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‘Duurzaam denken’ toepassen in de klas 



Wat we gaan doen 

15.15-‐15.40	  uur:	  welkom	  en	  aanleiding	  |	  inleiding	  ESD	  |	  ESD	  en	  AK	  |	  ESD,	  didac>sche	  modellen	  
en	  werkvormen	  |	  voorbeeldopdrachten	  
15.40-‐16.05	  uur:	  experimenteren	  met	  en	  evalueren	  van	  voorbeeldopdrachten	  
16.05-‐16.15	  uur:	  uitwisseling	  en	  afslui>ng	  



Aanleiding van deze workshop 



Wat is ‘Education for Sustainable 
Development’ (ESD)? [a] 

Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van 
menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving.  
 
Onderwijs over duurzame ontwikkeling (OoDO) heeft als doel leerlingen a) bewust 
te maken van de wijze waarop zij bij diverse vraagstukken betrokken zijn en b) in 
staat te stellen vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling mogelijke 
oplossingen te beoordelen. 



Vijf kenmerken: 
 
 
•  Kennisverwerving 

 
•  Systeemdenken 

 
•  Waarde-educatie 

 
•  Empatisch vermogen 

 
•  Actiegericht 

Wat is ‘Education for Sustainable 
Development’ (ESD)? [b] 



In welke mate komen deze kenmerken aan bod in De Geo en Wereldwijs 
(domein Wereldvoedselvraagstuk, VWO)? 

ESD en AK 

Subkenmerk ESD: De Geo Wereldwijs 
Kennisintegratie 25 % 34 % 
Oplossingsgericht denken 4 % 9 % 
Systeemdenken 15 % 24 % 
Waardeoordelen 1 % 0 % 
Subjectiveren (empathie) 2 % 0 % 
Actiegericht 2 % 0 % 

Opvallend: 
•  veel aandacht voor kennis en enige mate voor (aspecten van) 
systeemdenken; 
•  nauwelijks tot geen aandacht voor ontwikkeling waardenbesef, 
empathisch vermogen of actiegericht handelen. 

  Handreiking eindtermen SLO Kenmerken ESD 
4a 1. Ruimtelijke patronen en regionale verschillen in de mondiale 

voedselvoorziening beschrijven en verklaren met behulp van kaarten. 
Kennisverwerving 
Systeemdenken 

4a 2. Een verband leggen tussen economische globalisering en de 
beschikbaarheid van voedsel op het nationale schaalniveau. 

Systeemdenken 

  Een verband leggen tussen een aantal technologische ontwikkelingen en 
het voedselvraagstuk 

Systeemdenken 

4b 1. Beargumenteren dat het voedselvraagstuk ook een maatschappelijk 
(verdelings)probleem is. 

Kennisverwerving 
Waarde-educatie 

  Een eigen standpunt innemen over de toekomstige voedselzekerheid 
van de twee landen. 

Kennisverwerving 
Waarde-educatie 

4b 3. 
  

De kwetsbaarheid van twee verschillende natuurlijke systemen 
vergelijken. 

Systeemdenken 

4b 4. Een beargumenteerde mening geven over de kwetsbaarheid van een 
aantal sociale groepen in een land met een structureel tekort aan 
voedsel. 

Kennisverwerving 
Waarde-educatie 

4c 3. Een beargumenteerd standpunt innemen over de vraag of het door 
verschillende instanties (de Nederlandse overheid, de EU, de VN) 
gevoerde beleid om de voedselzekerheid te verhogen coherent is. 

Kennisverwerving 
Systeemdenken 
Waarde-educatie 



ESD	  volgens	  concepten,	  modellen	  en	  werkvormen	  

Systeemdenken Ontwikkelen 
waardenbesef 

Ontwikkeling 
empathisch 
vermogen 

Actiegericht 
handelen 

Signaleren Inventariseren Identificeren Kennismaken 
Relateren Categoriseren Kiezen en zoeken Kiezen 
Schematiseren Positioneren Verbeelden Uitvoeren 
In- en uitzoomen Oordelen Uitwisselen Keuze beoordelen 

Didactische concepten voor ESD: 
•  Closing the loop: circulair i.p.v. lineair leerproces. 
•  Social transformative learning: collectief en participatief, ruimte voor andere 
opvattingen, reflecterend op gedrag. 
•  Head, heart, hands: integreer kennis, gevoel en gedrag. 

Didactische modellen aansluitend bij kenmerken ESD: 

Didactische werkvormen: 
Filmopdracht, kaartjespuzzel, klassengesprek, discussie, waardenkwadrant, 
mondeling betoog, samenvatten, ranking, schrijfopdracht, expressie-opdrachten, 
mindmap, fotocollage, vrije asociatie, presentatie, serious game, simulatie etc. 



Voorbeeldopdrachten	  

Systeemdenken Ontwikkelen 
waardenbesef 

Ontwikkeling 
empathisch 
vermogen 

Actiegericht 
handelen 

Signaleren Inventariseren Identificeren Kennismaken 
Relateren Categoriseren Kiezen en zoeken Kiezen 
Schematiseren Positioneren Verbeelden Uitvoeren 
In- en uitzoomen Oordelen Uitwisselen Keuze beoordelen 



Vervolg	  workshop:	  experimenteer	  en	  evalueer	  

Vorm	  viertallen	  met	  collega’s	  met	  hetzelfde	  nummer.	  
• 	  Nummers	  1:	  opdracht	  systeemdenken	  (filmpje)	  –	  palmolie	  Oeganda	  
• 	  Nummers	  2:	  opdracht	  waardenbesef	  –	  gene>sch	  gemanipuleerd	  voedsel	  
• 	  Nummers	  3:	  opdracht	  empathisch	  vermogen	  (filmpjes)	  –	  hongersnood	  Oost-‐Afrika	  
• 	  Nummers	  4:	  opdracht	  ac>egericht	  handelen	  (serious	  game)	  –	  voedsel	  Filippijnen	  
	  
Voer	  de	  opdracht	  uit.	  
Bespreek	  deze	  met	  elkaar.	  
Vul	  evalua>eformulier	  in.	  
Ter	  voorbereiding	  op	  uitwisseling:	  ga	  je	  meer	  aandacht	  besteden	  aan	  kenmerken	  ESD?	  



Tot	  slot:	  ga	  je	  ESD’en?	  

1 2 

3 4 
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Hartelijk dank! 


