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Inleiding

Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) richt zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, 
houdingen en waarden die nodig zijn om een duurzame toekomst te scheppen (UNESCO, 2005). 
Van docenten wordt gevraagd om aandacht te schenken aan duurzame ontwikkeling als zodanig 
én aan specifieke duurzaamheidgerelateerde thema’s zoals klimaatverandering, voedselzekerheid 
en biodiversiteit (NRO, 2014). Maar alleen kennis, begrip en inzicht zijn niet voldoende om leer-
lingen voor te bereiden op het actief participeren aan duurzame ontwikkeling. Het verwerven van 
meer maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren vraagt om een specifieke didactische benade-
ring. Daarnaast is een andere, meer hybride leeromgeving en een schoolbrede aanpak gewenst 
(Wals, 2015).

De vraag hoe LvDO in de praktijk vorm kan krijgen, was aanleiding voor een groep van zeven do-
centen uit het groene vmbo en mbo en vijf onderzoekers om op duurzame ontwikkeling gerichte 
ontwerpcriteria te beschrijven en daarmee leeractiviteiten te ontwerpen, deze uit te voeren en te 
evalueren. 
 
Deze publicatie geeft een beknopte beschrijving van de theorie, beschrijft praktische ervaringen 
met Leren voor Duurzame Ontwikkeling en geeft een overzicht van relevante docentcompetenties 
en ontwerpcriteria. 

Achtereenvolgens komen aan bod: 
•	 Wat	is	LvDO?	(hoofdstuk	1),
•	 Hoe	wordt	het	vorm	gegeven?	(hoofdstuk	2	en	3),	
•	 Praktijkervaringen	uit	het	NRO-onderzoek	LvDO	(hoofdstuk	4),
•	 Docentcompetenties	voor	LvDO	(hoofdstuk	5),
•	 Enkele	conclusies	(hoofdstuk	6).



Deel I

De theorie vertaald 

naar de praktijk

1. Wat is Leren voor Duurzame Ontwikkeling?

Van natuur- En MIL IEu-EDuCatIE na ar LErEn VOOr DuurzaME OntWIkkELInG

Dagelijks besteden de media aandacht aan wat wel ‘de milieucrisis’ genoemd wordt. In Parijs 
werd in 2015 de eenentwintigste klimaattop gehouden; en overheden stellen al enige tijd lange-
termijndoelen om verdere achteruitgang van ons leefmilieu tegen te gaan. Bedrijven spelen hier 
met hun productie en marketing op in. Ook burgers krijgen meer inzicht in de milieuproblematiek, 
maar het ontbreekt hen nog vaak aan de noodzakelijke kennis om een zinnige rol te kunnen 
spelen bij het aanpakken van wereldwijde problemen zoals het gebrek aan voedselzekerheid, de 
bedreigde biodiversiteit en de grondstoffenschaarste (Wals, 2015). 
Het besef dat ons onderwijs een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het creëren van draagvlak 
voor een duurzamere toekomst wordt ondertussen breed gedeeld (Van Poeck, 2014). Ook het 
inzicht in de samenhangende wijze waarop dat moet gebeuren, is sterk gegroeid. Leren voor 
Duurzame Ontwikkeling is een goede manier om ook jongeren van de noodzaak van actie op dit 
punt te doordringen. In dit hoofdstuk bespreken we wat LvDO is.

In de jaren zestig van de vorige eeuw kreeg Natuur- en Milieu-Educatie (NME) in ons land voor 
het eerst aandacht. Bewustwording, kennis en milieuvriendelijk handelen zijn van oudsher (be-
oogde) leeropbrengsten van NME (Stapp, 1969). Vanaf 1985 zijn in Nederland voor het onder-
wijs bovendien verplichte duurzaamheidsdoelen geformuleerd. En sinds het verschijnen van het 
Brundtland-rapport Our common future (WCED, 1987) is duurzame ontwikkeling een centraal 
thema binnen NME. Sinds UNESCO’s Decade of Education for Sustainable Development (2005-
2014) uit 2005 staat een integrale benadering van duurzame ontwikkeling in de samenleving en 
met name in educatieve settings voorop.

Duurzame ontwikkeling gaat over de samenhang tussen people (sociaal), planet (ecologie) en 
profit of prosperity (economie) en is daarmee disciplineoverstijgend en zeer breed van toepas-
sing. Een instrumentele, lineaire benadering binnen ons onderwijs doet dan ook geen recht aan 
de complexiteit van de duurzaamheidsuitdaging. Wat nodig is, is veeleer een ‘regulatief idee’ 
(Sleurs, 2007 en Rauch & Pfaffenwimmer, 2013), dat wil zeggen een normatief ideaal om naar 
te streven, hoewel het nooit helemaal gehaald zal worden en in elke situatie weer anders gestalte 
krijgt. Van den Berg (2016) onderscheidt in onderwijsinnovatie eenvoudige, gecompliceerde en 
complexe/weerbarstige vraagstukken. Je zou kunnen stellen dat LvDO als regulatief idee minstens 
een gecompliceerd probleem is; het vraagstuk is helder maar de oplossing nog niet. Onderzoek 
kan in dit soort situaties helpen om mogelijke oplossingen in kaart te brengen en te beproeven. 
Het benoemen van didactische uitgangspunten voor LvDO, het ontwikkelen van ontwerpcriteria 
en het beschrijven van docentcompetenties zoals dat in het voorliggende onderzoek is gebeurd, 
sluit hierop aan.
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IntEGraLE bEnaDErInG

LvDO streeft ernaar om leerlingen door middel van een integrale aanpak kennis, vaardigheden, 
houdingen en waarden in relatie tot duurzame ontwikkeling te laten verwerven.  
UNESCO (2005) formuleerde het zo: “Education for Sustainable Development allows every hu-
man being to acquire the knowledge, skills, attitudes and values necessary to shape a sustaina-
ble future.” De door UNESCO (2005) genoemde vaardigheden zijn: 

•		 Envisioning: Jezelf een betere toekomst weten voor te stellen. Uitgangspunt is dat als we 
weten waar we naartoe willen, we beter in staat zullen zijn om te bepalen hoe we er het 
best kunnen komen.

•		 Kritisch denken en reflectie: Het vermogen om kritisch te denken helpt mensen om 
economische, ecologische, sociale en culturele structuren in de context van duurzame 
ontwikkeling te onderzoeken. Reflectie leert ons om in onze overtuigingen de eigen ken-
nis, perspectieven en meningen te herkennen.

•		 Systemisch denken: Erkennen van complexiteit en op zoek gaan naar verbanden en 
synergiën in complexe problemen. 

•		 Opbouwen van partnerschappen: Het vermogen om de dialoog te bevorderen en men-
sen te leren onderhandelen en samenwerken.

•		 Empowerment: Mensen toerusten voor deelname aan de besluitvorming. De ontwikke-
ling van de individuele en de collectieve capaciteit van (groepen) mensen om veranderin-
gen te bewerkstelligen die verder reiken dan het eigen leven: het vermogen om macht en 
invloed uit te oefenen op sociaal, cultureel, organisatorisch en politiek vlak (Wagenaar 
en Balder-van Seggelen, 2010). 

De overdracht van kennis is dus niet voldoende, omdat kennis alleen geen oplossingen biedt voor 
de mondiale problemen op het gebied van milieu, maatschappij en economie. Het gaat welis-
waar om in een coöperatief en kritisch leerproces nieuwe kennis te produceren (Sauvé, 1996), 
maar vooral ook om burgers in staat te stellen om op basis van die kennis te handelen en te 
participeren in de besluitvorming. Leren omvat in dit verband formeel leren, non-formeel leren en 
informeel leren. Onder formeel leren wordt het leren op school verstaan. Non-formeel leren vindt 
buiten de school plaats, maar er is wel sprake van intentioneel, georganiseerd en gestructureerd 
leren; maatschappelijke stages, natuurbeheer in de schoolomgeving en excursies zijn vormen van 
non-formeel leren. Informeel leren is een vorm van leren buiten de school, die min of meer spon-
taan en zonder specifieke organisatie ontstaat. Op deze wijze opgevat kan leren helpen om bij 
mensen, op zowel sociaal, ecologisch als economisch gebied, een verandering in houding, gedrag 
en waarden naar een meer duurzame toekomst te realiseren (people, planet en profit). 

Bij LvDO leer je dus niet alleen over duurzame ontwikkeling, de lerende is ook participant in het 
proces van duurzame ontwikkeling. Een van de belangrijkste opbrengsten van LvDO is het toerus-
ten van leerlingen om te handelen (Sleurs, 2007), zodat zij als verantwoordelijke burgers welover-
wogen keuzes kunnen maken.

Deze action competence helpt (toekomstige) burgers bovendien om maatschappelijk actief te 
zijn op meer dan uitsluitend het gebied van duurzame ontwikkeling. Onderwijs op het gebied van 
LvDO draagt zo dus bij aan burgerschapsvorming; het stimuleert de creativiteit en leidt mensen 
op tot kritische denkers die goed kunnen samenwerken. 

Het gaat bij LvDO bovendien om een integrale benadering van inhouden, een leeromgeving  
binnen en buiten de school en een pedagogisch-didactische aanpak gericht op het verwerven 
van kennis, vaardigheden en houdingen/waarden, waarbij leerlingen ook daadwerkelijk handelen. 
De synergie van al deze afzonderlijke aspecten wordt als een belangrijke randvoorwaarde voor 
succes gezien (Van Poeck, 2009, 2014). LvDO is dus bij uitstek discipline- en context- 
overstijgend. 

Nu zijn vakinhoudelijke doelen bepalend voor de mate waarin docenten aandacht kunnen 
besteden aan met duurzame ontwikkeling verbonden issues. Binnen een vak lijkt het daarom 
moeilijk om het multidisciplinaire karakter van LvDO in al zijn facetten vorm te geven. Toch kan de 
vakinhoud binnen de meeste bestaande curricula eenvoudig aan LvDO verbonden worden. Er zijn 
immers maar weinig onderwerpen die geen relatie met duurzame ontwikkeling hebben. Wel is de 
implementatie van LvDO in het onderwijs zo ingrijpend van aard dat altijd actie op schoolniveau 
nodig is. Van groot belang is dan ook dat de school als organisatie een eigen verantwoorde-
lijkheid en voorbeeldfunctie heeft en een eigen visie ontwikkelt: de zogenoemde Whole School 
Approach (Remmers, 2007).
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2.  Hoe is Leren voor Duurzame Ontwikkeling 
te realiseren in de onderwijspraktijk? Van 
theoretische uitgangspunten naar ontwerp-
criteria

In hoofdstuk 1 is beknopt beschreven wat LvDO inhoudt. Hoe kan het nu worden vormgegeven in 
onderwijsleeractiviteiten? Om te komen tot de uitvoering van LvDO heeft het nationaal expertise-
centrum Leerplanontwikkeling (SLO) een kernleerplan (Remmers, 2007) en een set van didacti-
sche uitgangspunten geformuleerd (Bron, 2009). Daarnaast hebben UNESCO (2005) en auteurs 
zoals Sleurs (2007) bijgedragen aan het concretiseren van de gedachten over LvDO. Op basis van 
deze bronnen zijn belangrijke didactische uitgangspunten van LvDO als volgt te formuleren:

Leren voor Duurzame Ontwikkeling:
1.  is leerlinggericht.
2.  is verbonden met het dagelijks leven en de directe leefomgeving van de leerling. 
3.  is toekomstgericht.
4. is actiegericht (samen, participatie) en werkt aan de ontwikkeling van  

action competence.
5.  bevordert kritisch denken, logisch redeneren en het kunnen maken  

van morele afwegingen.
6.  is waardengeoriënteerd.
7.  ziet complexiteit als een uitdaging. Systemisch denken is een uitgangspunt.
8.  draait om participeren, zowel in de klas als in voor leerlingen authentieke situaties. 
9.  is gebaat bij een onderzoekende houding van leerlingen.
10.  is een regulatief idee (een normatief ideaal).

(Uitgangspunten 1 t/m 8 zijn ontleend aan Bron (2009). Sleurs (2007) benadrukt 4, 6 en 8, en 
voegt 9 en 10 toe.)

Met deze tien didactische uitgangspunten hebben docenten en onderzoekers in het NRO- 
onderzoeksproject ‘Leeromgeving als katalysator voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling’  
in het schooljaar 2014-2015 onderwijsactiviteiten uitgewerkt en uitgevoerd. Omdat bepaalde 
uitgangspunten sterk samenhangen en in de praktijk ook samen vorm krijgen, zijn onderstaande 
zes kernen als basis voor het formuleren van de ontwerpcriteria gebruikt. 

1  Leerlinggericht 
2  Waardengeoriënteerd en gericht op kritisch denken 
3  Participatie en samenwerking 
4  actie- en handelingsgericht
5  Complexiteit en samenhang
6  Onderzoekende houding

We bespreken in dit hoofdstuk de zes kernen en de bijhorende ontwerpcriteria.
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I Leren voor Duurzame Ontwikkeling is leerlinggericht 

Om hun handelingsmogelijkheden in relatie tot duurzaamheid te concretiseren moet LvDO aan-
sluiten bij het onderwijsniveau, het interessegebied en de leer- en leefomgeving van leerlingen. 
Wat weten, kunnen en willen leerlingen? Welke kennis hebben ze? Over welke vaardigheden be-
schikken ze? Welke contexten in relatie tot duurzaamheid bestaan er binnen hun dagelijks leven? 
Welke keuzes betreffende duurzame ontwikkeling kunnen zij maken? Aan welke duurzaamheids-
thematiek zouden zij willen werken? 

LvDO moet aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen en zoveel mogelijk verbonden worden 
met hun persoonlijke ideeën, waarden en perspectieven. Hoewel alle onderwijs moet aansluiten 
bij de doelgroep, is dit didactisch uitgangspunt bij LvDO onmisbaar om echt authentiek leren 
te kunnen realiseren. We willen leerlingen toerusten (empowerment) met het vermogen om in 
voorkomende situaties te handelen, iets te doen dat ten goede komt aan duurzame ontwikkeling. 
Dat vraagt kennis, vaardigheden, houdingen en waarden, die – zowel vanwege de eigenheid van 
leerlingen als vanwege de complexiteit die duurzaamheidsvraagstukken vaak hebben – voortdu-
rend in ontwikkeling zijn. Leerlinggerichtheid bij LvDO impliceert dus enerzijds: uitgaan van de 
achtergrond van leerlingen (en rekening houden met hun onderlinge verschillen) en tegelijkertijd: 
zo goed mogelijk aansluiten bij de concrete leefwereld van leerlingen met betrekking tot duur-
zaamheid. 

Een voorbeeld (good practice) van het toepassen van dit cluster uitgangspunten is het op-
laden van mobiele telefoons. De leerlingen op een bepaalde school realiseerden zich dat 
het dagelijks opladen van smartphones (veel) energie vraagt. Energie uit het stopcontact 
kan verschillende bronnen hebben: bruinkool, steenkool, gas, zon-, wind- of kernenergie. 
Het leek deze leerlingen goed om zelf de milieuvriendelijke bron van de energie te bepalen. 
Zij hebben in overleg met de schoolleiding door crowdfunding zonnepanelen op het dak 
van de school kunnen laten plaatsen.

 
kErn 1: LEErLInGGErICHt: OntWErPCrItErIa

•	 Sluit aan bij de mentale ontwikkeling (het niveau) van de leerling.
•	 Houd rekening met de benodigde (ecologische) voorkennis.
•	 Gebruik de context (leefwereld) van de leerling.
•	 Maak opdrachten en voorbeelden voor leerlingen herkenbaar, realistisch en  

betekenisvol.
•	 Werk met opdrachten die leerlingen in staat stellen zelf te (leren) handelen. 
•	 Integreer in de leeractiviteit een gezamenlijke verkenning van het begrip leefwereld en 

van realistische en betekenisvolle contexten ervan.
•	 Geef leerlingen zoveel mogelijk inhoudelijke zeggenschap bij het kiezen van voor hen 

realistische en betekenisvolle contexten.

II bij Leren voor Duurzame Ontwikkeling gaat het om  

waardenoriëntatie, kritisch en toekomstgericht denken 

Op welke manier kan ik mijn leerlingen samenwerkend laten participeren zodat ze waardencom-
municatie, kritisch en toekomstgericht denken zo authentiek mogelijk leren toepassen? 

Waardengeoriënteerd onderwijs en kritisch en toekomstgericht leren denken vragen om een veili-
ge sociale context, waarin leerlingen met deze vaardigheden kunnen oefenen en ze kunnen leren 
toepassen. Dit is vooral van belang als leerlingen aan de hand van aansprekende casussen met 
elkaar in debat gaan (Frijters, 2008, Leenders & Veugelers, 2004). 
Een belangrijk onderdeel van het leerproces is om leerlingen te laten reflecteren op waarden en 
om hen te stimuleren hun waarden, houding en vaardigheden te expliciteren. LvDO gaat over de 
toekomst en ons handelen nu heeft gevolgen voor die toekomst. Daar moeten leerlingen over 
nadenken en naar leren handelen. LvDO vraagt dan ook om leeractiviteiten waarbij oorzaken en 
gevolgen door leerlingen samen benoemd kunnen worden. Het gaat om samen werken aan di-
lemma’s en vraagstukken, en samen kritisch nadenken over complexe kwesties. Daarbij moeten 
ze naar elkaar luisteren, hun inzichten weergeven zonder die aan anderen op te dringen, proberen 
anderen te overtuigen en over oplossingen onderhandelen. Dat impliceert dat ze logisch moeten 
redeneren en morele afwegingen moeten maken en expliciteren om vervolgens beargumenteerd 
standpunten te kunnen uitwisselen. 
Kortom: Leerlingen moeten in relatie tot duurzame ontwikkeling leren om afwegingen te maken 
vanuit hun persoonlijke waardenoriëntatie, om die afwegingen vervolgens (het liefst) in een au-
thentieke situatie in handelen om te zetten. Kennis en sociale vaardigheden zijn nodig om samen 
tot kritische en evenwichtige (morele) afwegingen te kunnen komen. De drie-eenheid people, 
planet en profit blijkt een krachtig hulpmiddel om duurzaamheidsdilemma’s op een evenwichtige 
manier met leerlingen te verhelderen. Omdat het bestaande onderwijs volgens Wals (2015) veelal 
gericht is op “het versterken van het economisch potentieel en op effectiviteit en efficiëntie, 
ofwel de sector profit, (lees: economie)”, zal het werken met de complete drie-eenheid people, 
planet, profit zeker meerwaarde hebben. 

kErn 2: Wa arDEnGEOrIëntEErD En krIt ISCH DEnkEn: OntWErPCrItErIa 

•	 Laat leerlingen (morele) afwegingen maken aan de hand van de drie-eenheid people, 
planet en profit.

•	 Laat leerlingen activiteiten uitvoeren waarvan het delen en uitwisselen van beargumen-
teerde (morele) standpunten en reflectie hierop een essentieel onderdeel vormt. 

•	 Laat leerlingen persoonlijke oplossingen formuleren en uitwisselen.
•	 Laat leerlingen eigen redeneringen expliciet maken.
•	 Laat leerlingen samen (morele) dilemma’s bespreken.
•	 Laat leerlingen samen oplossingen formuleren.
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•	 Laat leerlingen ervaren dat niet alleen een eventueel product, maar ook het (transforma-
tieve) proces een belangrijke leeropbrengst is.

•	 Laat leerlingen tijdens de leeractiviteit hun waarden en hun houding expliciteren.
•	 Laat leerlingen tijdens en na afloop van de leeractiviteit reflecteren op hun waarden en 

hun houding met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

III bij Leren voor Duurzame Ontwikkeling zijn participatie en  

samenwerkend leren van groot belang

Duurzame ontwikkeling kan niet zonder betrokkenheid en participatie van de bevolking, dus ook 
niet zonder die van jongeren (Remmers, 2007). LvDO en Burgerschapsvorming delen belangrijke 
uitgangspunten in de vorm van participatie en samenwerkend leren. Maar hoe geef je participatie 
aan authentieke duurzaamheidsvraagtukken vorm? 

Participatie houdt in dat leerlingen verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen handelen tijdens 
het leren en werken in concrete situaties. Het gaat dan om handelen binnen zo authentiek moge-
lijke, realistische en betekenisvolle situaties in en buiten de school. De leeractiviteiten zijn gericht 
op samenwerking tussen leerlingen en samenwerking tussen leerlingen en anderen in en buiten 
de school. Zo wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van een gedeeld verantwoordelijkheidsge-
voel, aan de samenwerking tussen individu en maatschappij.
Samenwerkend leren stimuleert het gezamenlijk verwerken van kennis, de dialoog tussen leerlin-
gen en daarmee de ontwikkeling van waarden en houdingen. Maar centraal binnen samenwer-
kend leren staat ook de interactie en de dialoog met partijen buiten de school (de Jong, 2015), 
waardoor leerlingen meer verbanden leren zien. Leren is in deze opvatting meer een dynamisch 
dan een lineair proces. Sterling e.a. (2005) spreken in dit verband over linking thinking. Om 
met samenwerkend leren goede leeropbrengsten te behalen zullen sociale en communicatieve 
vaardigheden optimaal moeten worden ingezet (Leenders & Veugelers, 2004). Omdat niet alle 
vormen van samenwerking tot samenwerkend leren leiden, gaan we iets dieper in op de vijf sleu-
telbegrippen voor samenwerkend leren. 

Succesvol samenwerkend leren; sleutelbegrippen en vuistregels
Vijf sleutelbegrippen bepalen volgens Ebbens en Ettekoven (2013, p 19-25 ) het succes van 
samenwerkend leren. Dit zijn:
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Groepsleden zien of ervaren dat zij elkaar nodig hebben 

om de opdracht te vervullen. Samenwerken maakt dat het beter gaat. “Leerlingen hebben 
elkaar nodig bij het uitvoeren van samenwerkingsopdrachten, de ene leerling kan niet zonder 
de ander.”

2. Individuele aanspreekbaarheid en groepsverantwoordelijkheid: De groepsleden zijn aan-
spreekbaar op hun persoonlijke bijdrage in de groep en op de gemeenschappelijke uitkomst. 
“De docent of andere leerlingen moeten iedere leerling kunnen aanspreken op zowel diens 
eigen inbreng in de groep als op het eindresultaat.”

3. Directe ondersteunende interactie: Tijdens een samenwerkingsopdracht moedigen groepsleden 
elkaar aan, ondersteunen elkaar en communiceren op directe wijze met elkaar. “Leerlingen 
moeten direct met elkaar in overleg, waarbij ze elkaar leren stimuleren.”

4. Sociale en groepsvaardigheden: Bij samenwerkend leren moeten groepsleden interpersoon-
lijke vaardigheden en vaardigheden in het werken in een kleine groep bezitten en ook gemo-
tiveerd worden om ze te gebruiken. “Leerlingen moeten hun sociale vaardigheden kunnen 
inzetten bij het omgaan met andere leerlingen. Ze moeten elkaar leren kennen en vertrouwen, 
helder en duidelijk communiceren, elkaar accepteren en ondersteunen en problemen zo 
effectief oplossen.”

5. Groepsevaluatie: Samenwerkend leren wordt effectiever wanneer de groepsleden regel-
 matig hun eigen functioneren bespreken. “De docenten moeten aandacht besteden aan het 

proces van samenwerkend leren en aan de wijze waarop de groep samen heeft geleerd.”

Tijdens samenwerkend leren zijn drie vuistregels van belang (Tielman, 2009):
1. De docent doet niets wat de leerlingen zelf kunnen. De ondersteuning wordt vooral be-

paald door uitstel van hulp en vragend helpen.
2. De docent verleent meerwaarde aan het samenwerkend leren van leerlingen, hetzij als 

scheidsrechter (veiligheid), hetzij als coach (de groep los van de docent laten leren met 
een beperkt aantal steunmomenten).

3. De docent zoekt naar een goede balans in het aansturen van groepen en maakt onder-
scheid tussen groepen die steun nodig hebben en groepen die het zelf kunnen.

Bij het begeleiden van het samenwerken van leerlingen moet behalve aan interactie ook veel 
aandacht worden besteed aan cognitieve processen. Zeker wanneer de onderwijs- 
activiteit gericht is op LvDO, is kritische reflectie zeer belangrijk. 

kErn 3: PartICIPatIE En SaMEnWErkInG: OntWErPCrItErIa

•	 Laat leerlingen de noodzakelijke (voor)kennis verwerven of verhelderen.
•	 Laat leerlingen samenwerken aan voor hen realistische en betekenisvolle taken,  

in situaties waarin ze ook zelf kunnen handelen.
•	 Creëer leersituaties die leerlingen de kans geven om actief te zijn in buitenschoolse con-

texten en te participeren in realistische maatschappelijke issues rond duurzame ontwikke-
ling.

•	 Laat leerlingen samenwerken met actoren in of buiten de school.
•	 Pas de vijf sleutelbegrippen voor samenwerkend leren toe.
•	 Pas de drie vuistregels van Tielman toe.
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IV Leren voor Duurzame Ontwikkeling is actie- en handelings- 

gericht, het leidt tot empowerment

LvDO wil leerlingen competenties laten verwerven die het hen mogelijk maken om nu en in de 
toekomst duurzaam te handelen (action competence). Dit actie- en handelingsgerichte (vormen-
de) aspect van LvDO kan niet op een instrumentele wijze worden verworven (Sterling, 2001, 
2005, de Jong, 2015), maar hoe dan wel?

Het ervaren van werkelijke participatie in en buiten de klas, waar leerlingen verantwoordelijk 
mogen zijn voor hun eigen handelen en leren, zal bijdragen aan het ontwikkelen van gedeeld 
verantwoordelijkheidsgevoel. Participeren in authentieke leersituaties vormt een goede voorberei-
ding op participeren in maatschappelijke processen (burgerschap). LvDO is geen apart vak maar 
disciplineoverstijgend, op vorming gericht transformatief onderwijs. Transformatief omdat het on-
derwijs invloed heeft op de identiteit van de persoon, maar ook transformatief omdat de leerling 
invloed heeft – en ook wil hebben (participatie) – op zijn of haar sociale omgeving. De leerling zal 
zich hierdoor beter toegerust voelen (empowered) om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. 
Kreten als: “milieu is een ver-van-mijn-bed show” en “daar doe je toch niets aan” zijn uitingen van 
onmacht. De leerlingnabije situatie daagt juist uit tot verder onderzoek en dan blijkt vaak meer 
mogelijk dan gedacht.

kErn 4: aCtIE- En HanDELInGSGErICHt: OntWErPCrItErIa

•	 Laat leerlingen de opbrengst van hun onderwijsactiviteiten (onderzoek) aan concreet 
handelen verbinden.

•	 Maak leerlingen bewust van het transformatieve karakter van de leeractiviteit.
•	 Laat leerlingen de handelingen zoveel mogelijk zelf uitvoeren.

V Leren voor Duurzame Ontwikkeling besteedt aandacht aan 

complexiteit en samenhang, multidisciplinaire kennis en  

synergiën

Het is eerder regel dan uitzondering dat milieuproblemen meer dan één oorzaak hebben. Hier-
door kent duurzame ontwikkeling een hoge mate van complexiteit en vraagt ons onderwijs om 
een andere dan ‘de lineaire benadering’. Maar welke? 

Kern van die andere benadering is het toepassen van systemisch denken – erkennen van com-
plexiteit en op zoek gaan naar verbanden en synergiën – in het curriculum. We moeten leerlingen 
laten ontdekken dat ecosystemen uit balans kunnen raken door ingrepen van de mens, maar dat 
dit proces vaak reversibel is. Een voorbeeld hiervan is dat de zalm halverwege de 20e eeuw, met 
name door waterverontreiniging, uit de Nederlandse rivieren verdween. Door aanscherpen van 
wet- en regelgeving verbeterde de waterkwaliteit van de grote rivieren en is de zalm weer terugge-
komen. Nu worden dammen en stuwen in de rivieren beter passeerbaar gemaakt en paaiplekken 
hersteld voor vissen, zoals de zalm.
De thema’s klimaatverandering, voedselzekerheid en biodiversiteit bieden veel kansen om 
multidisciplinaire kennis te benutten om uiteindelijk tot handelen te komen. Soms echter kan de 
complexiteit voor een onderwijssituatie te ondoorzichtig, te groot blijken… of om met Ulrich Beck 
(2015, p. 156) te spreken: “We are living in a world that is beyond controllability.” Toch vormt 
juist die complexiteit een wezenlijk onderdeel van LvDO. Daarmee omgaan vereist van leerlingen 
(lees burgers) kennis en vaardigheid om in onzekere situaties te handelen, om risico’s en onvoor-
spelbaarheden onder ogen te zien en toch de situatie te blijven beheersen. Hiermee is de overlap 
tussen LvDO en Burgerschapsvorming evident (NRO, 2014, Veugelers, 2010 en Wals, 2012).

kErn 5: COMPLEx ItEIt En SaMEnHanG: OntWErPCrItErIa 

•	 Gebruik voorbeelden met een voor leerlingen hanteerbare complexiteit.
•	 Laat leerlingen in complexe situaties werken met voor hen herkenbare duurzaamheids-

issues.
•	 Werk aan het verwerven van inzicht in de verbanden die milieuproblemen kenmerken.
•	 Gebruik de combinatie van kennisverwerving en de ontwikkeling van vaardigheden en 

een eigen houding om de beoogde positieve synergie in LvDO te realiseren.
•	 Laat leerlingen werken aan een concrete situatie met (meerdere) oorzaken en gevol-

gen, maar ook met meerdere mogelijke oplossingen. 
•	 Gebruik herkenbare voorbeelden en bespreek de patronen hierin.
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VI De leerling als onderzoeker, een onderzoekende houding

Om leren gaan met complexe veranderende situaties, participatie en zelf kunnen handelen 
(empowerment) zijn sterk gebaat bij een onderzoekende houding van leerlingen. Hoe kan in het 
onderwijs aan zo’n onderzoekende houding gewerkt worden?

Een onderzoekende houding is een voorwaarde voor het doen van onderzoek. Andersom kan 
zelf onderzoek doen bijdragen aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Leerlingen 
(actie)onderzoek laten uitvoeren naar een aan duurzaamheid gerelateerd thema dat voor hen 
herkenbaar, realistisch en betekenisvol is, lijkt een geschikte manier om hen een onderzoekende 
houding te laten verwerven. In de lijn van Van den Berg (2016) zou nader onderzocht moeten 
worden hoe (het aanleren van) een onderzoekende houding en het (leren) doen van onderzoek 
zich tot elkaar verhouden en wat dat vraagt van docenten. Door leerlingen onderzoek te laten 
doen naar een belevingsnabij onderwerp en hen de opbrengsten van dat onderzoek zelf weer te 
laten toepassen en evalueren, krijgt LvDO authenticiteit en betekenis voor leerlingen.  
Op deze manier verwerven leerlingen competenties voor duurzaam handelen (action competen-
ce) nu en in de toekomst. Kennisverwerving en persoonlijke en morele ontwikkeling gaan binnen 
het concept van LvDO hand in hand: een belangrijke opbrengst. Gezien de thematiek vormen 
houdingen – en dus morele en normatieve vragen – een essentieel onderdeel van het gehanteer-
de (actie)onderzoek en de daarin benodigde reflectie (Veugelers, 2010). Opbrengsten van het 
onderzoek dragen direct bij aan waardenoriëntatie en het kritisch en toekomstgericht denken van 
leerlingen. 

actieonderzoek
Actieonderzoek kent volgens De Lange, Schuman & Montesano Montessori (2010) een aantal 
vaste stappen in een cyclus. Deze zijn goed vertaalbaar naar onderzoek binnen LvDO, waarbij 
morele afwegingen en kritisch denken een functionele plek in de onderzoekcyclus krijgen. De 
auteurs geven in hun model van actieonderzoek (p. 113-115) de onderstaande acht stappen:

1. Formuleren van het praktijkprobleem met de (voorlopige) onderzoeksvraag.
2. De daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek met dataverzameling.
3. Data-analyse.
4. Evalueren en waarderen van de uitkomsten, gerelateerd aan het probleem, de onderzoeks-

vraag en de theorie.
5. Opstellen van een actieplan ter verbetering van de praktijksituatie.
6. Uitvoeren en implementeren van verbeteracties.
7. Evalueren van het resultaat.
8. Afhankelijk van het resultaat weer starten met een nieuwe cyclus.

In de context van LvDO kunnen in deze stappen vanaf stap 4 waardenverheldering, kritisch den-
ken en (morele) afwegingen worden ingebracht, en vanaf stap 5 handelen en participatie. 

kErn 6: OnDErzOEkEnDE HOuDInG: OntWErPCrItErIa

•	 Laat leerlingen een (actie)onderzoek uitvoeren naar een voor hen herkenbaar, realis-
tisch, betekenisvol en aan duurzaamheid gerelateerd probleem.

•	 Laat leerlingen methodisch de stappen in hun (actie)onderzoek doorlopen. 
•	 Laat leerlingen de opbrengsten van het (actie)onderzoek toepassen en evalueren.
•	 Laat leerlingen op de opbrengsten van hun onderzoek reflecteren.
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Actieonderzoek kenmerkt zich doordat de onderzoeker samen met betrokkenen een nieuwe aanpak ontwikkelt en 
uitprobeert. Dat kunnen dus leerlingen met actoren in of uit de omgeving van de school zijn. De resultaten worden 
geëvalueerd en er vindt reflectie plaats, om van daaruit resultaten toe te passen of eventueel een nieuwe cyclus 
te starten. De onderzoekende leerling is participant en voert het onderzoek samen met de betrokkenen uit; de 
leerling-onderzoeker is hierbij in dialoog met medeleerlingen en met andere actoren in de school en de schoolom-
geving. Het verloop van het onderzoek wordt beïnvloed door zowel de onderzoeker als de andere actoren (Ponte, 
2006; Kallenberg, Koster, Onstenk, & Scheepsma, 2007; Kemmis, 2009; De Lange, Schuman & Montesano 
Montessori, 2010).



3.  Voorbeelden en non-voorbeelden bij de  
zes kernen en ontwerpcriteria

Didactisch uitgangspunt Ontwerpcriteria Voorbeelden non-voorbeelden 

1.  Leerlinggericht •	 Sluit aan bij de mentale ontwikkeling (het niveau) van de leerling.
•	 Houd rekening met de benodigde (ecologische) voorkennis.
•	 Gebruik de context (leefwereld) van de leerling.
•	 Maak opdrachten en voorbeelden voor leerlingen herkenbaar, realis-

tisch en betekenisvol.
•	 Werk met opdrachten die leerlingen in staat stellen zelf te (leren) 

handelen. 
•	 Integreer in de leeractiviteit een gezamenlijke verkenning van het begrip 

leefwereld en van realistische en betekenisvolle contexten ervan.
•	 Geef leerlingen zoveel mogelijk inhoudelijke zeggenschap bij het kiezen 

van voor hen realistische en betekenisvolle contexten.

•	 Opladen telefoon.
•	 Afval in de directe omgeving.
•	 Zelf groente kweken.
•	 Voeding; vlees of soja (conversie)?
•	 Ecologische voetafdruk van leerlingen. 
•	 Petfles recyclen of verbranden?
•	 Diversiteit: vogelstand (verbeteren) in eigen omgeving.
•	 Aan de slag met duurzaamheids thema’s in de schoolomgeving.
•	 Biodiversiteit in de schoolomgeving.
•	 Toename najaarsstormen in Nederland.
•	 Dijkverzwaring ten gevolge van klimaatverandering.
•	 Nieuwe soorten dieren in Nederland.

•	 Besluit vestiging energiecen-
trale.

•	 Mondiale CO2-problematiek 
zonder lokale component.

•	 Tropisch regenwoud en 
biodiversiteit.

•	 Globale afname diversiteit.
•	 Niet te herleiden complexiteit 

(oorzaak-gevolg).

2.  Waardengeoriënteerd en 
kritisch denken 

•	 Laat leerlingen (morele) afwegingen maken aan de hand van de 
drie-eenheid people, planet en profit.

•	 Laat leerlingen activiteiten uitvoeren waarvan het delen en uitwisselen 
van beargumenteerde standpunten en reflectie hierop een essentieel 
onderdeel vormt. 

•	 Laat leerlingen persoonlijke oplossingen formuleren en uitwisselen.
•	 Laat leerlingen eigen redeneringen expliciet maken.
•	 Laat leerlingen samen (morele) dilemma’s bespreken.
•	 Laat leerlingen samen oplossingen formuleren.
•	 Laat leerlingen ervaren dat niet alleen een eventueel product, maar ook 

het (transformatieve) proces een belangrijke leeropbrengst is. 
•	 Laat leerlingen tijdens de leeractiviteit hun waarden en hun houding 

expliciteren.
•	 Laat leerlingen tijdens en na afloop van de leeractiviteit reflecteren op 

hun waarden en hun houding m.b.t. duurzame ontwikkeling.

•	 Een heldere, veilige leeromgeving. De manier van werken is niet uit-
zonderlijk en wordt gezien als onderdeel van het reguliere onderwijs.

•	 Open opdrachten en activiteiten, leerlingen moeten het gevoel heb-
ben dat hetgeen zij zelf inbrengen daadwerkelijk telt in het proces.

•	 Keuzeopdrachten (waarom kies je voor … en niet voor …).
•	 Geef leerlingen bestaande dilemma’s om deze aan de eigen waar-

den te verbinden.
•	 Gebruik casussen met leeftijdgenoten.
•	 Leerlingen formuleren een terugblik op de leeractiviteit.
•	 De docent is meer coach dan encyclopedie.
•	 Voer een gesprek over de zorg voor levende organismen.

•	 Gesloten opdrachten.
•	 Geen reflectie.
•	 Vanuit lineaire benadering 

komen tot de oplossing voor 
een probleem.

•	 Ethiek als theorie.

3.  Participatie en  
samenwerking

•	 Laat leerlingen de noodzakelijke (voor)kennis verwerven of verhelderen.
•	 Laat leerlingen samenwerken aan voor hen realistische en betekenisvol-

le taken, in situaties waarin ze ook zelf kunnen handelen.
•	 Creëer leersituaties die leerlingen de kans geven om actief te zijn in 

buitenschoolse contexten en te participeren in realistische maatschap-
pelijke issues rond duurzame ontwikkeling.

•	 Laat leerlingen samenwerken met actoren in of buiten de school.
•	 Pas de vijf sleutelbegrippen voor samenwerkend leren toe.
•	 Pas de drie vuistregels van Tielman toe.

•	 Leerlingen werken (eventueel samen met de buurt) aan een scho-
nere en veiliger schoolomgeving, maar werken daarnaast ook een 
preventieaanpak uit.

•	 De schoolleiding is betrokken.
•	 Leerlingen ontwerpen op basis van onderzoek een beheerplan voor 

een park of waterpartij.
•	 Leerlingen organiseren schoolverkiezingen.

•	 De theorie van participeren-
de burgers.

•	 Leerlingen bedenken wat je 
zou kunnen doen, maar het 
blijft ‘droogzwemmen’.

•	 Groepswerk is wel samen 
werken maar niet samen 
leren.
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Didactisch uitgangspunt Ontwerpcriteria Voorbeelden non-voorbeelden 

4.  actie- en handelings- 
gericht

•	 Laat leerlingen de opbrengst van hun onderwijsactiviteiten (onderzoek) 
aan concreet handelen verbinden.

•	 Maak leerlingen bewust van het transformatieve karakter van de leer-
activiteit.

•	 Laat leerlingen de handelingen zoveel mogelijk zelf uitvoeren.

•	 Milieuzorg op school (in de klas).
•	 Inspraak in milieusparende ingrepen op school.
•	 In de groene schoolomgeving werken.
•	 Maatschappelijke stages.

•	 School scheidt geen of nau-
welijks afval.

5.  Complexiteit en  
samenhang

•	 Gebruik voorbeelden met een voor leerlingen hanteerbare complexiteit.
•	 Laat leerlingen in complexe situaties werken met voor hen herkenbare 

duurzaamheidsissues.
•	 Werk aan het verwerven van inzicht in de verbanden die milieuproble-

men kenmerken.
•	 Gebruik de combinatie van kennisverwerving en de ontwikkeling van 

vaardigheden en een eigen houding om de beoogde positieve synergie 
in LvDO te realiseren.

•	 Laat leerlingen werken aan een concrete situatie met (meerdere) oorza-
ken en gevolgen, maar ook met meerdere mogelijke oplossingen. 

•	 Gebruik herkenbare voorbeelden en bespreek de patronen hierin.

•	 De Oostvaardersplassen, een ecosysteem zonder predatoren.
•	 Het troebel worden van meren door de toename van de brasem, 

waardoor de waterplantengroei verdwijnt etc.
•	 Het isolement van ouderen door ontbrekende mantelzorg vanwege 

tweeverdieners.
•	 Goedkope, niet-duurzame producten als gevolg van kinderarbeid en 

armoede in de derde wereld.
•	 Bijen en de fruitproductie en de invloed van chemicaliën.

•	 Het uitsterven van gifkik-
kers door verzuring in de 
atmosfeer.

•	 Invloed van temperatuurstij-
ging op de waterstromen in 
de oceaan en de weerpatro-
nen aan de kusten.

•	 Verarming van de informatie-
voorziening in relatie tot het 
medialandschap, en de rol 
van reclame daarbij.

6.  Onderzoekende houding •	 Laat leerlingen een (actie)onderzoek uitvoeren naar een voor hen 
herkenbaar, realistisch, betekenisvol en aan duurzaamheid gerelateerd 
probleem.

•	 Laat leerlingen methodisch stappen in hun (actie)onderzoek doorlopen. 
•	 Laat leerlingen de opbrengsten van het (actie)onderzoek toepassen en 

evalueren.
•	 Laat leerlingen op de opbrengsten van hun onderzoek reflecteren.

•	 Leerlingen nemen interviews af of inventariseren de mogelijk- 
heden.

•	 Leerlingen zoeken zelf bronnen of data in een leerlingnabije, authen-
tieke situatie.

•	 Leerlingen doorlopen de cyclus van actieonderzoek.

•	 Leerlingen krijgen kant-
en-klare data of bronnen 
aangereikt.

•	 Leerlingen werken aan een 
opdracht waarbij de cyclus 
van het actieonderzoek niet 
kan worden volbracht.
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Deel II

Ervaringen uit  
de praktijk:  
het nrO-onderzoek  
LvDO

4 Het ontworpen curriculum

Zeven docenten hebben in het schooljaar 2014-2015 in een praktijkgericht onderzoek onderwijs-
activiteiten ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd waarmee uitgangspunten van Leren voor Duur-
zame Ontwikkeling zijn gerealiseerd. Kenmerkend in het onderzoek waren de gerichte interventies 
(toepassing ontwerpcriteria) op basis van in het onderzoek geëxpliciteerde data. Het accent 
lag sterk op verbondenheid met de natuur, burgerschap, duurzame ontwikkeling maar juist ook 
onderzoek en kritische meningsvorming. Steeds werden schoolse en buitenschoolse leeromge-
vingen gecombineerd (hybride leeromgevingen). Alle gegeven lessen pasten binnen het reguliere 
Nederlandse curriculum.

tHEMa’S En bEtrOkkEnHEID

De thema’s klimaatverandering en biodiversiteit werden in het onderzoeksproject verbonden met 
reguliere doelen van het vmbo-onderwijs. In het mbo waren er mogelijkheden om duurzaamheids-
thema’s direct te verbinden met het programma van toetsing en afsluiting. Door een gerichte 
keuze van de leeromgeving, bijvoorbeeld door te werken in een park, werd de betrokkenheid van 
leerlingen bij hun leefomgeving gestimuleerd. Ook reflectie op de leeractiviteit en het gericht stel-
len van vragen over duurzaamheidsaspecten van (toekomstige) werkprocessen had dat effect. 

DEnkEn, rEFLECtErEn, SyStEEMDEnkEn En SaMEnWErkInG

De deelnemers aan het onderzoek noemden als belangrijkste vaardigheden voor docenten: coa-
ching, leerlingen aanzetten tot reflectie en ze in systemen leren denken. Zij zagen hoe leerlingen, 
als zij daartoe door de docent werden gestimuleerd, in onderlinge dialogen tot spontane reflectie 
kwamen. Soms bleef dat effect beperkt tot één leerling, in andere gevallen slaagde de docent 
erin om de reflectie tot een groepsactiviteit te maken. Behalve deze door de leeractiviteit (spon-
taan) opgeroepen kansen voor reflectie werd ook meer planmatig gereflecteerd. Eén school deed 
dat aan het einde van iedere les klassikaal. In andere gevallen vond een schriftelijke reflectie 
plaats, waarbij niet alleen werd ingegaan op duurzaamheid, maar ook op de onderlinge samen-
werking tijdens de leeractiviteit. 
Docenten stimuleerden het systemisch denken van leerlingen door verhelderende of reflectieve 
vragen te stellen. Zo moedigden zij de leerlingen aan om verbanden te gaan zien. Dat gebeurde 
op alle niveaus, maar het stimuleren van systemisch denken zat minder expliciet in de leeractivi-
teiten verwerkt dan het stimuleren van reflectie. 
Het expliciteren van waarden wordt unaniem als een belangrijk onderdeel van LvDO gezien. Van 
de docent vraagt het een continue alertheid op wat de leerlingen onderling bespreken, welke 
waarden verhelderd en uitgewisseld worden, welke verbanden gelegd worden, etc. Dit proces van 
waardencommunicatie en kritisch denken kan gedeeltelijk heel effectief schriftelijk plaats vinden 
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(Frijters, 2002, 2008). Maar tijdens de onderwijsactiviteiten in dit project vond het vooral mon-
deling plaats. Praten over waarden vraagt – meer dan schriftelijke werkvormen – een continue 
oplettendheid van docenten en de vaardigheid om leerlingen tot serieus nadenken aan te zetten.

bEOOrDELInG?

De slogan: “Toetsen stuurt het leren” wordt door veel docenten onderschreven. De klassieke 
vraag “Mevrouw, is het voor een cijfer?” doet vermoeden dat toetsing een deel van het dynami-
sche in het leren weg kan nemen. De docenten in dit project stelden dat toetsing zeker bij LvDO 
en Burgerschapsvorming niet als leidraad voor het onderwijs moet gelden. Alle docenten hebben 
de leeropbrengsten weliswaar beoordeeld, maar zonder de leerlingen minder ruimte te bieden. 
Zij beoordeelden naast de producten ook andere aspecten van het leerproces, zoals de inzet van 
leerlingen, hun bijdrage aan het groepsproduct en hun presentaties. De docenten stelden “Geef 
niet alleen een cijfer voor het product, maar ook voor het proces.” Om deze reden moeten do-
centen bij LvDO in staat zijn om, zoveel mogelijk in overeenstemming met de schoolcultuur, zowel 
proces als product op passende wijze te beoordelen.

5. De docent

kEnnIS VErSuS HOuDInG Van DOCEntEn 

Zoals eerder gezegd zijn leeropbrengsten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling onder meer 
action competence, het leren zien van samenhang (systemisch denken) en het werken aan een 
onderzoekende houding. Voor het realiseren van de beoogde duurzaamheidseffecten met de 
leeractiviteiten is kennis echter onontbeerlijk. Kennis van ecologische principes (planet) maar ook 
inhoudelijke kennis van de relatie tussen people, planet en profit èn duurzame ontwikkeling. Ana-
loog aan De Winter’s (2004) waarschuwing dat gebrek aan kennis over en betrokkenheid bij de 
democratie, die democratie uiterst kwetsbaar maakt, zullen burgers zonder ecologische basisken-
nis onvoldoende inzicht in duurzame ontwikkeling hebben waardoor participatie en het bijdragen 
aan duurzame ontwikkeling onvoldoende gerealiseerd zal worden. Om leerlingen vanuit een 
groene, ecologische benadering het systemische van duurzame ontwikkeling te laten ontdekken, 
is kennis bij de docent volgens de deelnemers aan het onderzoek van groot belang.
De leerlingen bleken baat te hebben bij een open, stimulerende, coachende houding van hun 
docenten. Docenten zetten hun leerlingen tijdens de leeractiviteit aan tot reflectie, bijvoorbeeld 
door steeds opnieuw de juiste vragen te stellen (zie ook: Tielman, 2009). Ook zetten zij hen aan 
om die vragen individueel of in groepjes, schriftelijk of mondeling zelf te stellen.  

DOCEntCOMPEtEntIES

Nieuwe kennis willen opdoen over de rol van duurzaamheid binnen je vak en bereid zijn om ver-
nieuwing aan te brengen in didactische werkvormen, die twee eigenschappen moeten docenten 
volgens de deelnemers aan het onderzoek zeker hebben, wil Leren voor duurzame Ontwikkeling 
een succes worden. Het streven naar transformatieve leeropbrengsten vraagt om waarden- 
oriëntatie, kritisch denken en reflectie en daarmee om een niet lineaire, dynamische didactiek. 
Maar bovenal vraagt LvDO van docenten een state of mind. Zij zullen niet meer alleen op de 
proceskant van het onderwijs gespitst moeten zijn, maar komen bij dit type onderwijs (meer 
social learning) ook in een andere verhouding tot hun leerlingen te staan. Zo zal bijvoorbeeld het 
duurzaam handelen van de school als organisatie en van docenten zelf niet onbesproken blijven. 

Naast de juiste state of mind moeten docenten LvDO ook beschikken over organisatorische 
kwaliteiten. Die organisatorische competentie kan bij LvDO behoorlijk op de proef worden gesteld, 
merkten de deelnemers aan het onderzoek. Zowel binnen als buiten het lokaal werden (hybri-
de) leeractiviteiten in samenhang georganiseerd juist om het systemische karakter van LvDO zo 
authentiek mogelijk in het onderwijs tot uiting te laten komen. Het multidisciplinaire karakter van 
LvDO vroeg bovendien om samenwerking van docenten met collega’s binnen en buiten de school. 
Ook behoefde het lesrooster soms (tijdelijke) aanpassingen. 

26 27



Dit alles maakt, in combinatie met het gegeven dat de uitvoerders van LvDO vaak early adopters 
zijn, dat de deelnemers aan het onderzoek de organisatorische competentie van docenten LvDO 
erg belangrijk noemen!

Hiermee zijn enkele ervaringen in ons praktijkgericht onderzoek m.b.t. docentcompetenties 
genoemd. In de literatuur treffen we verschillende duurzaamheidscompetenties aan. Wiek (2011) 
noemt als sleutelcompetenties het vermogen tot systeemdenken, de normatieve competentie 
(wat vinden we belangrijk), de anticipatorische competentie (anticiperen op de toekomst), de 
strategische competentie (strategie voor transitie) en de interpersoonlijke competentie. Anderen 
noemen ook het vermogen tot perspectiefwisseling, het kunnen omgaan met complexiteit en 
onzekerheid en het benutten van diversiteit (NRO, 2014). 
In deze paragraaf bespreken we de specifieke vaardigheden en competenties die door betrokken 
docenten uit het onderzoek zijn ingezet om de leeractiviteiten te realiseren. Wij hebben daartoe 
een aanvulling op de door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) geformuleerde competen-
ties gemaakt.
 

SBL-competentie Specificatie voor LvDO (Wat moeten docenten kunnen?)

Interpersoonlijk competent

Leiding geven en zorgen voor 
een goede sfeer in de samen-
werking tussen en met de 
leerlingen.

•	 Zorgen voor een open, coachende en op reflectie gerichte houding.
•	 Ook kijken naar de eigen rol bij het verklaren van de gedragingen van 

leerlingen.
•	 Aanzetten tot (diepere) reflectie.
•	 Zichzelf bij duurzaamheidsvraagstukken kwetsbaar durven opstellen 

(wederkerigheid).
•	 Feedback geven en ontvangen.
•	 Doorvragen om leerlingen naar diepere proces- en kennislagen te 

begeleiden.
•	 Duidelijke afspraken maken en leerlingen daar ook aan houden.
•	 Leerlingen zelf relevante kennis laten verwerven en toepassen.
•	 Veiligheid en ruimte bieden.
•	 Een open sfeer creëren en de coaching daarbij laten aansluiten. 

Pedagogisch competent 

Zorgen voor een veilige leer-
omgeving en bevorderen van 
persoonlijke, sociale en morele 
ontwikkeling of: bevorderen 
van de ontwikkeling tot een 
zelfstandig en verantwoordelijk 
persoon.

•	 Een open, coachende en op reflectie gerichte houding hebben.
•	 Reflectie stimuleren. 
•	 Morele ontwikkeling en waardenontwikkeling begeleiden.
•	 Het belang van LvDO duidelijk maken.
•	 Aanzetten tot ontwikkeling van action competence.
•	 Zorgen dat leerlingen bekend zijn met de sleutelbegrippen van onder-

zoekend en samenwerkend leren en dat ze zich daarvan continu bewust 
zijn.

•	 Rollen definiëren die leerlingen moeten vervullen binnen het samenwer-
kend leren.

•	 Leerlingen af en toe zelf groepen laten samenstellen en variëren in de 
principes op basis waarvan groepen worden samengesteld.

•	 Zorgen voor een tafelopstelling die directe interactie bevordert.
•	 Leerlingen helpen bij het maken van en zich houden aan een  

tijdsplanning.
•	 In samenspraak met leerlingen heldere kwaliteitseisen (diepgang) aan 

producten stellen.
•	 Duidelijke kwaliteitseisen stellen aan samenwerkend leren.

Vakinhoudelijk en didac-
tisch competent 

Zorgen voor een krachtige 
leeromgeving en bevorderen 
van het leren.

•	 Kennis hebben van aan vakinhouden gerelateerde duurzaamheid- 
thema’s. 

•	 Betekenisvol en persoonlijk handelen.
•	 Zowel processen als producten, in overeenstemming met de schoolcul-

tuur, op passende wijze van een beoordeling voorzien. 
•	 Een leeromgeving creëren waarbinnen action competence kan worden 

geoefend.
•	 Ecologische basiskennis hebben.
•	 De school en haar omgeving inzetten om leerlingen te laten handelen. 
•	 In systemen denken en leerlingen daarin meenemen.
•	 Patronen en verbanden zien in de duurzaamheidsproblematiek en die 

vertalen in leeractiviteiten.
•	 Het vormende, het ‘transformatieve’ karakter van LvDO steeds in het 

achterhoofd houden.
•	 Tijdens de leeractiviteit inhoudelijke (leerlingnabije) aanvullingen laten 

plaatsvinden. 
•	 In dialoog zijn met de leerlingen.
•	 Kennis van de schoolregio (natuur en cultuur) hebben en deze inzetten 

en het onderwijs zo verbinden met de omgeving.
28 29



SBL-competentie Specificatie voor LvDO (Wat moeten docenten kunnen?)

Organisatorisch competent

Zorgen voor een overzichtelij-
ke, ordelijke en taakgerichte 
sfeer en structuur in de leer-
omgeving.

•	 Zorg dragen voor een – zowel sociaal en emotioneel als fysiek – veilige 
leeromgeving binnen en buiten de school. 

•	 Binnen en buiten het lokaal leeractiviteiten organiseren en structureren.
•	 Vakoverstijgend organiseren.
•	 Onverwachte kansen in de buitenschoolse omgeving gebruiken voor het 

opzetten van concrete projecten.
•	 Als early adopter zicht hebben op implementatiebevorderende en be-

lemmerende issues. 

Competent in het samen- 
werken met collega’s

Zorgen dat het werk afgestemd 
is op dat van collega’s; bijdra-
gen aan het goed functioneren 
van de schoolorganisatie.

•	 Roosters beïnvloeden om hybride leeractiviteiten te kunnen uitvoeren.
•	 Als early adopter zicht hebben op implementatievraagstukken.

Competent in samenwerking 
met de omgeving

In het belang van de leerlingen 
een relatie onderhouden met 
ouders, buurt, bedrijven en 
instellingen.

•	 Relaties met klanten, gemeente, ouders, buurt, bedrijven en instellingen 
onderhouden en gebruiken.

Competent in reflectie en 
ontwikkeling

Zorgen voor de eigen profes-
sionele ontwikkeling en de 
professionele kwaliteit van de 
beroepsuitoefening.

•	 Up-to-date blijven voor wat betreft kennis van onderwijsinnovaties, 
innovatieve leeractiviteiten, begeleidingsstrategieën en duurzaamheids-
thema’s.

•	 Accepteren dat je als docent kunt falen.
•	 Zich bewust zijn van de veranderlijkheid van (duurzaamheids)kennis.

Competent in onderzoek

Organiseren en begeleiden van 
leeractiviteiten met onder-
zoeksmogelijkheden voor 
leerlingen.

•	 Bekend zijn met (actie)onderzoek.
•	 Leerlingen begeleiden bij het doen van onderzoek (opzet, uitvoering, 

analyse, conclusies).

6 Enkele conclusies uit het nrO-onderzoeks-
project ‘Leeromgeving als katalysator voor 
Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ 

Een ideaal curriculum voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling in al haar facetten lijkt binnen het 
huidige onderwijsparadigma moeilijk te verwezenlijken. De zogenaamde Whole School Approach 
is in dit praktijkgerichte onderzoek niet gerealiseerd. Er zijn echter wel leeractiviteiten tot stand 
gekomen die veel aspecten van LvDO in zich hadden, aspecten zoals waardenontwikkeling, 
hybridisering van de leeromgeving en de leeractiviteit, participatie en werken aan voor leerlingen 
authentieke thema’s. Vanwege de al bestaande verbinding met het beroepenveld bleken vooral 
de lesprogramma’s op het mbo zich goed te lenen voor het multidisciplinaire karakter van LvDO. 
Docenten in het vmbo werken sterker vanuit een vak en hebben in mindere mate een doorlopen-
de verbinding met het buitenschoolse domein. Toch hebben ook zij deze verbinding in het kader 
van dit project kunnen leggen. Binnen zowel vmbo als mbo is het dus mogelijk gebleken om het 
schoolse en buitenschoolse leren op een authentieke manier met elkaar te verbinden. 

Het onderzoek heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Een aantal voorbeelden:

1 Al met al is de belangrijkste conclusie na een jaar samen ontwerpen dat het mogelijk is 
om onderwijs te ontwikkelen dat recht doet aan veel van de uitgangspunten van LvDO. In 
de onderzochte praktijken zijn de geformuleerde ontwerpcriteria met succes omgezet in 
leeractiviteiten, zowel voor vmbo als mbo. 

2 Ecologische basiskennis wordt door de deelnemende docenten genoemd als een dui-
delijke pre; maar zij onderstrepen daarnaast ook het belang van goed geïnformeerd zijn 
over duurzaamheidsthema’s zoals circulaire economie en biobased economie. Vanwege 
het bijzondere pedagogische en didactische karakter van LvDO is bovendien ook kennis 
noodzakelijk over innovatieve leeractiviteiten en begeleidingsstrategieën. Het besef van 
de tijdelijkheid van kennis op het gebied van duurzaamheid dwingt docenten tot een 
leven lang leren.

3 De docenten die aan de pilot hebben meegedaan, zeggen ondervonden te hebben hoe 
lastig het kan zijn om “net iets voor de muziek uit te lopen”. Vanwege het multidiscipli-
naire karakter en de wenselijke Whole School Approach van LvDO is dit een belangrijk 
aandachtspunt. 
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4 Het werken volgens de cyclus van actieonderzoek bleek een goed handvat voor het ont-
werpen van onderwijs waarbinnen belangrijke uitgangspunten van LvDO, zoals waardeno-
riëntatie en kritisch denken, een functionele plek konden krijgen. Zowel in het vmbo als 
het mbo zijn leerlingen in staat gebleken om de rol van onderzoeker op zich te nemen. 
De deelnemende docenten zijn overtuigd van de meerwaarde van het actieonderzoek 
binnen Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Of participatie voor de leerlingen hiermee nu 
ook een burgerschapsideaal is geworden, weten we echter niet. 

5 LvDO is geen vak, je gebruikt geen methode, het is een regulatief idee. Dat brengt vol-
gens de docenten uit deze pilot met zich mee dat je altijd (bewust) onderzoekend bezig 
bent om vakinhouden te verbinden met duurzame ontwikkeling. Werken met LvDO vraagt 
volgens hen dan ook om ”wendbaarheid”, een “leerbare opstelling” en “accepteren dat 
je kunt falen!” 

6 De participerende docenten noemen leerlinggerichtheid (kunnen aansluiten bij de men-
tale ontwikkeling van leerlingen) een basisvaardigheid voor docenten in LvDO. De relatie 
met hun leerlingen was gedurende LvDO-activiteiten anders van aard dan in hun regu-
liere lessen. Dat kwam omdat de nadruk nu niet zozeer lag op doceren, maar meer op 
betekenisvol en persoonlijk handelen. Ook durfden zij zich bij gesprekken over duurzaam-
heidsissues kwetsbaar op te stellen. Zij werkten in het LvDO-project naar hun zeggen 
met een andere “state of mind”. 

7 Reflectie in verschillende vormen vond veelal spontaan plaats. In dit opzicht had de 
docent een belangrijke mediërende rol en borgde daardoor de kwaliteit van de reflectie. 
Het stimuleren van systemisch denken verdient aandacht en dient expliciet in de leerac-
tiviteiten verwerkt te worden.

8 De docenten hebben, afhankelijk van de leeractiviteit, betrokkenheid van leerlingen bij 
hun leefomgeving kunnen stimuleren. Dit door activiteiten in de directe schoolomgeving 
uit te voeren of door onderzoek voor klanten te verrichten. De hybride leeromgeving bood 
zowel een koppeling met de (school)omgeving als relaties met partijen in de omgeving 
van de school.
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kErn 1: LEErLInGGErICHt
•	 Sluit aan bij de mentale ontwikkeling (het niveau) 

van de leerling.
•	 Houd rekening met de benodigde (ecologische) 

voorkennis.
•	 Gebruik de context (leefwereld) van de leerling.
•	 Maak opdrachten en voorbeelden voor leerlingen 

herkenbaar, realistisch en betekenisvol.
•	 Werk met opdrachten die leerlingen in staat stellen 

zelf te (leren) handelen.
•	 Integreer in de leeractiviteit een gezamenlijke ver-

kenning van het begrip leefwereld en van realisti-
sche en betekenisvolle contexten ervan.

•	 Geef leerlingen zoveel mogelijk inhoudelijke zeg-
genschap bij het kiezen van voor hen realistische 
en betekenisvolle contexten.

kErn 2: Wa arDEnGEOrIëntEErD En  
krIt ISCH DEnkEn
•	 Laat leerlingen (morele) afwegingen maken aan de 

hand van de drie-eenheid people, planet en profit.
•	 Laat leerlingen activiteiten uitvoeren waarvan 

het delen en uitwisselen van beargumenteerde 
standpunten en reflectie hierop een essentieel 
onderdeel vormt. 

•	 Laat leerlingen persoonlijke oplossingen formuleren 
en uitwisselen.

•	 Laat leerlingen eigen redeneringen expliciet maken.
•	 Laat leerlingen samen (morele) dilemma’s  

bespreken.
•	 Laat leerlingen samen oplossingen formuleren.
•	 Laat leerlingen ervaren dat niet alleen een eventu-

eel product, maar ook het (transformatieve) proces 
een belangrijke leeropbrengst is.

•	 Laat leerlingen tijdens de leeractiviteit hun waarden 
en hun houding expliciteren.

•	 Laat leerlingen tijdens en na afloop van de leerac-
tiviteit reflecteren op hun waarden en hun houding 
m.b.t. duurzame ontwikkeling.

kErn 3: PartICIPatIE En SaMEnWErkInG 
•	 Laat leerlingen de noodzakelijke (voor)kennis ver-

werven of verhelderen.
•	 Laat leerlingen samenwerken aan voor hen realisti-

sche en betekenisvolle taken, in situaties waarin ze 
ook zelf kunnen handelen.

•	 Creëer leersituaties die leerlingen de kans geven 
om actief te zijn in buitenschoolse contexten en te 
participeren in realistische maatschappelijke issues 
rond duurzame ontwikkeling.

•	 Laat leerlingen samenwerken met actoren in of 
buiten de school.

•	 Pas de vijf sleutelbegrippen voor samenwerkend 
leren toe.

•	 Pas de drie vuistregels van Tielman toe.

kErn 4: aCtIE- HanDELInGSGErICHt 
•	 Laat leerlingen de opbrengst van hun onderwijs-

activiteiten (onderzoek) aan concreet handelen 
verbinden.

•	 Maak leerlingen bewust van het transformatieve 
van de leeractiviteit.

•	 Laat leerlingen de handelingen zoveel mogelijk zelf 
uitvoeren.

kErn 5: COMPLEx ItEIt En SaMEnHanG
•	 Gebruik voorbeelden met een voor leerlingen han-

teerbare complexiteit.
•	 Laat leerlingen in complexe situaties werken met 

voor hen herkenbare duurzaamheidsissues.
•	 Werk aan het verwerven van inzicht in de verban-

den die milieuproblemen kenmerken.
•	 Gebruik de combinatie van kennisverwerving en 

de ontwikkeling van vaardigheden en een eigen 
houding om de beoogde positieve synergie in LvDO 
te realiseren.

•	 Laat leerlingen werken aan een concrete situatie 
met (meerdere) oorzaken en gevolgen, maar ook 
met meerdere mogelijke oplossingen.

•	 Gebruik herkenbare voorbeelden en bespreek de 
patronen hierin.

kErn 6: OnDErzOEkEnDE HOuDInG 
•	 Laat leerlingen een (actie)onderzoek uitvoeren naar 

een voor hen herkenbaar, realistisch, betekenisvol 
en aan duurzaamheid gerelateerd probleem.

•	 Laat leerlingen methodisch stappen in hun (actie)
onderzoek doorlopen. 

•	 Laat leerlingen de opbrengsten van het (actie)
onderzoek toepassen en evalueren.

•	 Laat leerlingen op de opbrengsten van hun onder-
zoek reflecteren.

kernen van Leren voor Duurzame Ontwikkeling  
en hun ontwerpcriteria 



Wat IS LErEn VOOr DuurzaME OntWIkkELInG?

Duurzame ontwikkeling is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij en ons onderwijs. 
Duurzaamheid is een complex begrip, immers wat voor ons nu duurzaam is hoeft dat op een 
andere plaats of in de toekomst niet (meer) te zijn. We moeten steeds opnieuw afwegingen met 
betrekking tot duurzaamheid maken. Bij Leren voor Duurzame Ontwikkeling gaat het om (vak)
kennis, houding, gedrag en waarden waarbij de relatie tussen een sociaal, een ecologisch en een 
economisch perspectief steeds wordt meegenomen. Maar hoe ziet dat onderwijs er uit?

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen! was het motto bij het praktijkgericht onder-
zoek van Aeres Hogeschool Wageningen samen met vier scholen en twee universiteiten. 
Deze publicatie beschrijft de theoretische uitgangspunten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling 
en de ontwerpcriteria zoals die in dit praktijkgericht onderzoek gebruikt zijn. Deze uitgangspunten 
helpen ons onderwijs te ontwikkelen waarmee Leren voor Duurzame Ontwikkeling kan worden 
vormgegeven. Door deze ontwerpcriteria wordt het Leren voor Duurzame Ontwikkeling implemen-
teren concreet en een kwestie van ... Gewoon doen!


