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The Doughnut of social foundations and planetary boundaries (Raworth 2017) 



 



Wat moeten wij kunnen om bij 

te dragen aan een duurzamere 

wereld? 

Welke ruimte is nodig voor 

iemand om zich duurzaam te 

kunnen ontplooien en verbinden?  

Welke waarden zijn nodig om 

bij te dragen aan een 

duurzamere wereld? 

EDO 
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LvDO/EDO 

Wals, 2019 



Voorbeeld systeemdenken 

 

Source: creative commons 





Voorbeeld: ‘Tegendraadsdenken’ 

 Het stellen van lastige vragen 

 Het gewone ongewoon en het 
vanzelfsprekende onvanzelfsprekend maken 

 Het blootleggen van onderliggende 
mechanismen, principes, waarden en 
machtsverhoudingen 

 Een kijkje achter de schermen nemen (bio-
industrie, sweatshops, fake-news, nudging) 

 Ruimte voor weerstand, verzet en 
experimenteren met alternatieven 

 



Whole School Approach 



CNME - Maastricht 

Platform Haarlem Groener 





Voorbeelden 

 Repair Cafe’s -> verlengen levensloop 

 Second Life Re-design Labs -> herontwerpen, nieuw 
leven 

 Critical Sustainability Investigations (CSI) – Ontrafelen 
en herontwerpen / sluiten van ketens 

Walking the talk ->Verkleinen van de ecologische 
voetafdruk van de school 

 Student Sustainability Challenges 

 SDG-maand (iedere maand een nieuwe SDG-centraal) 

 Rekenen aan ongelijkheid, groei, afname -> 
duurzaamheid als rijke context voor vakken/domeinen 

 Citizen science – collectieve monitoring voor duurzaamheid 



Curriculumhervorming over de grens 

3 Pijlers 
 

• Technologie 

• Gezondheid 

• Duurzaamheid 

 
 
Van vakken naar domeinen 
 
Grote vakoverstijgende opdachten 
 
30% Vrije Ruimte 





community food 
culinary center, lotus 

foods, hot bread kitchen 
clean energy 

wind, solar, biomass, efficiency, 
local solutions, smart grid 

liquid democracy 
state department impact 

investing, occupy wall street, 
decline of the west global power 
shift, the rise of the east, mideast 

uprinsings 

social networks 
world cafe, facebook, hubs, 

youtube, bamyan media, 
accelerators, {E}nstitute, TedEd, 

social incubators 

smart cities 
smartmobs, the rise of the south, 

the rise of cities 

self-discovery 
ted talks, khan academy, institute 

of play, real-time learning, new 
culture of learning,  

tribes 
collaborative consumption, 
peer2peer, crowdsourcing 

the planet 
the god particle,  diversity,  
urthecast, the biosphere 

technology acceleration 
digital medicine, nanotechnology, 

3D-printing, gesture based 
computing, fablabs, robotics, 

material science, artificial 
intelligence, sensors&networks, 

sixth sence 

crowd funding 
indie, gogo, microfinance, 

kickstarter, time banks, impact 
investing, crowdfunder.com 

socially responsible investing 
corporate social, social impact 

bonds, responsibility, screw 
business as usual 

social entrepreneurship 
impact investing, b-corp, micro-

franchising, social business, 
formation of social capital, SOCAP 

hot zones 

design revolution 
smart objects, gaming, self-

quantifiers, hive mind, smart 
phone, abundance, world game, 
DIY Innovator, well being, social 

innovation 

tipping points 

Sustainability  
Movement? 

redrawn from “the world we all want project”  
(Mark Beam) 

local energy 
independence  

local 
food 

 
localization  

of power 

social 
networks 

bio-engineering 

collaborative 
problem solving 

peer to peer 
exchange 

collective 
intelligence 

distributed 
manufacturing 

social 
innovation 

peer 
financing 

business + 
impact 

local 
ecosystems 



Conclusies 

 Dysfunctioneel en gewetenloos economisch system... 
ingrijpende ecologische en sociale gevolgen  

 Tegenbewegingen komen langzaam opgang vanuit 
verschillende richtingen en motieven…. ook in onderwijs 

 Ontwikkelen van moreel kompas, duurzaamheids-
competenties, nieuwe pedagogisch-didactische 
arrangementen en concrete handelingsperspectieven... 
essentieel 

 Systemische problemen vragen om systemische 
oplossingen... whole school approach is een voorbeeld 
daarvan vanuit het onderwijs 

 Tegendraadsheid / het vermogen om hardnekkige 
routines to verstoren is nodig 
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