
Duurzaamheid en wereldburgerschap op 
school? Natuurlijk wel!

Een geïntegreerde benadering

Van onderzoek naar praktijk en 
vice versa

Voor alle schoolbetrokkenen

i.s.m. Ecocampus



Doel van deze sessie

Duurzaamheid implementeren op school vraagt diepgaande 
veranderingsprocessen. 

Focus op duurzaamheid: een intrinsieke motivatie (goesting)
…maar structureel goed onderbouwd, met een strategisch plan (draagvlak)

Participatie: iedereen op school en omgeving is betrokken partij

Sleutelfactoren tot verandering herkennen en bijsturen

Aanreiken van instrumenten om met deze complexiteit om te gaan

Bronnenlijst



Wat heb je nodig op school om in jouw 
‘energie’, ‘flow’ of ‘drive’ te kunnen komen?

Een kleine reflectieoefening: 

Wanneer werkt het voor jou? Wat geeft jou goesting om de dingen vast te 
pakken?

Eén minuut reflectietijd om in enkele kernwoorden die voorwaarden te 
omschrijven! … Schrijf neer in de chat van de workshop!
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Zoveel scholen …… zoveel verschillende ervaringen 
over:

Een zorgzame klas- en schoolcultuur (welbevinden)
Een goed georganiseerde en gestructureerde school
Een open en transparante communicatie
Een rechtvaardige klas- en schoolcultuur
Een performante cultuur
Een ondernemende klas- en schoolcultuur
Een creatieve en speelse of ontspannen klas- en schoolcultuur
Een aangename klas- en schoolinfrastructuur
Een participatieve klas- en schoolcultuur (lokaal en globaal)

Betrokkenheid en Draagvlak !!!
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Focus

Welk aandachtspunt/plan neem ik straks mee naar mijn 
collega’s? 

• Op vlak van motivatie, goesting?
• Op vlak van schoolcultuur, -klimaat, -omgeving?
• Op vlak van efficiëntie en planning?

Laten we enkele sleutelvariabelen onder de aandacht 
brengen. Capteer in het bijzonder de gekleurde woorden 
in de volgende dia’s!



Uitdagingen van een hedendaagse school

Verantwoordelijkheid opnemen voor:

Sociaal engagement, klimaat, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), democratisch 
burgerschap globaal en lokaal, ...
Stimuleren van het leervermogen! 
Welbevinden

Binnen welk toekomstscenario?

Zwakke duurzaamheid: ‘business as usual’
Strategische duurzaamheid: ‘we moeten iets doen!’
Sterke duurzaamheid: ‘we werken mee aan een transitie’

In een open en transparante school worden die uitdagingen helder geformuleerd. 
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Kiezen voor strategische of sterke 
duurzaamheid vraagt

Visie: Durf klemtoon leggen op de “Sense of Urgency”, we moeten veranderen, 
maar doe het slim, met een plan!

Schoolteamgericht Procesmatig Werken (SPW): Een bottom-up proces maar 
directie inspireert en stimuleert, een werkgroep doet de coördinatie

“We hebben energie en er zijn middelen”

= mensen niet frustreren, maak het mogelijk mandaat?!!!



Breng in kaart wat je allemaal al doet!

Er gebeurt veel in diverse vakken, door veel leerkrachten en leerlingen!

Maak dit zichtbaar!  Zo ervaren we:  “We zijn competent!”

Ent hierop een plan of ‘roadmap’ (vb.: in lijn met Agenda 2030/SDG’s): 
curriculum, projecten, acties, …

Participatief, maak zichtbaar en informeer!

Koppel dit aan een waardengedreven visie (“Hier staan we voor” )

Rol van het brede netwerk van de school? Communiceer!
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Enkele richtingaanwijzers in dit – holistisch -
proces

Spreken we een gemeenschappelijke taal: definiëring!

Motivatie bij alle schoolbetrokkenen: praat erover formeel en informeel!

Hoe gaan we om met verschillende of ‘afwijkende’ meningen (pluralisme)?

Schoolbreed linken: curriculum (leerlijnen), reizen, eten, feesten, projecten, activiteiten, 
welbevinden….

Communicatie en informatie

Maar let op: “Communiceren gaat snel, kan anoniem en is rationeel; betrokkenheid 
creëren is relationeel, persoonlijk en neemt tijd” (Peter Rosseel, gastprofessor KU Leuven)
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Belang van mandaat werkgroep

Planning, strategie en coördinatie (cfr. mandaat!): “Geen chaos, er is een 
duidelijk pad”

Evalueren (ook met externen) en bijsturen met alle betrokkenen: iedereen 
leert!

En vraagt dit meer werk? Ja! Maar goed geïmplementeerd geeft het veel 
energie terug ( = positieve stress ). Verandering hoeft geen pijn te doen! 



Variabelen om succesvol te veranderen ( Tim 

Knoster)

“Hier staan we voor”: 
“Sense of Urgency”
“Geen chaos, er is een duidelijk pad”
“We hebben energie en er zijn middelen”
“We zijn competent!” 



Hoe efficiënt is onze aanpak op school?
Piramidemodel
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Aanbevolen praktijkvoorbeelden door UCLL 

Participatief en actief informeel schoolklimaat  = niveau?
niveau 1 en 2

Onderzoek rond mondiale vraagstukken
niveau 3

Activiteiten in dienst van de gemeenschap
niveau 4 (of 2)

Presentaties of creaties op publieke evenementen 
niveau 4

Simulaties van overheidsinstanties
niveau 3
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Aanbevolen praktijkvoorbeelden door UCLL (vervolg)

Internationale ervaringen
niveau 2 en 3

Participatief actieonderzoek
niveau 2 en 3

Lees- en discussieclubs 
niveau 2 en 3

Brede school
niveau 1

Interdisciplinair en multilevel werken: systeemdenken
niveau 3
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+ Aandachtspunten uit praktijk schoolbegeleiding 
Kleur Bekennen

Is er voldoende draagvlak en dus steun om met een plan aan de slag te gaan 
(op langere termijn dus). (niveau 1)

Wordt over de actie op school geïnformeerd en gecommuniceerd, ook door 
directie? Is er ook communicatie naar buiten de school? (niveau 1)

Is er ook budgettaire ruimte? Bijvoorbeeld voor het uitnodigen van experten 
of educatieve ngo’s. (niveau 1)

Evalueer tijdig en stuur bij en laat steeds ruimte mogelijk voor spontane 
interventies (niveau 4). (niveau 2 en 1)

Belang van nascholing en dus professionalisering van schoolteam (niveau 2)
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Wanneer werkt het bij ons op school en waarom?
Vergeet niet ‘attitude’ en ‘structureel’ mee te nemen in de analyse! 

 



Besluit

Een WSA gaat over meer dan ‘lesgeven over democratie, duurzaamheid, …’ 

(Douglas Bourn, Institute of Education, UC London, Kleur Bekennen, mei 2015)
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https://globaldimension.
org.uk/glp/page/10558

PDCA-cirkel:
• Plan
• Do
• Check
• Act
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Definitie van 
WSA UNESCO



Toepassing UNESCOmodel: Artevelde hogeschool 

Bij de rode groep 
moet ‘welbevinden’ 
bij!



Schema WSA van Mathar, R, 2015

Hier wel 
aandacht voor 
welbevinden ! 
(in School 
Social Work: 
prevention & 
social care)



Fins onderwijsmodel: OKKA-foundation



Fins onderwijsmodel: OKKA-foundation



Een roadmap naar een  Duurzaam Draagvlak

Opmaken van een (meerjarig) strategisch plan: waar staan 

we vandaag, binnen 5 jaar, binnen 10 jaar?
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Uitwisseling in groepjes: 

Welke acties (naar leerlingen/naar 
schoolbeleid)?

Hoe plan je dat?

Over welke termijn?

Hoe communiceer je dit?

Hoe evalueer je dit?
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Conclusie: hefbomen en valkuilen?
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Piramidemodel + E-model: een Kijkwijzer

Een Kijkwijzer als ‘scan’ van de schoolwerking (zie website Lesgeven voor en over 
duurzaamheid).

Deze website is sinds 1 maart 2021 online. Er komt een versie voor de 
lerarenopleiding in 2022-23.

Een self-assessment tool voor duurzaam hoger onderwijs vanuit een whole
institution approach. Het ondersteunt in het ontwikkelen van een strategisch plan.



Tot slot: Belang van Participatie
Conclusies uit onderzoek van Prof. Dr. Ellen Claes (KULeuven)

“Leerkrachten spelen een cruciale rol in het creëren van een democratisch 

schoolklimaat. Wanneer er wederzijds respect is tussen de leerkrachten en de 

leerlingen is het klasklimaat meer open.

Wanneer leerlingen het gevoel hebben dat samenwerken loont om positieve 

veranderingen op school in gang te zetten, zien ze het klasklimaat ook als meer 

open. (niveau 1 en 2 van de preventiepiramide)

Een context van eerlijkheid, wederkerigheid en respect stimuleert open 

klasdiscussies.”
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Terugblik op doelstellingen van deze sessie

Diepgaande en urgente veranderingen op vlak van kennis, attitude en 
vaardigheden, vragen veranderingen op structureel en cultureel vlak. Drie 
modellen waarmee je op school aan de slag kan: Knoster (met de kleuren), 
piramide (toets op efficiëntie en effectiviteit) en 4E-model (zicht op planning).

Die veranderingen moeten door alle schoolbetrokkenen gedragen worden, en 
dat vraagt een visie, een plan en strategie, participatie, informatie, 
communicatie, middelen, professionalisering (navorming), een werkgroep met 
mandaat.



Veel succes met jullie verhaal én werking!



Bronnenlijst – Whole School Approach

Mathar, Reiner (2016): Global Development Education/ESD – a task for the whole school. In: Schreiber, Jörg-Robert; Siege, Hannes 
(eds.): Curriculum Framework. Education for Sustainable Development. Standing Conference of the German Ministers of Education and 
Culture (KMK)/German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ). Berlin.

Laurie, R., Nonoyama-Tarumi, Y., McKeown, R., & Hopkins, C. (2016). Contributions of Education for Sustainable Development (ESD) to 
Quality Education. Journal of Education for Sustainable Development, 2016(10(2)), 226–242. 
https://www.researchgate.net/publication/307892218_Contributions_of_Education_for_Sustainable_Development_ESD_to_Quality_E
ducation_A_Synthesis_of_Research

ESD-Expert: combines experts from different educational fields into a global partnership https://www.esd-expert.net/home.html
Concept paper: https://esd-expert.net/files/ESD-Expert/pdf/Concept-Paper-Mathar.pdf

Dr. Douglas Bourn, directeur van DERC Development Education Research Centre (Institute of Education - University College London). 
Keynote speaker WSA Kleur Bekennen, mei 2015

SEED: https://se-ed.co.uk/edu/whole-schoolinstitution-approaches-education-sustainable-development-esd-backgrounder/

LIFE: LIFE: Strategic and self-assessment tool, EAUC: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ms4-
cLywyd4&feature=youtu.be&utm_source=EAUC&utm_campaign=4bb12bc120-
LiFE_launch_to_Members+UK+HE+10_14_2014&utm_medium=email&utm_term=0_ee0ce3610d-4bb12bc120-285741741&ab_channel=EAUC

Yves Demaertelaere: 
https://onderwijskwaliteit.be/assets/files/documents/files/2019.06.07_De_Maertelaere_Innoveren_voor_meer_goesting_op_school_S
OK_07_06_2019.pdf

UNESCO 2016: Global Education Monitor Report (tekening ‘Sustainability is something to live’)

UNESCO-ASPnet, 2017: https://aspnet.unesco.org/en-us/Documents/EN_Background%20Note.pdf

The OKKA Foundation (Finland): https://koulujaymparisto.fi/in-english/

Stijn Dhert: coördinator UNESCO-scholen, ASP-netwerk

De Scan Wereldburgerschapseducatie (WBE): School Zonder Racisme: https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten/de-
scan-wbe

Sampermans, Dorien; Maurissen, Lies; Louw, Greet; Hooghe, Marc; Claes, Ellen; 2017. ICCS 2016 rapport Vlaanderen. Een onderzoek naar 
burgerschapseducatie in Vlaanderen. Publisher: Centrum voor Politicologie; Leuven 

https://www.researchgate.net/publication/307892218_Contributions_of_Education_for_Sustainable_Development_ESD_to_Quality_Education_A_Synthesis_of_Research
https://www.esd-expert.net/home.html
https://esd-expert.net/files/ESD-Expert/pdf/Concept-Paper-Mathar.pdf
https://se-ed.co.uk/edu/whole-schoolinstitution-approaches-education-sustainable-development-esd-backgrounder/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ms4-cLywyd4&feature=youtu.be&utm_source=EAUC&utm_campaign=4bb12bc120-LiFE_launch_to_Members+UK+HE+10_14_2014&utm_medium=email&utm_term=0_ee0ce3610d-4bb12bc120-285741741&ab_channel=EAUC
https://onderwijskwaliteit.be/assets/files/documents/files/2019.06.07_De_Maertelaere_Innoveren_voor_meer_goesting_op_school_SOK_07_06_2019.pdf
https://aspnet.unesco.org/en-us/Documents/EN_Background%20Note.pdf
https://koulujaymparisto.fi/in-english/
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten/de-scan-wbe
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