door: Petra van den Berg (Nederlands 

Instituut voor Ecologie)  

 

Het Nederlands Instituut voor Ecologie 

(NIOO-KNAW) onderzoekt hoe de natuur in 

elkaar zit. Of het nu gaat om de 

persoonlijkheden van vogels, de enorme 

rijkdom van het bodemleven of giftige 

blauwalgen. Van die natuur valt veel te 

leren. Het gebouw weerspiegelt dat 

onderzoek: van experimenteel 

groen(blauw) dak tot ‘gouden’ toilet! 

 

 

Na een korte film bezoeken we 

ecotechnologische hoogstandjes in, op en 

om het gebouw. Kom alvast in de stemming 

op www.nioo.knaw.nl/gebouw 

 

E2: De energietransitie in 

volle gang! 
Vakken: Vakoverstijgend 

Door: Rik Timmermans (ZON Transitie 

Support (Ontwikkelaar van o.a. 

Warmtebedrijf Ede))  

 

Let op! Deze excursie duurt twee ronden en 

is buiten het 

universiteitsterrein. 

Als u met de auto 

komt, willen we u 

vriendelijk verzoeken 

om nog enkele 

workshopdeelnemers 

mee te nemen.  

 

 

 

 

Dubbel-excursie:  

a. Bezoek aan het Slim Groen 

Warmtenet in Ede, daar gaan ze 

voorop in de energietransitie en 

hebben al 20.000 woningen van het 

gas gehaald en voorzien van duurzame 

warmte.  

b. Biomassa, 

een zegen of een pest 

voor het klimaat? Een 

lezing en discussie 

over de inzet van 

biomassa. 

 

http://www.nioo.knaw.nl/gebouw
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Workshops (W)  
 

W1: The happier meal 
Vakken: NLT, O&O 

Door: Arjen Wals (Professor of 

Transformative Learning for Socio-

Ecological Sustainability, Wageningen UR) 

Wat zit er in een kindermenu van grote fast-
food ketens? Waar komen de grondstoffen 
vandaan? (zowel de food als non-food 
onderdelen). Wat zijn de verschillende 
soorten impact die deze kinder-menutjes 
teweeg brengen? Denk aan: milieu impact, 
gezondheid, arbeidsomstandigheden, 
gebruik van grondstoffen, water, land.  Zou 
je een Happier Meal kunnen maken? Hoe 
zou deze eruit zien? We doorlopen met 
elkaar deze vragen en bespreken hoe we  
een  dergelijke benadering in ons onderwijs 
kunnen gebruiken. 

 
 

 

 

 

 

W2: Verbeter de keten, case: 

mobieltjes 
Vakken: NLT, scheikunde, techniek, O&O 

Door: Arjen Wals (Professor of 

Transformative Learning for Socio-

Ecological Sustainability, Wageningen UR)  

 

In deze workshop gaan we na welke 

grondstoffen er in een mobieltje zitten. 

Waar komen deze grondstoffen vandaan en 

hoe worden ze verkregen? Waar blijven 

deze grondstoffen als de telefoon wordt 

afgedankt? Urban-mining? Zijn er 

alternatieven voor deze grondstoffen 

denkbaar? We doorlopen met elkaar deze 

vragen en bespreken hoe we een dergelijke 

benadering in ons onderwijs kunnen 

gebruiken. 
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W3: Duurzaamheidsquiz: 21 

vragen voor de 21e eeuw  
Vakken: Vakoverstijgend 

Door:  Jonas Voorzanger (Het Amsterdams 

Lyceum en LeerLevels) 

 

De generatie van onze leerlingen gaat een 

gigantische transitie doormaken. In het 

optimistische scenario wordt het een 

mitigatie-transitie van fossiele 

brandstoffen en lineaire economische 

processen naar duurzame energie en een 

circulaire economie. In het pessimistische 

scenario wordt het een adaptatie-transitie 

waarin we moeten leven met de gevolgen 

van onomkeerbare klimaatverandering.  

Als deelnemer aan deze masterclass, leer je 

aan de hand van 21 meerkeuzevragen de 

belangrijkste feiten over de 

energietransitie. Na elke vraag wordt direct 

het antwoord besproken in de vorm van 

een geanimeerde infographic. De 

combinatie van vragen en antwoorden zal 

als powerpoint met de deelnemers worden 

gedeeld opdat zij de quiz ook in hun eigen 

lessen kunnen gebruiken. De quiz zal ook 

als Kahoot, Google Form en Socrative-test 

worden gedeeld.  

Per vraag worden aanknopingspunten 

aangeboden om vakinhoudelijk mee door te 

werken. 

 

  

W4: Lesmodule De 

Energiecrisis  
Vakken: Vakoverstijgend 

Door: Lotus Arian (Lesmodule De 

Energiecrisis)  

 

Lesmodule De Energiecrisis is een één- of 

tweedaags duurzaamheidsprogramma 

voor middelbare scholieren. Het 

programma wordt op school verzorgd door 

studenten van de Universiteit van 

Amsterdam. Tijdens deze workshop 

vertellen studenten over het programma 

en laten ze zien op welke manieren ze 

proberen leerlingen mee te nemen in de 

energietransitie. 
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Eenvoudige vakintegratie, ontwerpen voor 

een duurzame toekomst, coole 

voorbeelden uit de natuur! 

In deze workshop maken docenten kennis 

met bio-geinspireerd onderwijs 

(Biomimicry) en lesmaterialen die in het 

kader van het programma BioLearn 

(www.biolearn.eu) gemaakt zijn voor 

science vakken (STEM).  

W5: BioLearn – Leren van 

natuurlijke ontwerpen  
Vakken: Natuurkunde, Scheikunde, 

Biologie, Techniek 

Door: Denise Groeneweg (WisMon) 

 

 

In de workshop gaan we na een korte 

inleiding op praktische manier aan de slag 

en maak je kennis met een aantal van onze 

lesmaterialen. De ontwikkeling daarvan is 

nog in volle gang maar ten tijde van de 

workshop is het vrij te downloaden via 

internet. 

 

 

 

W6: Eco-Schools: duurzame 

verandering door leerlingen  
Vakken: Vakoverstijgend, NLT, O&O 

Door: Anna Vanderveen (Eco-Schools) 

 

De Klimaatstakingen laten zien hoe zorgen 

over de toekomst leven onder jongeren. 

Eco-Schools is een programma dat 

jongeren centraal stelt in het 

verduurzamen van hun school, met als doel 

duurzaam denken en doen vanzelfsprekend 

te maken. Doordat leerlingen zelf hun 

school en omgeving onderzoeken én 

verduurzamen, worden zij zich bewust van 

de keuzes en het impact dat ze kunnen 

maken. Tegelijk werken ze aan de 

ontwikkeling van hun 21e-eeuwse 

vaardigheden. Het Eco-Schools programma 

is wereldwijd actief in 69 landen op 52.000 

scholen en erkend door de VN. Scholen 

doorlopen een veranderproces van 2 jaar 

waarna zij de Groene Vlag kunnen behalen. 

In dit proces heeft elke school een eigen 

begeleider. 

http://www.biolearn.eu/
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W7: Whole School Approach 

voor duurzame ontwikkeling  
Vakken: Vakoverstijgend, biologie, NLT, 

techniek, O&O 

Door: Anne Remmerswaal (SME) 

 

De Whole School Approach (WSA) is een 

aanpak voor het integreren van duurzame 

ontwikkeling in alle onderdelen van de 

school: visie, curriculum, didactiek, 

bedrijfsvoering, professionalisering en 

omgeving. Door duurzaamheid in al deze 

onderdelen een plek te geven en zoveel 

mogelijk verbindingen tussen de 

onderdelen tot stand te brengen, wordt de 

school een leer- en leefomgeving waar 

duurzaam denken en doen vanzelfsprekend 

is.  Dit is een veranderproces waarbij 

betrokkenheid op alle niveaus cruciaal is: 

van leerlingen, docenten, management, 

facilitair en ouders, bedrijven en 

organisaties rond de school. Eco-Schools is 

een voorbeeld van een whole school 

approach vanuit het student-led principe 

en wordt gecoördineerd door SME. 

Daarnaast zet SME zich actief in voor de 

verdere ontwikkeling van het concept. In de 

workshop gaan wij hierop in. 

 

W8: Naar een afvalvrije school  
Vakken: Vakoverstijgend, biologie, 

aardrijkskunde, maatschappijleer 

Door: Jennifer van Dijk (Rijkswaterstaat 

afdeling AfvalCirculair); 

Sjoerd Kaarsemaker (Lichte Bries) 

 

Afgelopen twee jaar heeft Rijkswaterstaat 

aan diverse educatieprojecten gewerkt 

zoals het programma Afval op school. 

Samen met 140 scholen is onderzoek 

gedaan naar afvalpreventie, -scheiding en –

educatie. Dit heeft interessante resultaten 

opgeleverd die tijdens deze sessie worden 

gepresenteerd. Daarnaast willen we met de 

docenten gaan kijken hoe de rol van de 

docent zelf er kan zien,  en wat is er voor 

nodig om deze rol goed te kunnen 

uitvoeren? 



22 

 

W9: Samen werken aan een 

integrale schoolaanpak voor 

duurzame ontwikkeling in het 

onderwijs.   
Vakken: Vakoverstijgend 

Door: Linde Berg, Giuseppe van der Helm, 

Nine de Jonge (Coöperatie Leren voor 

Morgen) 

 

De transitie naar een duurzame 

samenleving is misschien wel de grootste 

uitdaging van deze en toekomstige 

generaties. Dit brengt grote 

maatschappelijke vraagstukken met zich 

mee zoals: “Hoe realiseren we welvaart 

binnen de ecologische grenzen van de 

planeet?” en “Hoe zorgen we voor een 

eerlijke verdeling van deze welvaart?” De 

Sustainable Development Goals van de VN 

zijn een goede weerspiegeling hiervan. Het 

onderwijs speelt een belangrijke rol voor 

het behalen van deze doelen, maar hoe 

kunnen we onze leerlingen het beste 

voorbereiden op een participerende rol in 

(de transitie naar) een duurzame 

samenleving?  

De Whole School Approach to Sustainability 

is een integrale schoolaanpak voor het 

integreren van duurzame ontwikkeling in 

het onderwijs1. Duurzaamheid wordt 

hierbij geïntegreerd in de visie, het 

curriculum, de didactiek, de bedrijfsvoering 

en de professionalisering van het personeel 

in relatie tot de omgeving van de school. 

Het is de verbinding van deze elementen 

                                                                        
1 S. Frijters, R. Wesselink, P. van Eck, H. 

Swart, A. Wals, A. de Waal, M. Fekkes 

(2019). The Whole School Approach to 

die de aanpak krachtig maakt. In plaats van 

duurzaamheid te zien als een apart vak of 

een losstaand onderwerp wordt 

duurzaamheid verweven in alle elementen 

van de school. Hierbij is niet alleen het 

aanleren van kennis over het onderwerp 

van belang, maar wordt er ook gewerkt aan 

de ontwikkeling van een (levens) houding 

waarbij duurzaam handelen 

vanzelfsprekend is. Door hier actief mee 

aan de slag te gaan leveren scholen een 

belangrijke bijdrage aan toekomstgericht 

onderwijs. 

Deze workshop bestaat uit 3 onderdelen:  

 Theoretische inleiding van de whole 

school approach aan de hand van een 

presentatie.  

 Werkvorm in groepjes waarbij 

projecten uit de eigen school worden 

ingedeeld in de elementen van de 

whole school approach en er wordt 

nagedacht over de mogelijkheden om 

een sterkere verbinding van de 

elementen binnen deze projecten te 

realiseren.  

 Nabespreking aan de hand van nieuwe 

inzichten en best practices van de 

verschillende groepjes.  

Het doel van de workshop is om de 

deelnemers een eerste indruk te geven van 

de whole school approach en ze inspiratie 

en handvatten mee te 

geven om er op hun 

eigen school mee aan de 

slag te gaan.  

Sustainability Een integrale aanpak voor 

duurzame ontwikkeling in het onderwijs.  
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W10: Micro-organismen doen 

aan Duurzame Landbouw  
Vakken: Scheikunde, biologie, NLT, O&O 

Door: Wietse de Boer (Nederlands Instituut 

voor Ecologie) 

 

Hoe kunnen schimmels en bacteriën de 

land- en tuinbouw helpen verduurzamen? 

In de theoretische introductie bespreken 

we hoe je gunstige micro-organismen kunt 

stimuleren met bodembeheer. Vervolgens 

kijken we hoe met eenvoudige 

hulpmiddelen groei en activiteit van micro-

organismen in de bodem zichtbaar te 

maken zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W11: Duurzame ontwikkeling: 

een vakoverstijgende 

uitdaging  
Vakken: Vakoverstijgend, NLT 

Door: Reina Kuiper (Food Valley Netwerk 

VO-HO van Wageningen University & 

Research) 

 

In deze workshop laten we je ervaren hoe 

je duurzame ontwikkeling op een 

vakoverstijgende en interactieve manier 

kunt integreren in je onderwijs.  

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de 

nieuwe nlt schakelmodule Duurzame 

Ontwikkeling. Het schrijversteam heeft zich 

verdiept in de didactiek van Leren voor 

Duurzame Ontwikkeling en deze vertaald 

naar een schakelmodule waarin de basis 

gelegd wordt voor het leren voor Duurzame 

Ontwikkeling in de bovenbouw van het VO. 

Onderwerpen die aan bod zullen komen 

zijn: hier en daar, nu en later, ecologisch en 

systemisch denken, waardeontwikkeling, 

toekomstgericht denken en scenario’s, 

handelingsperspectief en authentiek 

onderzoek. 

In deze workshop laten we je een aantal 

werkvormen uitproberen en delen wij onze 

nieuwe inzichten.  

We besluiten de workshop met een korte 

discussie over de mogelijkheid de nlt 

schakelmodule in te zetten als basis voor 

een vakoverstijgend schoolbreed 

duurzaamheidsproject. Hoe zou jij dat 

aanpakken? 
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W12: Aan de slag met de 

nieuwe Leerlijn Duurzame 

Ontwikkeling voor NLT 
Vakken: NLT 

Door: Reina Kuiper (Food Valley Netwerk 

VO-HO van Wageningen University & 

Research) 

 

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de 

nieuwe nlt leerlijn Duurzame Ontwikkeling. 

Wat houdt die leerlijn (in wording) in en wat 

kun jij ermee als docent? 

Tijdens deze workshop kijken we naar de nlt 

modules door de bril van Leren voor 

Duurzame Ontwikkeling en gaan we de 

leerlijn als het ware uitproberen. Je 

onderzoekt wat het vraagt als je de 

adviezen van de leerlijn zou willen 

toepassen op je eigen school. 

Tevens is dit voor ons het moment om een 

laatste keer feedback te verzamelen op de 

leerlijn die we nog kunnen verwerken in de 

definitieve versie. 

We besluiten de workshop met een korte 

discussie over de mogelijkheid om op het 

gebied van duurzaamheid nog breder 

vakoverstijgend te werken. Wat is hiervan 

de toegevoegde waarde en hoe zou jij dat 

aanpakken? 

 

 

Genetische kennis en technieken helpen de 

wereld om gewassen duurzamer te telen. 

Wat zijn de laatste inzichten en technieken 

om dat doel te verwezenlijken? Tijdens 

deze workshop gaat u aan de hand van een 

inleiding over nieuwe kennis over genetica 

elkaar helpen bij het opzetten van een 

methode of lessenserie waarbij nieuwe 

kennis en technieken centraal staan en 

waarbij leerlingen kennis opdoen op welke 

wijze die nieuwe inzichten kunnen 

bijdragen aan verduurzaming van de 

voedselproductie. 

 

 

W13: Genetica als hulpmiddel 

om aan duurzaamheids-

knoppen te draaien  
Vakken: Biologie, NLT 

Door: Erik Toussaint (KeyGene) 
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W14: Thermische stress 

gemeten!  
Vakken: Natuurkunde, biologie, techniek, 

NLT 

Door: Bert Heusinkveld (Wageningen 

University) 

 

Uitleg en introductie van een praktische 

methode om de mate van menselijke 

thermische stress (koude en hitte) te 

kunnen meten en berekenen volgens 

internationale standaarden. Het 

nauwkeurig bepalen van de thermische 

belasting vereist het meten van 

verschillende meteorologische 

grootheden. Er wordt een praktische en 

 betaalbare methode geïntroduceerd 

waarmee effecten van luchttemperatuur, 

luchtvochtigheid, wind en straling door 

scholieren zelf gemeten kunnen worden. 

Docenten gaan zelf aan de slag met een 

demo opstelling en tools op internet om de 

mate van thermische stress te kunnen 

bepalen. 

Er worden voorbeelden gegeven hoe groot 

de verschillen in thermische stress 

gradaties rond een schoolgebouw kunnen 

zijn voor een koude of warme dag. 

Daarnaast wordt door een docent 

ervaringen uit de praktijk gedeeld met een 

voorloper van deze methode (indien 

beschikbaar).

 

W15: Waterstof uit de 

Woestijn 
Vakken: Vakoverstijgend 

Door: Arnoud Pollmann (VZKC / NVOX) 

 

‘We hoeven helemaal niet van het gas af?’ 

Dit klinkt mogelijk vreemd in de oren, maar 

wie weet nog dat Nederland tot voor 60 

jaar geleden vooral kookte op 

stadsgas? Stadsgas, gemaakt uit kolen, 

bestond toen immers voor 50% uit 

waterstof!  

In deze workshop krijg je informatie hoe in 

de woestijn op grote schaal goedkoop 

waterstof gewonnen kan worden. Met 

grote zonnecentrales, met een groot aantal 

met de zon meedraaiende spiegels die de 

overvloedige energie concentreren 

(Concentrated Solar Power, CSP)  Er zijn er 

al zeker 200 van op de wereld, en nu wordt 

het ene na het andere record gebroken. Bij 

voorbeeld de nieuwe centrale in Australië  

 

die gedurende het hele etmaal elektriciteit 

levert voor slechts 5 eurocent per kwh. Is er 

wel genoeg ruimte? Is het niet gevaarlijk 

om je energievoorziening afhankelijk te 

maken van ‘woestijnlanden’? Is waterstof 

in de gasleiding in huis niet gevaarlijk? Is het 

rendement niet te laag? Is het geheel niet 

te duur? Hoe zit dat in vergelijking met 

PV? Wat kan je nog meer doen met al die 

waterstof?  Solar fuels, brandstof voor auto 

en vliegtuig?  Op al deze vragen zullen we 

ingaan. Ons doel is dat leerlingen op een 

verantwoorde en gedegen manier 

meedoen in de discussie rond de uitstoot 

van CO2 en klimaatverandering. In deze 

workshop geven we daarom handvatten 

om je leerlingen met de verschillende 

onderdelen mee laten te denken, te 'fact-

checken' en te berekenen. Daarnaast gaan 

we samen met de deelnemers na hoe het 

bestaande lesmateriaal uitgebreid kan 

worden, eventueel gecombineerd met 

verwante vakken, zoals scheikunde. 
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W16: Samen tegen 

voedselverspilling 
Vakken: Vakoverstijgend 

Door: Toine Timmermans 

(SamenTegenVoedselverspilling / 

Wageningen University & Research) 

De workshop start met een kort college 

(±30 min) over voedselverspilling in het 

algemeen en geeft een idee van het huidig 

onderzoek van Wageningen University & 

Research en wat er gebeurt door allerlei 

organisaties verenigd in de stichting 

SamenTegenVoedselverspilling. Daarna 

brengt de deelnemer de vergaarde kennis 

in de praktijk tijdens twee voorbeeld 

activiteiten om voedselverspilling naar de 

klas te halen. We beginnen met een quiz 

over voedselverspillingfeitjes en -weetjes 

(±15 min) en eindigen met een stakeholder 

discussie. Voor de discussie wordt de groep 

verdeeld over verschillende stakeholders 

die betrokken zijn bij voedselverspilling 

(boeren, supermarkten, consumenten, 

etc.). De stakeholders gaan in discussie over 

vragen zoals ‘Welke maatregelen moeten 

er volgens jou genomen worden om 

voedselverspilling te verminderen?’.  

 

W17: De ideale burger 
Vakken: Vakoverstijgend 

Door: Atze Jan van der Goot (Wageningen 

University & Research) 

 

Tijdens de workshop doorloop je de 

onderdelen van de productie van een 

ideale burger. Je maakt kennis met 

technieken die gebruikt worden om 

vleesvervangers met vleesstructuur te 

maken. Zijn deze vleesvervangers 

duurzamer dan vlees? Hoe zorg je voor een 

vleessmaak in een vleesvervanger? Op 

basis van evaluatie wordt laten zien dat het 

onderwerp vleesvervangers toepasbaar is 

voor zowel basisschool, als middelbare 

school en universiteit. De workshop wordt 

afgesloten met de vraag: “Wat heeft vlees 

te maken met de stikstofcrisis?”  

 

 

Het testen van de door leerlingen 

ontwerpen  burgers door de Wageningen 

University & Research expert:  
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W18: The match between 

chemistry and sustainability 

@BASF  
Vakken: Vakoverstijgend 

Door: Dessa Langevoort (BASF) 

 

Vanuit de uitdagingen waar we als 

maatschappij voor staan (denk aan 

klimaatverandering of plastic afval 

probleem) een uitleg welke rol het 

chemische bedrijf BASF hierin speelt. We 

nemen u mee in een uitleg over BASF’s 

strategie op globaal niveau, als ook wat er 

op Benelux niveau gebeurt. Met concrete 

voorbeelden die gaan van samenwerkingen 

in de waardeketen tot 

onderzoeksprojecten proberen we het voor 

u concreet te maken wat we doen op dit 

vlak.  

 

De workshop is geschikt voor iedereen. 

 

 

W19: Curriculum.nu: 

Duurzaamheid nu al opnemen 

in jouw onderwijs  
Vakken: Natuurkunde, scheikunde, biologie, 

techniek, NLT, O&O 

Door: Liliane Bouma (Curriculum.nu/ 

Bètapartners)  

 

Een belangrijke vernieuwing in de 

voorstellen van Curriculum.nu is het 

opnemen van vraagstukken zoals 

Duurzame Ontwikkeling in de kerndoelen. 

Daarbij gaat het over de kennis, de manier 

waarop deze kennis tot stand gekomen is 

en over het verkennen van standpunten. 

Hiermee ondersteunen we leerlingen in de 

besluiten die ze nemen in hun dagelijks 

leven en als deelnemer in onze 

maatschappij. 

We starten met een duik in de voorstellen 

van Curriculum.nu: Hoe is duurzaamheid in 

de voorstellen opgenomen, en wat 

betekent dit voor elk van de vakken. We 

leggen de relatie met de huidige eisen voor 

ons onderwijs en de ruimte die daarin is.  

Vervolgens ga je zelf, met de kaartjes met 

de verschillende bouwstenen, verkennen 

hoe je je eigen onderwijs kunt opzetten, en 

met collega’s van andere vakken 

gezamenlijk leerlijnen kunt uitwerken. 

Deelnemers kunnen hier al op korte termijn 

mee aan de slag. 

We eindigen met een korte discussie over 

wat dit betekent voor de ontwikkelingen op 

jouw school. Op welke manier kan dit leiden 

tot actueel en interessant onderwijs waarin 

ook duurzaamheid is opgenomen. 



28 

 

W20: Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling in de Natuur- en 

Scheikundeles  
Vakken: Natuurkunde, scheikunde 

Door: Peter Duifhuis (Hogeschool Utrecht, 

Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde) 

 

Hoe bereiden we onze leerlingen voor op 

een onzekere toekomst? Met Leren voor 

Duurzame Ontwikkeling (LvDO) proberen 

we daar een antwoord op te geven. En dat 

gaat over normen en waarden, 

handelingsgericht onderwijs, complexiteit 

en afwenteling... er wordt nogal wat 

gevraagd. Hoort dat thuis in de 

natuurkunde- en/of scheikundeles? 

In deze workshop kijken we naar wat voor 

invullingen er gegeven worden aan LvDO 

wereldwijd, wat er van ons verwacht wordt 

en welke plek dat kan hebben in het 

natuurwetenschappelijk onderwijs. We 

leggen verbinding met zowel chemische als 

fysische, vakinhoudelijke thema's en 

bekijken hoe we zo'n les willen inrichten als 

we aspecten van het Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling meenemen. 

Deze workshop is ook op de Woudschoten 

Chemie Conferentie 2019 gegeven. 

 

W21: Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling ontwerpen 
Vakken: Vakoverstijgend 

Door: Stan Frijters (Aeres Hogeschool 

Wageningen) en Karen Laarveld (Netwerk 

regisseur Stichting Technasium)  

 

Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) 

is een door UNESCO geïnitieerde integrale 

benadering voor duurzame ontwikkeling in 

het onderwijs. Nederlandse 

(Technasium)scholen hebben hiervoor in 

een praktijkgericht onderzoek 

ontwerpcriteria vastgesteld en beproefd. 

In de workshop “Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling ontwerpen “ worden de 

uitgangspunten van LvDO besproken. 

Daarna gaan de deelnemers eigen 

onderwijs volgens de LvDO-uitgangspunten 

ontwerpen. Deze workshop zal nog 

effectiever worden als u samen met een 

collega deelneemt. 
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W22: Onderzoek voor een 

duurzame toekomst 
Vakken: Vakoverstijgend 

Door: Marcella van Steenbergen (GLOBE 

Nederland) 

 

Leerlingen zijn zich niet altijd bewust van 

hun eigen natuurlijk leefomgeving. Met de 

lesmodules van GLOBE gaan leerlingen het 

veld in en maken zo kennis met alle 

componenten van de natuur. Ze leren 

onderzoekvaardigheden en dragen met 

hun data bij aan wetenschappelijk 

onderzoek. Zo krijgen zij inzicht in 

duurzaamheidsproblematiek zoals de 

plasticsoep, klimaatverandering en 

luchtvervuiling. Bovendien helpen zij 

wetenschappers in het beantwoorden van 

de grote milieuvragen van onze tijd. Tijdens 

de workshop zullen we enkele van onze 

lesmodules laten zien en jullie hopelijk 

inspireren om hiermee in de klas aan de 

slag te gaan.
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