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• Ons verhaal

• Inzien van de module 

• Aan de slag met een lessnack

• In gesprek

Programma
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- Vind je dat jouw school/jij als docent al voldoende aandacht 

besteedt aan duurzaamheid?

- Vind je dat jouw leerlingen goed zijn voorbereid op de 

duurzaamheidsvraagstukken van de toekomst?

Inventarisatie
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Aanleiding

Onderwijs over duurzaamheid schiet zowel binnen als buiten 

aardrijkskunde tekort. Nu wordt duurzaamheid vaak hapsnap 

behandeld binnen een les, project of hoofdstuk. 

Ons doel

• Kennis over duurzaamheid vergroten.

• Geografie moet bij uitstek haar verantwoordelijkheid pakken. 

• Toekomstgerichte vaardigheden ontwikkelen.

• Toegankelijk en gratis materiaal voor andere docenten.

Aanleiding en doel
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Aanname

• Scholen grotendeels georganiseerd langs vakken.

• VO-docenten hebben het erg druk en leunen op boeken.

• Veel leerlingen en docenten willen meer duurzaamheid, 

maar zijn zoekende naar hoe. 

Oplossing

• Een gratis methode welke je naast reguliere methodes kunt gebruiken.

Tussen fundamenteel & pragmatisch
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Module 1: Klimaatcrisis

Nu beschikbaar

Module 2: Spanning tussen mens en natuur

Eind schooljaar – betaversie

Module 3: Van lineair naar circulair

December 2022

De opbrengst binnen Aardrijkskunde
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Wetenschappers ‘S4F’
• Klimaatwetenschappers
• Ecologen
• Plantenfysiologen
• Geschiedkundigen
• Economen
• Geografen

HU en UU
• Felix van Vugt (lerarenopleider HU)
• Peter Duifhuis (lerarenopleider HU)
• Eefje Smit (Lerarenopleider HU)
• Tim Favier (Geography and education UU)

Vakgroep Aardrijkskunde

Klimaatgroep leerlingen

Externe docenten

Feedback en kwaliteit
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Duurzaamheid centraal

- In plaats van een les, (deel van een) hoofdstuk of project

- Maar wel vanuit geografisch perspectief

Verbreed curriculum rond duurzaamheid

- Voorbeelden: mitigatie en adaptatie, bedreigingsversneller, scenario’s, 

klimaatrechtvaardigheid, lineaire en circulaire economie, afval

Anders dan reguliere methodes?
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Vakoverstijgend waar van waarde

- Voorbeelden: Exponentiële groei, van landbouwrevoluties tot industriële 

revoluties, ecosystemen

Eindopdrachten en vaardigheden

- Onbewoond eiland, rollenspel en groots denken 

- Nieuwe stad en de politieke belangen

- Eigen impact en verantwoordelijkheid burgers, bedrijven en overheid

Anders dan reguliere methodes?
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Hoe in te passen?
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Kantelpunt en Tipping Point Ahead

https://www.tippingpointahead.nl/

Tipping Point Ahead
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https://www.tippingpointahead.nl/


Lessnacks
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Aan de slag! 

1. Tijd om het boek te bekijken! (5 min)

2. Maak de lessnack (5 min)

3. Beantwoord de vragen via het Google 

Forms formulier (10 min)

(https://forms.office.com/r/vThkiRdVPA)
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Vragen?
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