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‘Duurzaamheid’ & Wij
Wat betekent ‘duurzaamheid’ eigenlijk? Bij duurzaamheid gaat

Docent

het erom dat je op zo’n manier omgaat met mensen, dieren en

“Het zien van beelden over dierenmishandeling of

natuur dat je ze zo min mogelijk belast, terwijl je de econo-

zinloos geweld grijpt leerlingen erg aan. Op de site

mische belangen niet uit het oog verliest. Dat je zo leeft dat

staan voorbeelden over hoe respectvol om te gaan

bronnen niet uitgeput raken, de natuur in evenwicht blijft en

met mens en dier. Maar ook het milieu, de natuur,

de welvaart onder de mensen eerlijk verdeeld is. We spreken

gebruikmaken van het openbaar vervoer, uitlaat-

daarom over People, Planet, Profit.

gassen, gezonde voeding, hoe we met elkaar omgaan,
milieu(on)vriendelijke producten zijn dankbare
gespreksonderwerpen om de bewustwording rond
duurzaamheid te bevorderen.”

Leerling
“We hebben op school de webquest ‘Een ongemakkeIk snap nu veel beter hoe het klimaat in elkaar zit

Niet alleen jongeren zijn betrokken bij
duurzaamheid

en met welke problemen we te maken krijgen als we

Steeds meer jongeren zijn betrokken bij onderwerpen die

niet duurzamer met de aarde omgaan. Als afsluiting

nauw samenhangen met duurzaamheid, zoals de stijgende

van de webquest hebben we zélf een klimaatfilm

waterspiegel, droogte, bedreigde plant- en diersoorten,

gemaakt. In de wedstrijd die aan de webquest

landbouw, eerlijke handel, techniek en goede voeding. Zij

gekoppeld is, maken we daarmee kans op mooie

stellen zich kritisch op en doen mee in het debat.

prijzen.”

Ook de regering heeft duurzaamheid hoog in het vaandel.

webquestalgore.nl en maakjeeigenklimaatfilm.nl

Zelfs het bedrijfsleven verbindt zich er graag mee.

lijke waarheid’ (naar de film van Al Gore) gedaan.

Duurzaamheid, iedereen wil meedoen!

‘Duurzaamheid’ & Leren
De vraag is hoe we dit brede onderwerp in de lessen kunnen
integreren. Waar vind je kant-en-klaar leermateriaal? Waar
kun je leerlingen en studenten naar toe verwijzen met hun
vragen over duurzaamheid? Internet biedt ontzettend veel
informatie over duurzaamheid; hoe maak je daarin een
goede keuze?

Leerling

“Ik vind het wel lekker als het warmer wordt”

“Ik vond op de site een verwijzing naar de Mondiale

Bij ‘Duurzaam voor kids’ (po) vinden kinderen vanuit

Voetafdruk, dat is de ruimte die we als mensen

hun eigen beleving op speelse wijze antwoord op vragen

innemen op de aarde. Via een vragenlijst kun je

die bij hen leven. Zij vinden hulp bij het maken van

uitrekenen in welke mate je persoonlijke leefstijl

werkstukken over onderwerpen als de aarde, economie

de aarde belast. Nou, daar schrok ik wel van!”

en samenleving. Daarnaast zijn interessante webquests
opgenomen. In ‘Speurtocht naar water’ ontdekken
kinderen zowel het belang als de gevaren van water en

Het is belangrijk dat leerlingen en studenten in een vroeg

maken over hun ervaringen een televisieshow.

stadium met vraagstukken rond duurzame ontwikkeling

duurzaamheidpo.kennisnet.nl en

worden geconfronteerd en dat zij ontdekken dat hun

duurzaamheidpodocent.kennisnet.nl

eigen keuzes kleine en grote gevolgen kunnen hebben.
Oplossingen om dit brede onderwerp in de lessen te inte-

Leerling

greren, zijn te vinden op duurzaamheid.kennisnet.nl.

“Ik heb niks met treinen, maar het is wel handiger

Leerlingen en docenten van po, vo en (v)mbo kunnen hier

voor de files. En treinen gebruiken geen benzine,

terecht voor honderden verwijzingen naar relevante

dus dat is beter voor het milieu.”

informatieve items. De portal biedt tal van aansprekende
opdrachten, lessuggesties, kant-en-klaar leermateriaal en
webquests. Hiermee kunnen leerlingen zelfstandig aan de

“Volgens mij consumeer ik niet te veel”

slag door vraagstukken te onderzoeken en vervolgens op

‘Duurzaam voor scholieren’ (vo) heeft vijf thema’s:

verschillende manieren te presenteren.

welzijn, aarde, samenleving, economie en technologie.
Er is onderscheid gemaakt in informatievoorziening:
‘ik wil meer weten over…’ en de beleving van de leerling:
‘aan de slag met…’.
duurzaamheidvo.kennisnet.nl en
duurzaamheidvodocent.kennisnet.nl

“Je kunt maar beter FSC-hout gebruiken”
‘Duurzaam voor (v)mbo’ers’ richt zich met name op de
praktijk, dat is immers waar het om gaat. Hoe kun je
duurzaamheid integreren in de uitvoering van je toekomstige beroep? Bij de vier richtingen Groen & Food,
Techniek, Handel en Welzijn staan links naar duurzame
oplossingen voor problemen als filebestrijding, afbraak
van de natuur, vereenzaming onder ouderen, overgewicht,
enzovoorts.
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duurzaamheidmbo.kennisnet.nl en
duurzaamheidmbodocent.kennisnet.nl

