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Disclaimer
De informatie in deze handleiding en op de bijbehorende website is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld en kan te allen tijde door Gaia YES worden gewijzigd. De redactie
heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie en de informatie
van derden waarnaar wordt verwezen volledig en correct is. Desondanks kunnen er fouten op de
website of in de handleiding staan. Neem in dat geval contact met ons op, zodat wij eventuele
fouten uit de website en de handleiding kunnen verwijderen. De redactie van Gaia YES heeft er alles
aan gedaan om alle rechthebbenden van de teksten en afbeeldingen te benaderen of duidelijk de
bron te vermelden. Als u denkt dat u de rechten bezit of als de bron niet klopt, neem dan contact
op met de redactie van Gaia YES. De informatie op de website en in de handleiding is uitsluitend
informatief en mag niet als advies worden beschouwd. Aan het gebruik van de informatie op de
website en de handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Ook blijft u in alle gevallen zelf
verantwoordelijk voor eventuele beslissingen/handelingen die u neemt na kennis te hebben
genomen van de informatie op de website en het handboek. De website kan voor verschillende
doeleinden gebruik maken van cookies, waarbij gegevens over u kunnen worden opgeslagen. U
kunt ervoor kiezen cookies te wijzigen of te verwijderen door deze optie te selecteren in uw
internetopties van uw webbrowser. Dit werk valt onder creative commons licentie:
Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0).
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Inleiding in de gids
voor het Gaia YES! Curriculum

Welkom!

Deze gids biedt ondersteuning voor degenen die een dieper inzicht willen krijgen in de
holistische benadering van Gaia YES! voor het onderwijzen en leren met het Gaia YES!
Curriculum. De Gids voor het Gaia YES! Curriculum biedt een reeks ondersteunende
deelthema’s om gebruikers niet alleen wegwijs te maken in de inhoud van het curriculum, maar
ook in de benaderingen en methoden die worden gebruikt om het curriculum in verschillende
onderwijssettings te delen. In de samenvatting van het Gaia YES! Curriculum vind je
achtergrondinformatie in de betrokkenheid van Gaia Education bij de ontwikkeling van holistisch
duurzaam onderwijs, evenals een overzicht van de ontwikkeling van het Gaia YES! project, het
doel en de toepassing ervan.

Het Gaia YES! Curriculum en Gids is in de eerste plaats gericht op leerkrachten en bestuurders
op scholen en curriculum ontwikkelaars. We hopen dat de handleiding ook nuttig is voor
ouders, leerkrachten in opleiding, thuisonderwijzers, opvoeders, begeleiders en jeugdwerkers in
informele en niet-formele onderwijsomgevingen, evenals iedereen die geïnteresseerd is in
duurzaamheidsonderwijs, inclusief de jongeren zelf.

De Gaia YES! Curriculum kan onafhankelijk en in willekeurige volgorde worden gelezen. Elk
deelthema heeft een inhoudsopgave voor snelle verwijzingen, zodat gebruikers de onderwerpen
die voor hen van belang zijn kunnen overzien. Er is enige overlap in de algemene thema's,
omdat ze allemaal hetzelfde curriculum behandelen, maar ze bieden verschillende
perspectieven en we hopen dat dit nuttig is voor de lezer.

Dit door Eramus gesteunde project werd voorgesteld vóór en uitgevoerd tijdens de
Covidepandemie, waardoor het voor de partnerorganisaties een uitdaging was om elkaar te
ontmoeten en zo nauw samen te werken zoals ze in eerste instantie voor ogen hadden. Maar
onze gedeelde passie voor het onderwerp en de uitdagingen van de omstandigheden
bevestigden alleen maar ons engagement om holistische duurzaamheidseducatie te delen en
aan te moedigen. De interacties tijdens en tussen onze bijeenkomsten met elkaar en met
docenten en student-deelnemers versterkten onze perceptie van de grote behoefte en vraag
naar meer middelen om duurzaamheidsonderwijs te bevorderen.

Ironisch genoeg moesten we door de reisbeperkingen als gevolg van de pandemie veel meer
bijeenkomsten online houden, wat ons hielp bij het ontwikkelen van de middelen die te vinden
zijn in het hoofdstuk Blended Learning van de Guide to the Gaia YES! Curriculum. We hadden
het geluk dat alle partners en de meeste deelnemers elkaar uiteindelijk in juni 2022 persoonlijk
konden ontmoeten tijdens onze laatste bijeenkomst (LTTA) in Findhorn, Schotland, de
geboorteplaats van een groot deel van Gaia Education, de inspiratiebron voor het Gaia YES!
project. We zijn zeer dankbaar voor de steun die het Eramus-programma en alle deelnemers
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ons hebben geboden bij het creëren van het Gaia YES! curriculum, de gids en de online
bronnen op de website. In veel opzichten hebben we het gevoel dat we net zijn begonnen met
het verkennen van de mogelijkheden voor holistisch duurzaamheidsonderwijs voor jongeren en
we zijn erg enthousiast over de voortzetting ervan. We hopen dat u ook geïnspireerd raakt en
nuttige bronnen vindt ter ondersteuning van uw eigen inspanningen om holistisch duurzaam
onderwijs voor jongeren te ontwikkelen en toe te passen op scholen en onderwijsinstellingen,
waar u ook bent.

In deze gebruikershandleiding vind je themadelen over:

1. Een inleiding tot Gaia YES! Curriculum en methoden:
Dit hoofdstuk geeft een algemeen overzicht van de vier dimensies en bijbehorende modules in
het Gaia YES! Curriculum en een inleiding tot de benaderingen en methoden die worden
gebruikt om het te delen.

Dit omvat:
● Een overzicht van de vier dimensies en modules
● Een Gaia YES! benadering voor de integratie van holistisch duurzaam onderwijs
● Een inleiding tot Gaia YES! praktijken, methoden en benaderingen.
● Overwegingen over de uitdaging van het beoefenen van authenticiteit in

duurzaamheidsonderwijs
● Het cultiveren van de moed om te dromen en te handelen naar deze doelen.

2. Bloeiende leeromgevingen:
Dit themadeel geeft inzicht in hoe ondersteuning kan worden gecreëerd voor de leerkracht en
begeleiders die het leerplan delen. Het behandelt een aantal methoden en bevat hoofdstukken
over:

● Het mede creëren van een bloeiende leercultuur
● Het begrijpen en opbouwen van onderlinge verbondenheid
● "Wat je onderwijst en hoe je onderwijst, inspelen op de behoeften".
● Het creëren van een gemeenschappelijke visie binnen de onderwijsomgeving
● Het delen van kennis tussen scholen en belanghebbenden
● Afstemming op de geschiedenis, identiteit en context van de school

3. Blended learning:
Recente gebeurtenissen en technologische vooruitgang hebben de weg geopend voor
opvoeders om te profiteren van meerdere manieren van onderwijs, waaronder online
mogelijkheden. Hoe kunnen we gebruik maken van online leren om de verbinding, interactie en
hart en handen benadering van Gaia YES! onderwijs te bevorderen? In dit themadeel
verkennen we innovatieve en inspirerende methoden die door Gaia Education en andere
groepen worden ontwikkeld om precies dat te doen.
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4. De Curriculum Companion - een diepgaande gids:
Dit themadeel biedt een diepgaande gids voor het implementeren van het curriculum en
manieren om erop voort te bouwen, inclusief het herkennen van de context van de
onderwijsomgeving en hoe draagvlak kan worden gecreëerd voor duurzamer onderwijs, waarbij
niet alleen het Gaia YES! curriculum, maar ook de SDG, story based learning en andere
hulpmiddelen worden toegelicht.

Onderwerpen in dit themadeel zijn onder andere:
● Inzicht in de context van uw onderwijsorganisatie: "Waar sta je nu?"
● Het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie binnen uw organisatie
● Certificering door GAIA Onderwijs
● Het creëren van een curriculum voor duurzaamheid
● Gaia YES aanpak voor het implementeren van het curriculum en projecten
● Uw rol en ondersteuning als supervisor
● Manieren om leerervaringen met Gaia YES te evalueren
● En tools voor het creeren van een lokaal duurzaam curriculum - een rijk aanbod van

bronnen en verhaal-gestuurde activiteiten om de onderwerpen uit het Gaia YES!
Curriculum te ondersteunen..

5. Verhalen ter inspiratie:
Stappen op weg naar holistisch duurzaam onderwijs in de praktijk
Voorbeelden van duurzame onderwijsprojecten die geïnspireerd zijn door de Gaia YES!
oriëntatie en aanpak van holistisch duurzaamheidsonderwijs. Hier bieden we praktijkverhalen uit
verschillende culturele en educatieve omgevingen over het in praktijk brengen van elementen
van holistisch duurzaamheidsonderwijs. We delen enkele van de geleerde lessen in de hoop
anderen aan te moedigen.

The last Gaia YES! LTTA partners meeting in Findhorn, 2022
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Curriculum Overzicht

Mandy Merklein
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1. Een inleiding tot het Gaia YES! Curriculum en
Pedagogie

"Er is geen 'juiste' pedagogie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, maar er is
een brede consensus dat het een verschuiving vereist naar actieve, participatieve en
ervaringsgerichte leermethoden die de leerling betrekken en een echt verschil maken in
hun begrip, denken en vermogen om te handelen." (Gaia YES! Leerplan)

In dit hoofdstuk bespreken we het Gaia Youth Education for Sustainability (Gaia YES!)
Curriculum vanuit het perspectief van de door Gaia Education geïnspireerde
pedagogiek. Je ziet een oriëntatie op het curriculum en de voorgestelde benaderingen
en methoden om je te helpen navigeren binnen de middelen die worden aangeboden
door het Gaia YES! curriculum en deze toe te passen.

Het Gaia YES! materiaal is bedoeld voor een grote verscheidenheid aan mensen en
contexten, waaronder formele en niet-formele onderwijsomgevingen. Deelnemers
kunnen docenten en beheerders van openbare scholen zijn; universitaire docenten
opleidingen; ouders, groepen en mentoren die thuis lesgeven; jongerenwerkers die
deelnemen aan uitwisselingsprogramma's, naschoolse opvang of zomerkampen; en de
jongeren zelf, die het materiaal zelfstandig willen verkennen. Het Gaia YES! Curriculum
staat open voor iedereen die duurzaamheidsonderwijs voor jongeren wil ondersteunen.

Het is de bedoeling dat het leerplan aanpasbaar is en niet rigide of prescriptief wordt
toegepast in afzonderlijke gesegmenteerde onderwerpen. Het doel is om flexibel en
inspirerend educatief materiaal op het gebied van duurzaamheid aan te reiken waaruit
kan worden geput en waarop kan worden voortgebouwd. De dimensies en modules zijn
thematisch, zodat ze kunnen worden geïntegreerd in bestaande onderwijscurricula,
informele leeromgevingen en allerlei andere leercontexten. Opvoeders en
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jeugdbegeleiders worden aangemoedigd om de materialen toe te passen op de
interesses die het beste passen bij hun leeromgeving en leerlingen. Door uw onderwijs
en leren te personaliseren, hopen we dat opvoeders zichzelf, de leerlingen en de
onderwijsomgevingen en -gemeenschappen waarvan ze deel uitmaken, kunnen
versterken.

Er zijn gemeenschappelijke patronen in de benaderingen en methoden van Gaia
Education die de ontwikkeling van het Gaia YES! Curriculum hebben geinspireerd:

● Flexibiliteit in toepassing:
Gaia YES! moedigt een gepersonaliseerde en contextuele toepassing van het
curriculum aan, welke voortbouwt op de bestaande kennis en interesses van elke
unieke leerling en opvoeder, passend bij hun leercontext en interesses. Gaia Education
wordt gebruikt in vijf continenten en erkent de waarde van het honoreren van diversiteit
in toepassing op cultureel en individueel niveau. Gaia YES! wil jongeren en docenten
inspireren en in staat stellen om hun eigen creatieve stem te vinden en deze te
gebruiken als onderdeel van het Gaia YES! curriculum.

● Holistisch ontwerp en systeemdenken:
Het Gaia YES! Curriculum biedt een uitgebreide en interdisciplinaire aanpak die gericht
is op het ondersteunen van de emotionele, sociale, ethische, fysieke en creatieve
behoeften en wensen van leerlingen. De benadering houdt geïntegreerd leren in, voor
de hele persoon, levend binnen hele systemen. Door de kracht van een holistische
systeembenadering te gebruiken, wil Gaia YES! leerlingen de waarde bijbrengendie
begrip en waardering voor verbanden binnen en tussen systemen, concepten en
onderwerpen hebben. In plaats van onderwerpen afzonderlijk te presenteren, moedigt
Gaia YES! aan om ze, voor zover praktisch mogelijk, transdisciplinair te presenteren,
als onderdeel van één samenhangend geheel. De kracht van de toepassing ligt in het
samenweven van onderwijsonderwerpen, zodat ze steeds meer congruent worden in
alle aspecten van het leerplan, de pedagogie, de cultuur en de omgeving.

● Duurzaam en oplossingsgericht met levensechte toepassingen:
Het curriculum moedigt innovatief denken aan om positieve toekomstige oplossingen
voor echte problemen te co-creëren met behulp van benaderingen zoals collaboratief
toegepast duurzaamheids-projectmatig leren. Gaia YES! stimuleert praktische ervaring
en het opbouwen van vaardigheden die relevant zijn voor de studenten en hen de
waarde van hun opleiding laten inzien. Deze oplossingsgerichte aanpak kan worden
opgeschaald om zowel lokale als mondiale duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken
via gemeenschapsprojecten en mondiale initiatieven zoals de Sustainable Development
Goals (SDG).
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● Participatief, coöperatief en inclusief:
De SDG erkent het belang van burgers om samen en collectief te kunnen werken om
huidige en toekomstige uitdagingen en kansen beter aan te kunnen pakken. Gaia YES!
erkent dat deelnemers uniek zijn en met hun eigen culturele perspectieven, kennis,
interesses en ervaringen naar het lesprogramma komen en zo waarde toevoegen aan
het lesprogramma. De uitdaging kan liggen in het leren hoe je de kracht van diversiteit
kunt gebruiken terwijl je samenwerkt. Als facilitators kunnen docenten samenwerkend
leren ondersteunen, zoals peer-to-peer, projectmatig en samenwerkend onderzoekend
leren en dynamiek die inzicht, empathie en communicatievaardigheden opleveren die
deelnemers kunnen helpen levenslang samenwerkende leerlingen te worden en
bouwers van een transformationele duurzame cultuur.

● Afgestemd en transformerend:
Leerlingen leren van de onderwijsomgeving waarin zij zich bevinden; de cultuur van de
hele gemeenschap en/of de school, de plaats en de omgeving. Gaia erkent dat leren
niet alleen voortkomt uit wat we onderwijzen, maar ook uit de manier waarop we
onderwijzen en de plaats van waaruit we onderwijzen. De ‘echte wereld’ om ons heen is
de meest effectieve leraar. Gaia YES! stimuleert dat de onderwijs- en leermethoden en
de gemeenschap worden afgestemd op de leerstof en de plaats waar deze wordt
onderwezen. De leeromgeving, van de fysieke en energiestructuren, tot de maaltijden
die geserveerd worden, tot de sociale organisatie, kan samen groeien in afstemming en
transformatie, als een voorbeeld van de duurzame, regeneratieve en rechtvaardige
wereld waar we naartoe willen werken.

Het Gaia YES! Curriculum biedt een toegankelijk leerplankader gebaseerd op de vier
dimensies van duurzaamheid in het Gaia Education for Ecovillages programma:
Ecologie, Sociaal, Economie en Wereldbeeld. Elke dimensie wordt ondersteund door
vijf themamodules met activiteiten, links naar SDG's en leerresultaten. Het Gaia YES!
handboek voor leerkrachten bevat hoofdstukken over ondersteuning van leerkrachten
en leerlingen, en een curriculum met een schat aan activiteiten, verhalen en suggesties
voor de implementatie van Gaia YES! in formele en informele onderwijssystemen. In dit
themadeel bieden we een oriëntatie van het Gaia YES! Curriculum en suggesties voor
de integratie van de vier dimensies en de bijbehorende modules, in een levende,
holistische leerervaring, toepasbaar in verschillende onderwijsomgevingen. We
beginnen met een overzicht van het Gaia YES! raamwerk van vier dimensies en de
bijbehorende modules en verkennen holistische benaderingen voor het delen en
integreren van het materiaal in verschillende contexten. Daarna bespreken we enkele
methoden die vaak in Gaia Education worden gebruikt en die kunnen worden toegepast
en gedeeld via het Gaia YES! Curriculum.

We hopen dat dit hoofdstuk inspireert tot je eigen creatieve aanpak om Gaia YES!
holistisch duurzaamheidsonderwijs te gebruiken, te verspreiden en op voort te bouwen.
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2. Gaia YES! -De vier dimensies en modules

MODULES WERELDBEELD & LOKALE WIJSHEID SOCIALE MODELLEN

Wereldbeeld en verhalen vertellen Communicatie en sociale vaardigheden

Wie ben ik? Jezelf leren kennen Leiderschap & Empowerment

Planetaire en persoonlijke gezondheid Gemeenschap opbouwen en diversiteit omarmen

Wereldbeeld & Taal Erfgoed en lokale wijsheid

Verbinding met de natuur Onderwijs en sociale transformatie

MODULES ECOLOGIE ECONOMISCHE MODULES

De hele systeembenadering van regeneratief
ontwerp

Verschuiving van de wereldeconomie naar duurzaamheid
en regeneratie

Betaalbare schone energie Gemeenschapsbanken en valuta

Watersystemen Recht op levensonderhoud

Lokale voedselsystemen Revitalisering van lokale economieën en sociale
innovatie

Groen bouwen en aanpassen Juridische en financiële kwesties

Een oriëntatie op de vier dimensies van Gaia YES! en de bijbehorende
modules

Het Gaia YES! Curriculum is opgebouwd rond Gaia Education's mandala wiel met de
vier dimensies: Wereldbeeld & lokale wijsheid, ecologisch, sociaal en economisch (Gaia
Education, ). Deze worden op hun beurt ondersteund door vijf thematische modules die
activiteiten en ideeën voor toepassing presenteren, waarbij drie aspecten van leren aan
bod komen: de cognitieve, sociaal-emotionele en gedragsaspecten (Delors, 1996),
aangeduid als "Hoofd, Hart en Handen".

Elke dimensie begint met een algemene inleiding op het thema, de volgende modules
presenteren begeleidende onderwerpen en bieden een reeks verduidelijkende vragen
en antwoorden over het moduleonderwerp: Waarom is het relevant? Hoe kan het
worden overgebracht? En wat zijn enkele van de resultaten, acties en inzichten die
voortkomen uit het verkennen van het moduleonderwerp. Bovendien bevat het leerplan
in elke module suggesties voor het volgende:
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Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG):
Elke module vermeldt geassocieerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD) waarmee
het onderwerp kan worden afgestemd. Doelstelling 4.7 van de SDG's vereist dat "tegen
2030 alle leerlingen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame
ontwikkeling te bevorderen". De leidraad is een interdisciplinaire aanpak die niet alleen
vakkennis verschaft, maar ook transformatief is - met toegepaste duurzaamheid als
expliciet resultaat.

Een brug naar schoolvakken:
Er is ook een lijst met vakken en studierichtingen die in verband kunnen worden
gebracht met het onderwerp van de module. Dit is om het Gaia YES! curriculum met
schoolvakken die meer bekend en toegankelijk zijn voor de onderwijsomgeving en
instellingen waarmee wordt samengewerkt. Het kan ook een leidraad zijn voor de
manier waarop de onderwerpen kunnen worden verrijkt en ingebed in traditionele
schoolvakken.

Leerresultaten:
Binnen elke module staat een tabel met potentiële leerresultaten die een aantal
elementen van het Gaia YES! Curriculum hoopt over te brengen. De resultaten zijn
verdeeld in drie takken van leren: "Hoofd" (cognitief), "Hart" (sociaal-emotioneel), en
"Handen" (actief-ervaringsgericht) en weerspiegelen verschillende leeractiviteiten,
vaardigheden, kennis en prestaties die studenten kunnen ondernemen om een beter
begrip en een eerste hand ervaring van het onderwerp te ontwikkelen.

Voorgestelde activiteiten:
In het leerplan zijn voor elke module activiteiten voorgesteld om het onderwerp over te
brengen en de leerling te betrekken bij een zinvol ervaringsgericht begrip. Meer
activiteiten en toonaangevende verhalen worden voorgesteld in de Curriculum
Companion en op de website.
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Opties bij de presentatie van de "Vier Dimensies" van Gaia YES!
Om praktische redenen worden de vier dimensies in het leerplan afzonderlijk
gepresenteerd. Zo kan een docent diep in één onderwerp duiken en/of het als
aanvulling opnemen in een standaard academisch vak - zoals de dimensie Ecologie
binnen een curriculum voor biologie of milieuwetenschappen. In sommige Gaia EDE's
worden de vier dimensies aangeboden als afzonderlijke modules of als onafhankelijke
online cursussen.
Er zijn ook interessante verschillen in de volgorde waarin ze worden benaderd.
Sommige Gaia EDE's beginnen met de sociale dimensie om de leerlingen te helpen bij
gezamenlijke communicatie, machtsdeling, groepsovereenkomsten en
besluitvormingsinstrumenten om hen te helpen bij projecten die de rest van de
dimensies kunnen omvatten. Anderen kunnen beginnen met de dimensie wereldbeeld
om leerlingen te helpen in contact te komen met hun innerlijke stem en kijk op de
wereld door middel van verhalen en zelfonderzoek. Weer anderen kunnen beginnen
met de Ecologie dimensie en zo verder. De volgorde van presentatie wordt overgelaten
aan de docenten en leerlingen, die zelf hun eigen context het best begrijpen.
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Een holistische benadering van het Gaia YES! Curriculum

"...niets bestaat alleen"...Rachel Carson

"Alles is gerelateerd, alles is verbonden met al het andere, alles wordt waargenomen
via een netwerk.... " Jean Piaget

Hoewel het Gaia YES! curriculum de vier dimensies in vier afzonderlijke thema's
presenteert, worden ze idealiter holistisch gedeeld en zijn ze transdisciplinair, en
geïntegreerd en congruent met andere aspecten van de leeromgeving en het curriculum
van de leerlingen.
In de holistische benadering van het Gaia YES! Curriculum zijn alle onderwerpen
geïntegreerd in relatie tot elkaar en als onderdeel van een onderling afhankelijk geheel.
Gaia YES! kan, net als de EDE, worden omschreven als 'holografisch' - wat betekent
dat "de essentie van het curriculum is verspreid over, en kan worden gereconstrueerd
uit elk van de onderdelen; dus een begrip van het hele curriculum kan worden
verkregen uit elke gedeelte". Bovendien verwijst holistisch onderwijs naar de
leerervaring, buiten het curriculum, om de ervaring van de leraar, de leerling en de leef-
en leeromgeving waarin onderwijs en leren plaatsvinden, te omvatten.

Deze holistische benadering verweeft de dimensies en het modulemateriaal met elkaar,
idealiter door zinvolle toepassingen in de "echte" wereld en relevante persoonlijke en
gedeelde groepservaringen. Misschien zijn enkele van de krachtigste projecten
diegene waarbij studenten samen een duurzaam geheel ontwerpen, en voor zover
mogelijk implementeren, zoals een school, huis of zelfs een gemeenschap, waarbij ze
de vier dimensies in onderlinge ondersteuning gebruiken, zodat ze een coherent
regeneratief geheel ontwerpen dat ecologische, sociale, economische en
wereldbeschouwelijke overwegingen omvat, en dat praktisch kan worden toegepast en
ervaren.

In het volgende hoofdstuk geven we suggesties voor de integratie van de elementen
van het duurzame holistische Gaia YES! curriculum, waarop je kunt voortbouwen en dat
je kunt uitbreiden en implementeren in jouw unieke leeromgeving.
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3. Hoe integreren we het Gaia YES! curriculum?

"Hoofd, hart en handen": een geïntegreerde benadering van leren
Het Gaia YES! Curriculum omvat drie benaderingen van leren - de cognitieve (hoofd),
sociaal-emotionele (hart) en gedragsmatige (handen), (Delors, 1996) en de
leerresultaten die bij elk van deze benaderingen horen. Dit weerspiegelt een holistische
benadering van onderwijs aan de hele persoon, en houdt rekening met de
groepsdynamiek - de verschillende leerstijlen, perspectieven en voorkeuren van
leerlingen en leerkrachten. Wij presenteren hier elke benadering afzonderlijk, maar
binnen een holistisch leerplan kunnen zij worden gecombineerd ter ondersteuning van
elkaar in een activiteit of project.
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Hoofd (het cognitieve)

"Een goed opgeleide geest heeft altijd meer vragen dan antwoorden." Helen Keller
"Kinderen moet worden geleerd hoe te denken, niet wat te denken." Margaret Mead
"De geest is geen vat dat moet worden gevuld, maar een vuur dat moet worden
aangestoken." Plutarch

In het moderne onderwijs aan adolescenten wordt sterk de nadruk gelegd op cognitieve
vaardigheden met betrekking tot conceptueel, intellectueel, redeneren en kritisch
denken (Jean Piaget, enz..). Gaia YES! Onderwijs ziet de waarde en het potentieel van
cognitief leren en gaat verder dan het uit het hoofd leren van feiten, informatie en zelfs
concepten. In een wereld vol gemakkelijk toegankelijke informatie is het vermogen om
waarheid van fictie te onderscheiden, feit van mening, en desinformatie te herkennen
door kritisch denken, evaluatie en analyse van vitaal belang. In het recente verleden
was het verstrekken van informatie een belangrijk onderdeel van het onderwijs, nu kan
een leerling het antwoord vaak al op zijn telefoon vinden voordat de vraag af is. Daarom
is de verschuiving van het verstrekken van informatie naar het aanmoedigen van het
vermogen tot kritisch onderzoek, evaluatie, analyse, synthese en integratie van
informatie in een bredere context. Misschien nog belangrijker is het om leerlingen aan
te moedigen te fantaseren, te creëren en te innoveren op geheel nieuwe denkgebieden,
ideeën en oplossingen. Zoals een docent zei: "We bereiden leerlingen voor op een
toekomst die we ons niet eens kunnen voorstellen - voor carrières die nog niet eens
bestaan, zullen ze moeten fantaseren, innoveren, behendig denken, zich aanpassen en
creatief problemen oplossen."
Voorbeelden van hoe leerkrachten het cognitivisme in het Gaia YES! curriculum omvat
het aanmoedigen van leerlingen om verbanden en patronen te herkennen, in en tussen
systemen; het koppelen van concepten aan elkaar en aan voorbeelden uit de praktijk,
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het vinden en creëren van nieuwe verklaringen of het voortbouwen op bestaande, door
middel van onderzoek, discussies en het oplossen van problemen. De leraar wordt
gezien als een facilitator die de natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerlingen
aanmoedigt, vragen stelt, ideeën onderzoekt, en hen aanmoedigt niet bang te zijn om
fouten te maken tijdens het verkennen en experimenteren, om te leren door ervaring,
door vallen en opstaan.

De gave van het intellect kan worden toegepast in alle dimensies van het Gaia YES!
Duurzaam Onderwijs Curriculum: of het nu gaat om het ontwerpen van een economie
van lokale duurzame aankopen die ecologisch congruent is in een school, het
ontwikkelen van een besluitvormingsproces voor een klas, het schrijven van een
verhaal of artikel over een kwestie die hen aan het hart gaat, of het onderzoeken van
reacties op veranderende weerpatronen in de lokale bioregio. Veel voorgestelde
activiteiten en projecten zijn te vinden in het Gaia Leerplan en de Leerplanwijzer.

Hart (sociaal-emotioneel)

"...persoonlijk, collectief en planetair welzijn zijn onmiskenbaar met elkaar verweven."
Looby Macnamara

"Net zoals we het vanzelfsprekend
vinden om vaardigheid te verwerven
in de academische basisvakken,
hoop ik dat er een tijd komt waarin
we het vanzelfsprekend vinden dat
kinderen, als onderdeel van hun
schoolprogramma, de onmisbaarheid
leren van innerlijke waarden als
liefde, mededogen, rechtvaardigheid
en vergeving." De Dalai Lama, De
opvoeding van het hart.
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"School is saai - alles draait om concurreren om examens en cijfers te halen, ze laten
me meestal dingen leren waarin ik niet geïnteresseerd ben, en geven niet om wat ik nu
nodig heb." geïnterviewde student

Niet alle leerlingen denken zo over hun onderwijs, maar te veel wel. Veel leraren en
leerlingen klagen over de huidige onderwijssystemen die een sfeer van competitie en
angst creëren door een te grote nadruk op examens en cijfers, terwijl er geen
ondersteuning en begeleiding is voor het sociaal-emotionele en mentale welzijn van de
leerlingen. Wat vinden de tieners belangrijk?

Feedback van deelnemers aan de ontwikkeling van het Gaia YES! Curriculum merkten
vaak op dat hun sociale ervaring in hun tienerjaren de grootste invloed op hen had, en
niet altijd gemakkelijk was, omdat ze niet over voldoende sociale vaardigheden of
bewustzijn beschikten. In de adolescentie beginnen we een gevoel van eigenwaarde
(ik) te ontwikkelen als onderdeel van onze sociale binding, onze plaats in relaties,
gemeenschap en cultuur (wij). Erbij horen en aanvaarding is van vitaal belang. Onszelf
en onze ‘tribe’ vinden is een natuurlijke weg naar de ontwikkeling van een sociaal
persoon. Voor veel jongeren kan dit een tijd van emotionele onrust en intensiteit zijn.
Hormonen en hersenontwikkeling zijn dynamisch en vormen een extra uitdaging.

De "hartgerichte" onderwijsaanpak, in het onderwijs vaak aangeduid als sociaal
emotioneel leren (SEL), omvat kwaliteiten en instrumenten om adolescenten te helpen
deze uitdagingen aan te gaan met vaardigheden als zelfbewustzijn, zelfbepaling en
-regulatie, empathie, sociaal bewustzijn, relatie- en communicatievaardigheden,
machtsdeling, verantwoordelijke besluitvorming en probleemoplossing.
De Gaia YES! holistische benadering van onderwijs erkent dat ondersteuning van deze
competenties, naast de cognitieve vaardigheden, cruciaal is voor het welzijn van de
jeugd en om hen te helpen de sociale wijsheid te ontwikkelen die nodig is om een
duurzame toekomst en een regeneratieve, meer vrije, rechtvaardige en vreedzame
cultuur te co-creëren.

Het Gaia YES! Curriculum en Curriculum Companion stelt activiteiten en leerresultaten
voor, om tieners te helpen hun eigen wijze en sturende hart te cultiveren via alle
dimensies: voorbeelden zoals het ontwikkelen van diepe luister- en
communicatievaardigheden, het leren ontwikkelen en horen van je eigen stem en het
stellen van je eigen doelen, het verbinden met en beschermen van de natuur in de
dimensies ecologie en wereldbeeld, het leiden van effectieve vergaderingen en het
delen van beslissingen en macht in de sociale dimensie, het ontwikkelen van systemen
van eerlijk delen en materiële rechtvaardigheid in de economische dimensie.

Vanuit een holistische visie moeten dezelfde sociaal emotionele kwaliteiten die we voor
jongeren stimuleren via het Gaia YES! curriculum, geïntegreerd en geoefend worden in
de klas, de school en de onderwijsgemeenschap. In de praktijk kunnen opvoeders
manieren vinden om leerlingen in staat te stellen hun eigen ondersteunende en
inclusieve cultuur te ontwikkelen door groepsovereenkomsten te ontwikkelen, luister- en
communicatievaardigheden te verdiepen, visies en doelen vast te stellen, en te
begrijpen hoe effectieve inclusieve bijeenkomsten tot stand komen. Leerlingen kunnen
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meer controle krijgen over hun onderwijs en leertempo. Deze ervaringsstappen zijn van
cruciaal belang om zich te ontwikkelen tot zelfgeactualiseerde, mondige volwassenen.

In een klimaat van toenemende economische en ecologische stress en publieke
polarisatie, kunnen we onszelf als holistische opvoeders en leerlingen uitdagen om ons
te verbinden, empathie te kweken, andere perspectieven te begrijpen en een
gemeenschappelijke basis te zoeken. Gaia YES! stimuleert een breed en diep gevoel
van "Ik" en "Wij" bewustzijn, vooral in de sociale dimensie, maar ook door alle
dimensies heen, omdat het ons helpt onze waarden te begrijpen in de context van het
hele plaatje van het begrijpen en opbouwen van relaties en verbinding met elkaar en de
planeet.
De verantwoordelijkheid voor hartgericht onderwijs ligt niet alleen bij de opvoeders,
maar bij de hele onderwijsgemeenschap; "Sociaal emotionele vaardigheden en
competenties ontwikkelen zich in een complex systeem van contexten, interacties en
relaties en het gaat niet alleen om de vaardigheden die leerlingen en volwassenen
bezitten en inzetten; het gaat ook om de kenmerken van de onderwijssetting zelf,
inclusief cultuur en klimaat" Meena Srinivasan, 2021.
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Handen, ervaringsgericht, multisensorisch leren - leren door te doen

"Wij zijn makers, niet alleen consumenten. Opvoeders moeten de waarde inzien van het
onderwijzen van leerlingen hoe ze dingen kunnen maken met hun prachtige handen,
die ze van Moeder Gaia hebben gekregen" Satish Kumar

"Genoeg van al deze Blah blah blah... Het is nu tijd voor actie - laten we het gewoon
doen" Greta Thunberg

Gaia YES! - omarmt de Gaia Education benadering van leven en ervaringsleren. We
leren wat we leven en wanneer we kunnen reflecteren op persoonlijke ervaringen.
Ervaringsgericht leren is een grondige en holistische leraar. Als we ons met ons hele
lichaam, onze handen en al onze zintuigen bezighouden, maken we echt contact met
wat we leren - die verbinding blijft ons bij, het wordt een levenservaring die geïntegreerd
is in wie we zijn. Veel studies in het onderwijs ondersteunen dit: één studie vergeleek
testscores van leerlingen die een les kregen over waterkwaliteit met die vanleerlingen
die een waterzuiveringsapparaat bouwden. De leerlingen die actief leerden, hadden
veel hogere testscores en verbeteringspercentages. Een van de redenen waarom
praktijkleren zo effectief is bij het vasthouden van informatie heeft te maken met zowel
de fysiologische als de psychologische effecten van de leerstijl.

Hands-on leren betrekt beide zijden van de hersenen beter. Luister- en
analyseprocessen vinden plaats in de linker hersenhelft, maar visuele en ruimtelijke
processen worden rechts behandeld. Door meerdere leerstijlen te combineren, vormen
de hersenen sterkere algemene verbindingen en kunnen ze meer relevante informatie
opslaan. Hersenscans tonen ook een verhoogde activiteit in zintuiglijke en motorische
gebieden van de hersenen wanneer ze nadenken over concepten waarmee ze
praktische ervaring hadden. Iets kunnen aanraken en zien is gewoon krachtiger dan er
alleen over lezen. Zoals een docent het verwoordde: "Onder een microscoop bacteriën
zien bewegen is krachtiger dan erover lezen in een boek. "Toekijken hoe iemand een
schroef in een plank boort is niet te vergelijken met het voelen hoe het elektrische
gereedschap in je eigen handen tot leven komt. Een video lezen of bekijken over
tuinieren is niet te vergelijken met de geur en het gevoel van aarde die je aanraakt als je
er een plant. Spelen in een band, een theaterproductie maken, reizen of deelnemen
aan het Europees jeugdparlement zijn allemaal voorbeelden van leren door te doen.
Daarom leren we natuurlijk beter als we doen wat voor ons natuurlijk is: bewegen,
creëren, observeren en met elkaar in contact komen.
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Ervaringsgericht en praktijkgericht leren kan een uitdaging zijn in een klaslokaal, maar
excursies en activiteiten in de openlucht en in de gemeenschap op het gebied van kunst
en wetenschap kunnen opvoeders en leerlingen de gelegenheid bieden om de
holistische benadering van onderwijs in hoofd, hart en handen in praktijk te brengen.

Harmonie in hoofd, hart en handen leren:
Soms kan een activiteit praktisch gericht zijn op een leeraanpak waarbij de "H's" van
hoofd, hart en handen worden gebruikt. De kracht van een holistische benadering zou
zijn om harmonie te scheppen en zoveel mogelijk aan te moedigen om onderwijs en
leren met hoofd, hart en handen samen te vlechten als wederzijds ondersteunend en
aanvullend, waardoor de leerervaring wordt verrijkt. Gaia YES! Curriculum biedt veel
groepsdynamiek en activiteiten die kunnen helpen concepten tot leven te brengen
binnen alle modules en dimensies door de kracht van het combineren van hoofd, hart
en handen te gebruiken. Projectmatig leren met co-creatie en visievorming, discussie,
onderzoek en creatief ontwerp en vervolgens implementatie, kan deze benaderingen
samenbrengen.

Er zijn veel voorbeelden van holistische educatie en bronnen in het Gaia YES!
curriculum en andere publicaties binnen Gaia Education. Je kunt ook bronnen vinden
op de websites van de partners, de genoemde bronnen en van andere docenten, zoals
Robin Clayfield's Teaching Permaculture Creatively en Rosemary Morrow's
Permaculture Teaching Matters.
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4. Holistisch onderwijs is geïntegreerd

De leeromgeving leraar-leerling omvat niet alleen het curriculum, de school of de
onderwijsomgeving, maar ook de gemeenschap en de grote wondere en uitdagende
wereld om ons heen. Gaia YES! roept ons op om rekening te houden met deze
invloeden en helpt ons de impact ervan op de opvoeding van onze jeugd te begrijpen.
Veel jongeren hebben tegenwoordig toegang tot sociale media en worden
gebombardeerd met informatie uit alle delen van de wereld, met honderden
perspectieven en meningen binnen handbereik, onmiddellijk, vaak continu. Dit en de
cultuur en maatschappelijke activiteiten om hen heen maken evenzeer deel uit van hun
realiteit en onderwijsontwikkeling als enig curriculum. Dus hoe kunnen we deze realiteit
opnemen in een holistisch curriculum, zodat het authentiek is en in contact met de
"echte" wereld waarin leerlingen leven en mee te maken hebben? Gaia YES! moedigt
ons aan om te kijken naar wat "het geheel" buiten het curriculum en het schoolterrein
omvat, en onderzoekt ideeën over hoe we die realiteit in het leerproces kunnen
integreren.
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Integratie in de gemeenschap
De sociale ervaring van een leerling buiten zijn schoolwereld omvat het gezin, de
gemeenschap en sociale groepen waarmee hij/zij zich bezighoudt. Integratie van deze
invloeden in een holistische opleiding betekent dat zij in aanmerking worden genomen
als onderdeel van de leercontext van de leerlingen en dat positieve bruggen worden
geslagen door verbinding en begrip. Als adolescenten zich ontwikkelen van hun
kindertijd tot jong volwassenen, wordt een deel van wie zij zijn en hoe zij zichzelf zien
gereflecteerd door en via hun gemeenschap. Tijdens het Gaia YES! Curriculum
ontwikkelingsproject gaven veel jongeren aan dat ze op een betekenisvolle, authentieke
manier willen bijdragen aan hun gemeenschap, zodat ze gerespecteerd en
gewaardeerd worden. Ze willen erkend worden, niet alleen als leerlingen, maa mij r ook
als capabele medewerkers. Dit kan zo eenvoudig zijn als het bouwen van een bankje
voor het schoolplein, het opvoeren van een prachtige memorabele theatervoorstelling
voor de gemeenschap, het helpen opzetten van een lokaal bedrijf of voedselbank, of
het planten van bomen in de buurt.

Gezinnen, bedrijven en lokale groepen kunnen als deelnemers bij het Gaia YES!
curriculum worden betrokken. De gemeenschap kan op haar beurt ook worden
uitgenodigd om kennis te nemen van de doelstellingen van duurzaam holistisch
onderwijs en ervoor kiezen om deze te ondersteunen. Opvoeders en leerlingen worden
aangemoedigd om gebruik te maken van de gemeenschap als een uitbreiding van het
klaslokaal of de leeromgeving. Relaties met de lokale gemeenschap kunnen deuren
openen voor jongeren, via stages en mentorschapsprogramma's. Door deze ervaringen
kunnen jongeren beginnen te functioneren als volwassenen, aangezien zij uit de eerste
hand de uitdagingen en mogelijkheden van economie, en sociale organisatie en
verantwoordelijkheden, innovatie en de potentiële positieve verandering ervaren. Door
integratie in de gemeenschap kunnen opvoeders en studenten ook als katalysator
fungeren en hun gemeenschap helpen om duurzamer en veerkrachtiger te worden.

Integratie met de natuur en lokale ecosystemen

Elke leeromgeving of school staat op land dat deel uitmaakt van een groter
ecosysteem, waarvan het afhankelijk is en waarmee het in wisselwerking staat. Een
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holistische benadering van leren omvat inzicht in dat ecosysteem, en de invloeden
daarop van de mensen die ermee omgaan, en de verbindingen binnen de bioregio
waarin het zich bevindt. Leerlingen kunnen een interactief web van begrip creëren door
te beginnen met systeemdenken - patronen die kunnen worden gevolgd door hun
volledige cyclus binnen de ecosystemen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld de volledige
cyclus bestuderen van waar hun water vandaan komt, hoe het interageert in hun school
en huis, en waar het naartoe gaat, in een volledige cyclus, met een holistisch
multidimensionaal perspectief. Om dat te doen, kan men zich aansluiten bij andere Gaia
YES! thema's, zoals wat zijn de economische, sociaal-politieke en
cultureel-wereldbeschouwelijke invloeden op de manier waarop water zich door hun
gemeenschap beweegt? Misschien komt het diepste begrip wel voort uit persoonlijke
ervaringen in onze omgeving, zoals een open excursie in de natuur, gewoon voor de lol.
Dit soort open verkenning door de seizoenen heen kan onze band en waardering met
de plaats verdiepen. Begrijpen waar we lokaal en bio-regionaal zijn is een deel van
begrijpen wie we zijn.

Integratie met patronen van plaats en tijd
Gaia YES! stimuleert het cultiveren van de kracht van observatie en waardering van
patronen in de relaties van ruimte en tijd in de lokale cultuur en de verbinding daarvan
met de plaats. Een holistisch perspectief is schaalbaar, het omvat verbinding met de
seizoenen en patronen in het klimaat, en de lokale culturele reacties daarop door
middel van rituelen, vieringen en normen. Het omvat begrip van de geschiedenis en
onze plaats daarin, en hoe onze perceptie van het verleden het heden en de toekomst
beïnvloedt, lokaal en wereldwijd. Deze perspectieven kunnen worden verkend en
geïntegreerd in alle dimensies en modules, en kunnen helpen de onderwerpen met
elkaar te verbinden. Ze worden vooral verkend in de dimensie Wereldbeeld, en kunnen
ons begrip verdiepen van waar we vandaan komen, waar we zijn, en waar we heen
willen.
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Gaia YES! integreren in bestaande onderwijssystemen
Niet alle onderwijssystemen voor jongeren, ruimtes, leerplannen, visies en
doelstellingen, of culturen zijn hetzelfde. Hoewel onderwijssystemen kunnen
verschillen, zijn de meeste gericht op het ondersteunen van jongeren om bekwame
volwassenen te worden die een bevredigend leven leiden, levenslang leren en
bijdragen aan de verbetering van de samenleving. De flexibiliteit van Gaia YES! kan
zowel in formele als informele onderwijsomgevingen worden toegepast.

Traditionele scholen:
Het Gaia YES! curriculum kan op verschillende manieren worden aangepast in een
bestaand schoolcurriculum. De docenten kunnen het curriculum gewoon volgen zoals
het is beschreven, als een keuzevak voor de bovenbouw. De tijd die het Gaia YES!
curriculum vergt is ook flexibel en kan een maand, een semester of een jaar beslaan,
afhankelijk van wat het beste past in de context. Ook kunnen dimensies of individuele
modules worden opgenomen in bestaande lessen - zoals selecties van ecologie
modules in de biologieles, of Gaia YES! sociale of economische modules kunnen
worden ingebracht in de geesteswetenschappen enzovoort.

Alternatieve scholen:
Sommige scholen willen het Gaia YES! curriculum aanpassen als hun primaire
curriculum voor meerdere jaren bovenschools werk - dieper ingaan op de onderwerpen
en de Gaia Education boeken voor elke dimensie (De Vier Sleutels) en andere
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materialen gebruiken om de leerlingen te begeleiden. Standaardvereisten voor
wiskunde en taal kunnen gemakkelijk worden gehaald en opgenomen in het Gaia YES!
leerplan. Dit model wordt aangepast door een van de Gaia YES! partnerscholen.

Universiteiten en lerarenopleidingen:
De vraag naar en de richtlijnen voor duurzaamheidsonderwijs op onze scholen nemen
met enorme stappen toe. Het Gaia YES! Curriculum kan leraren en jongerenwerkers
helpen om aan deze richtlijnen en eisen te voldoen. Gaia Education heeft met de VN
samengewerkt om de SDG in hun curriculum op te nemen en heeft Gaia YES!
geïnspireerd om hetzelfde te doen. Docenten in opleiding aan de universiteit hebben de
tijd en de openheid om nieuwe ideeën over onderwijs op te nemen, omdat ze nog niet
overspoeld zijn met het daadwerkelijke lesgeven. Het Gaia YES! Curriculum hier
wellicht zijn sterkste impact hebben, als een multiplicator effect - leraren in opleiding
leren om de Gaia YES! Curriculum te delen...

Kinderen in Permacultuur, bijeenkomst van opvoeders in Londen, 2019

Homeschooling en unschooling
Een steeds groeiend aantal gezinnen en leerlingen heeft gekozen voor een
onderwijstraject buiten de institutionele leersystemen of plaatsen om. Niet alle
thuisonderwijs is hetzelfde. Sommige leerlingen werken nauw samen met een
standaard leerplan via programma's voor afstandsonderwijs en interactie met
geaccrediteerde leraren online, of in educatieve hulpbronnencentra met homeschool
support groepen. In sommige landen kunnen leerlingen een vrij pad van zelfstudie
volgen met minder structuur, examens of andere eisen dan het verkrijgen van onderwijs
dat de leerling voorbereidt op het functioneren als een capabele volwassene in de
maatschappij. Het Gaia YES! Curriculum kan gemakkelijk worden gebruikt door
homeschoolers en hen helpen om de aanpak en onderwerpen te creëren die hen het
meest interesseren. Sommige afstandsonderwijs homeschooling programma's kijken
naar Gaia YES! als een mogelijk curriculum voor homeschoolers om op voort te
bouwen als onderdeel van hun onderwijs.
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Erasmus Gaia jongerenuitwisseling, Italië, 2017

Uitwisselingen van jongeren, zomerkampen en naschoolse programma's
Er zijn steeds meer mogelijkheden voor jongeren om deel te nemen aan
Eramus-achtige jongerenuitwisselingen en zomerprogramma's als onderdeel van hun
duurzaamheidsonderwijs. Organisatoren van programma's, jeugdleiders en
medewerkers kunnen hun voordeel doen met het Gaia YES! curriculum benutten en in
hun activiteiten inbouwen. Gaia Education heeft een dergelijke integratie in
jongerenuitwisselingen ondersteund via haar Gaia Youth programma's. Het Gaia YES!
Curriculum kan middelen verschaffen aan deze programma's voor jongeren als
onderdeel van hun ervaringsgericht duurzaamheidsonderwijs in informele
onderwijsomgevingen.
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5. Gaia YES! Benaderingen, methoden en praktijken

In verschillende leercontexten zijn er vergelijkbare patronen van praktijken die in Gaia
Education worden gebruikt en die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van Gaia
YES! holistisch duurzaam onderwijs. Deze methoden en benaderingen van het delen
van de inhoud van het curriculum zijn gebruikt in de vele workshops en
accreditatiecursussen via Gaia Education die nuttig, boeiend en effectief zijn gebleken.
De partnergroepen die het Gaia YES! Curriculum hebben ook veel van deze praktijken
toegepast in hun eigen onderwijsomgeving, en we denken dat veel lezers dat ook
hebben gedaan. Hoewel sommige praktijken bekend zijn bij docenten en leerlingen,
introduceren we ze in het licht van hun relevantie voor duurzaamheidsonderwijs in het
bijzonder. We moedigen leerkrachten aan om deze onvolledige lijst uit te breiden en te
verdiepen met hun eigen methoden en benaderingen om een rijke, boeiende en
effectieve leeromgeving voor de lerenden te creëren.
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● Whole System denken en ontwerpen
Whole systeem denken en ontwerpen is de kern van holistisch en
duurzaamheidsonderwijs. Om een systeem zoals water, energie,
voedselsystemen of materiaal- en afvalsystemen te volgen, moet men de
volledige cyclus doorlopen door het hele netwerk van paden en verbindingen. De
meeste tekortkomingen in het functioneren van duurzaamheid in onze huidige
wereld zijn te wijten aan een gebrek aan waardering van de volledige cyclus - het
gebrek aan ervaring met terugkoppelingen van onze acties. Om dit aan te
pakken kunnen we ons bezighouden met creatieve en congruente observatie en
ontwerp van hele processen. Het ontwerpen van hele systemen is ook
schaalbaar - een leerling kan de waterbeweging door zijn school volgen, en dat
uitbreiden naar de gemeenschap en de bioregio. Evenzo is systeemdenken
transdisciplinair. Een economische en macht delende sociale organisatie kan ook
gezien worden als systemen die al dan niet duurzaam zijn. Een systeem door
zijn cyclus volgen kan een cognitieve analyse inhouden van de materiële en
sociaal-economische gevolgen, maar ook emotionele en tactische verkenningen
bij het creëren van kunst - stroomkaarten, verhalen of modellen op schaal om de
systemen weer te geven.

● Leren op basis van verhalen:
Luisteren, lezen of het creëren van een verhaal rond een idee of groep van
ideeën kan helpen bij het verwerken en verbinden van meerdere concepten en
gevoelens. Verhalen kunnen docenten helpen om de dimensies en modules van
Gaia YES! in een zinvolle en inspirerende context te verweven. Het Curriculum
Companion hoofdstuk biedt een rijke verzameling van verhalen rond de
dimensies en modellen van het Gaia YES! Curriculum, die gebruikt kunnen
worden om een dieper holistisch begrip van de concepten die ze behandelen te
inspireren.
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● Onderzoekend leren
Onderzoekend leren nodigt leerkrachten en leerlingen uit om vragen te gebruiken
om ideeën te verkennen en antwoorden te vinden die relevant en zinvol voor hen
zijn. In plaats van te lezen over het menselijk lichaam en
gezondheidsaanbevelingen, zou een vraag kunnen zijn: "Wat betekent welzijn
voor jou? Hoe denk je dat je welzijn in je leven kunt brengen?". Leraren kunnen
hetzelfde doen: ze kunnen vragen: "Wat zijn enkele van de manieren waarop ik
graag lesgeef? Wat lijkt mij het leukst, het effectiefst en het boeiendst voor mijn
leerlingen?" of "Hoe kan ik steun vinden om les te geven op de manier die ik
graag zou willen? "De antwoorden op open vragen zijn vaak dynamisch en het
kan interessant zijn ze te zien veranderen. Antwoorden op de vraag wat
leerlingen zien als relevante problemen en oplossingen voor
duurzaamheidsuitdagingen kunnen in de loop van hun schooljaren veranderen,
en het zien van dat veranderingspatroon kan voor hen zinvol zijn. Als mensen
het antwoord zoeken op vragen die ze hebben gesteld en waar ze echt
nieuwsgierig naar zijn, is de kans groter dat ze met creatieve antwoorden komen
die ze zich eerder zullen herinneren en waaruit ze in de toekomst zullen putten.
Een relevant voorbeeld van onderzoekend leren is te vinden in Daniel Wahls
boek, Designing Regenerative Cultures. Daniel Wahl levert een belangrijke
bijdrage aan Gaia Education, en zijn boek is gebaseerd op relevante vragen om
de lezer te betrekken bij het verkennen van thema's over het ontwerpen van
duurzame en regeneratieve culturen.

● Zelfsturend leren
Zelfsturend leren kan leerlingen helpen hun onderwijservaringen te co-creëren
en te sturen op de manier die het beste past bij hun wonderbaarlijk unieke zelf
met hun eigen kenmerken, voorkeuren, interesses en leerstijlen. Door leerlingen
in staat te stellen zelf hun onderwijsdoelen, aandachtsgebieden en leertempo te
bepalen, kunnen leerlingen een dieper gevoel van zelfbewustzijn, richting en
verantwoordelijkheid ontwikkelen. Door de verschillen van de leerlingen te
respecteren, kunnen volwassenen worden gecreëerd die datzelfde respect voor
diversiteit en zelfbepaling meenemen naar hun volwassenheid en naar de
samenleving die zij opbouwen. Met behulp van het Gaia YES! Curriculum
kunnen leerlingen een pad uitstippelen op basis van hun interesses, of ze nu
alleen of in groepsverband werken. De mate van zelfsturing kan worden
beïnvloed door de leercontext, maar zelfs in meer gestructureerde omgevingen
kunnen leerlingen verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen om deel te nemen aan
het creëren van hun leertraject.

● Participerend leren in kleine groepen
Participerend leren in kleine groepen is ervaringsgericht en biedt mogelijkheden
voor multidimensioneel leren. Gaia YES! biedt in de sociale dimensies
suggesties voor activiteiten om vaardigheden op te bouwen die nuttig zijn voor
het participeren en samenwerken en die van toepassing zijn op alle dimensies.
Het werken in groepen of teams kan ook het leren en onderwijzen in
groepsverband inhouden - waarbij leerlingen van elkaar leren. Mensen zijn
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sociale dieren die leven in onderling verbonden sociale omgevingen. De
vaardigheden leren om goed in groepen te werken is essentieel voor persoonlijk
en mondiaal succes. Om een duurzaam-regeneratieve wereld te creëren zullen
we op een effectieve manier moeten samenwerken, onze verschillen onder ogen
moeten zien en onze verschillende benaderingen moeten waarderen.

● Projectonderwijs
Projectonderwijs kan een doeltreffende holistische manier zijn om vele
onderwerpen en leervaardigheden samen te brengen. Of het project nu
zelfstandig of als groep wordt uitgevoerd, het biedt een middel om op creatieve
wijze de gelaagdheid van onderwerpen diepgaand te verkennen met een
verscheidenheid aan benaderingen en vaardigheden. Groepsprojecten die aan
een klas worden gepresenteerd, worden gebruikt door Gaia Education als
onderdeel van hun EDE-cursus en door gecertificeerde
permacultuurontwerpcursussen. Deze projecten zijn meestal gebaseerd op het
ontwerpen van voorgestelde duurzame leef- (of leer)ruimten, duurzame bedrijven
of gemeenschapsprojecten, zoals gemeenschapstuinen. Als groep werken aan
een dergelijk duurzaamheidsproject is holistisch duurzaamheidsonderwijs in de
praktijk - en wordt soms de katalysator voor de uitvoering van de projecten. Een
groep leerlingen kan bijvoorbeeld een schooltuin, een gemeenschappelijk
lunchprogramma of een schoolevenement ontwerpen en uitvoeren.

● Het integreren van creatieve en levende kunsten
Het integreren van creatieve en levende kunsten als integraal onderdeel van
holistisch leren en expressie wordt in Gaia YES! als essentieel beschouwd. De
kunsten kunnen thema's in de dimensies bevatten en harmoniseren, van
creatieve verhalen van hoop, tot reflecties in tekeningen, video's en memes, tot
theater- en muziekproducties. Kunst is hoe we onze gevoelens verwerken,
uitdrukken en delen met de wereld. De creatieve kunsten zijn ons heerlijke en
krachtige menselijke medium dat collectieve sentimenten kan vangen en
bewegingen kan creëren. Gaia YES! wil leerkrachten en leerlingen aanmoedigen
om kunst in alles, in elke module, op te nemen en te laten helpen verbinden,
vieren en harmoniseren.
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● Incidenteel leren - ongepland en spontaan
Incidenteel leren door ervaring en experimenten - is hoe we het grootste deel van
ons leven leren. Open tijd toestaan om te verkennen zonder structuur of
voorgeschreven educatieve bedoeling kan de deur openen naar leren waarvan
we ons niet realiseerden dat het belangrijk was of dat we het gepland hadden.
Incidenteel leren kan gebeuren door excursies of door leerlingen gewoon
boeken, video's of ideeën op de computer te laten verkennen. Het kan gebeuren
tijdens spel en spelletjes. Gaia EDE's laten vaak ongeplande vrije tijd voor
leerlingen over om zaken die hen interesseren te onderzoeken en te bespreken.
In deze vrijheid kunnen vaak de meest interessante inzichten ontstaan. Gaia
YES! Curriculum biedt veel interessant materiaal, maar moedigt ook "open
ruimte" aan - of vrije tijd voor spontaan leren en inzicht.

● Leren door authentieke bijdrage en dienstverlening
Leren door authentieke bijdrage in de dienstverlening kan bij adolescenten
zelfvertrouwen, een gevoel van erbij horen, waarde en zelfrespect opbouwen.
Acties zoals het planten van bomen in de gemeenschap bieden meer dan een
leermogelijkheid; het is een bijdrage waar de leerling trots op kan zijn, die hij
misschien nog eens kan herhalen, en die een deel wordt van wie hij is. De
ESD-pedagogiek stelt voor dat we "de voorwaarden moeten scheppen voor
leerlingen om te weten hoe ze moeten samenwerken, complexe problemen
moeten oplossen, systemisch en creatief moeten denken, en klaar en bereid
moeten zijn om actie te ondernemen, vervuld van een gedeeld gevoel van
verantwoordelijkheid." Dienstenprojecten voor de gemeenschap kunnen helpen
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een gedeeld gevoel van saamhorigheid en verantwoordelijkheid te creëren en
nuttige bruggen te slaan naar de grotere gemeenschap.

● Leren door vieringen en rituelen
Leren door vieringen en rituelen vormen een belangrijke sociale identiteit, het
gevoel erbij te horen, en geeft binding aan gemeenschappen en groepen. Het
vieren van seizoensgebonden, kosmische gebeurtenissen zoals de cycli van de
maan, overgangsrituelen en lokale en mondiale gebeurtenissen kan ons kracht
geven en ons verbinden met onze cultuur en de verzamelde groepswijsheid van
onze gemeenschappen. Deze rituelen kunnen ons helpen de chaos te
beheersen en continuïteit te vinden in onze veranderende wereld. Vieringen
geven ons de tijd om collectief na te denken in dankbaarheid dat we gesteund
worden waar we zijn door gedeelde ervaringen van saamhorigheid en
verbondenheid. Opvoeders en leerlingen kunnen voortbouwen op de
gemeenschap of hun eigen vieringen en rituelen van steun creëren.
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● Leren door verkennen en verbinden met andere groepen
Leren door verkennen en verbinden met andere groepen is toegankelijker geworden
door programma's als Eramus en andere programma's voor duurzame jongeren. Door
netwerken van ondersteuning te creëren via lokale en internationale jeugdgroepen kan
de leeromgeving worden uitgebreid tot over de hele wereld. Dit schept geweldige
mogelijkheden voor kruisbestuiving, verbreedt de horizon en de perspectieven, en
versterkt ons collectieve gevoel van verbonden wereldburgers. Veel van deze
programma's stimuleren holistisch duurzaam leren in samenhang met de SDG. Het
Gaia YES! Curriculum kan worden gebruikt in deze jongerenuitwisselingen als
onderdeel van hun informele leerplatforms. De modules lenen zich goed voor
workshops en activiteiten die in deze evenementen kunnen worden opgenomen.

● Blended learning
De recente sluiting van scholen in veel landen als gevolg van beleid om de pandemie te
beperken, creëerde een kans om betere online leermiddelen en programma's te
ontwikkelen. Studenten die fysiek van elkaar waren geïsoleerd, konden online
communiceren, leren en delen met hun klas, docenten en medeleerlingen. Deze vraag
naar online leren katalyseerde de creatieve ontwikkeling van online leermiddelen en
-praktijken. Gaia Education heeft een rijk en succesvol interactief online programma
gecreëerd voor al haar dimensies. Er is een hoofdstuk gewijd aan het verkennen van
online en blended learning als een krachtig en effectief middel om Gaia YES!
Curriculum en het verbinden van leraren en leerlingen over de hele wereld.

"Twijfel er nooit aan dat een kleine groep
bedachtzame, toegewijde burgers de wereld
kan veranderen. Sterker nog, het is het enige
dat dat ooit gedaan heeft." Margaret Mead
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6. Het waarderen van de uitdaging van adolescenten
tot volwassen authenticiteit:

"De verandering zijn" die je wilt zien in het onderwijs en in de wereld.

Het onderwijzen van het Gaia YES! kan jongeren hoop en inspiratie bieden. Deze
intentie kan echter soms worden aangevochten door juist die de mensendie het hoopt
te verheffen en te versterken.
De meeste adolescenten hebben een talent voor het herkennen van inconsistenties en
het in twijfel trekken van systemen van autoriteit. Zij hebben ook vaak een sterk gevoel
voor wanneer dingen niet authentiek of niet congruent aanvoelen. Het is van cruciaal
belang voor hun overleving om de sociaal-economische en culturele systemen en
subtiliteiten waarin zij zullen leven te begrijpen. Het is dus begrijpelijk en gezond voor
hen om alle facetten, grenzen en vooral inconsistenties te onderzoeken die onthullen
hoe de dingen echt werken in de "echte" wereld waarin zij terechtkomen.

Veel tieners zullen hun interesse verliezen, zelfs in de meest goedbedoelde holistische
sociaal-emotionele leerprogramma's, als ze het gevoel hebben dat deze niet authentiek
en/of betuttelend voor hen zijn. Veel tieners zullen zich laten afschrikken door
duurzame holistische onderwijsprogramma's die niet relevant of congruent worden
geacht aan de gemeenschap waarin zij leven, en die niet ingaan op de psychologische
kernbehoeften en motivaties van jongeren in het algemeen, waaronder het ontwikkelen
van een identiteit, een gevoel van doelgerichtheid, erkenning en respect van
leeftijdgenoten en hun gemeenschap, en het vinden van manieren om te gedijen en te
slagen in het leven.

Tegelijkertijd ontkennen de meeste jongeren niet dat hun generatie voor steeds grotere
uitdagingen staat en velen zijn er bang voor. Naarmate ze ouder worden, zijn ze zich
bewust geworden van de ernstige gevolgen van bedreigingen zoals klimaatverandering,
verlies van biodiversiteit en wereldwijde sociaaleconomische instabiliteit, en dat die
waarschijnlijk een impact zullen hebben op hun leven. Meer dan 50% van de jongeren
heeft nu last van wat "eco-angst" wordt genoemd. Dit is een begrijpelijke reactie en
geeft aan dat zij opletten. Een deel van het opbouwen van veerkracht is het creëren van
veilige en ondersteunende ruimte voor jongeren en de gemeenschap om dergelijke
angsten te uiten wanneer ze zich voordoen. De uitdagingen waar we voor staan kunnen
overweldigend lijken. Mensen die werken met het groeiende aantal mensen dat lijdt aan
"eco-angst" moedigen vaak het gebruik aan van hulpmiddelen zoals de vijf stadia van
rouw, (Kübler-Ross) die in het leven zijn geroepen om het overgangsproces bij grote
veranderingen te ondersteunen. Dergelijke hulpmiddelen kunnen jongeren laten zien
hoe zij zichzelf en elkaar kunnen steunen in tijden van uitdaging en verandering.

De vijfde stap van het rouwwerk is "Acceptatie". Zoals Rob Hopkins het formuleerde na
het bijwonen van de klimaatconferentie (COP26) van de Verenigde Naties in 2021: "Het
betekent niet een soort blijmoedig wegmoffelen van de werkelijkheid. Acceptatie
betekent dat we worden veranderd door wat we weten. Het betekent dat we ons
opnieuw moeten voorstellen wie we zijn en hoe we ons door de wereld bewegen. Het
betekent dat we bereid moeten zijn onbevreesd te spreken over wat niet langer mogelijk
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is, en dat we dapper en fel moeten zijn in het beschermen daarvan. Het betekent dat
alles opnieuw kan worden bedacht en dat we oprecht enthousiast zijn over die
mogelijkheid. "

Het succes van het Gaia YES! curriculum ligt niet alleen in de erkenning dat er echte
uitdagingen zijn, maar ook in het aanbieden van relevante inhoud en vaardigheden om
deze aan te pakken. Leerlingen hebben meer nodig dan inhoud, ze hebben mentoren
en docenten nodig waarin ze kunnen geloven, die de uitdagingen erkennen en niet
alleen hulpmiddelen voor oplossingen bieden, maar ook de passie om "deel uit te
maken van de oplossing" en die betrokkenheid in hun onderwijs en in hun eigen leven
weerspiegelen.

Hetzelfde geldt voor de leeromgeving die de leraar en de leerling ondersteunt. Staan
het bestuur, de school en de leeromgeving open voor het toepassen van duurzaam
ontwerp in hun programma's en structuren op alle niveaus? Het opbouwen van
motivatie en vertrouwen bij de leerlingen voor het leerplan zal gemakkelijker zijn als het
congruent is met de oriëntatie, visie, waarden, het beleid en de doelstellingen van de
school en de leeromgeving. Stappen om die overeenstemming te bereiken vergen
geduld en doorzettingsvermogen. Niet iedereen is het daarmee eens. Andere delen van
dit handboek gaan over dat proces. De school- en leeromgeving, de praktijken en de
verbintenissen van de onderwijsgemeenschap spreken de leerlingen meer aan dan de
inhoud van het leerplan. En daarom is een holistische benadering die geïntegreerd,
geïmplementeerd en weerspiegeld wordt in alle aspecten van de
onderwijsgemeenschap zo essentieel voor het succes van jongereneducatie voor
duurzaamheid - Gaia YES! Soms, misschien wel meestal, zijn het de intenties en de
eerste kleine stappen van slechts één of twee docenten en leerlingen die dit cruciale
proces op gang brengen.

42



"Verbeelding cultiveren - is het vermogen cultiveren om naar dingen te kijken alsof ze
anders zouden kunnen zijn". John Dewey

7. "Wat als? " Onze verbeelding cultiveren om te
dromen en te handelen

Rob Hopkins, medeoprichter van de Transition Towns beweging en auteur van het
recente boek "From What Is to What If: Unleashing the Power of Imagination to Create
the Future We Want", spreekt over het belang van verbeelden en cultiveren van
mogelijkheden. Op basis van recent onderzoek suggereert hij dat dit vermogen aan het
afbrokkelen is, in het gedrang komt en nieuw leven ingeblazen moet worden om de
uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen. Hij heeft samen met Rob Shorter
instrumenten helpen ontwikkelen, zoals de Zonnewijzer (zie hierboven), om
gemeenschappen te helpen manieren te vinden om veerkracht op te bouwen. Hij daagt
mensen uit het "onwaarschijnlijke maar mogelijke" te overwegen in een reeks "wat als"
vragen in de hoop mensen aan te moedigen samen te werken om deze dromen waar te
maken in de overgang naar een meer duurzame en regeneratieve wereld.
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Als we deze uitdaging aangaan in de wereld van Gaia YES! kunnen we de vraag
stellen:

"Wat als onze school en leergemeenschap zouden besluiten Gaia YES! niet alleen als
lesprogramma te gebruiken, maar als katalysator voor echte veranderingen in de
richting van een duurzamere, regeneratieve en sociaal progressieve school en
gemeenschap? "

Vanuit dit perspectief wordt de school-leeromgeving zelf een levend onderdeel van het
leerplan. Dezelfde aanpak kan worden gevolgd bij jongerenuitwisselingen en
thuisonderwijs. Net zoals jongeren er een handje van hebben om de onvolkomenheden
aan te wijzen, kunnen zij ook oprechtheid en inzet herkennen en die intentie kan
aanstekelijk en inspirerend werken. De leraar en de school hoeven niet perfect te zijn,
maar alleen eerlijk in hun intentie, oriëntatie en streven naar duurzame, regeneratieve
en rechtvaardige paden. De authenticiteit komt tot uiting in een visie, een
onderwijscultuur en beleid en programma's die veerkracht opbouwen en tot uiting
komen in een onderwijsomgeving die "de daad bij het woord voegt".

De boodschap van het leerplan, de stijl van lesgeven en de plaatsen waar het
plaatsvindt, zullen allemaal sterker zijn als ze werkelijk samengaan in een holistische
benadering en praktijk. Toegewijde en authentieke stappen die door de
onderwijsgemeenschap worden genomen om dit te bereiken, met jongeren als
volwaardige deelnemers, vaak als leiders, aan die overgang, zullen voor hen en hun
gemeenschap een inspirerend voorbeeld zijn dat positieve verandering mogelijk is en
de moeite waard om naartoe te werken, niet alleen als onderdeel van hun onderwijs,
maar hun hele leven lang.
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Bloeiende Leeromgevingen
Sofie Baeke

Een cultuur van zorg creëren
voor onszelf en de schoolgemeenschap

"What kind of world do
we want to leave to our

children and
grandchildren?"
(Wahl, 2016, p.27)
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1. Samen een bloeiende leercultuur creëren

1.1 Inleiding

Dit hoofdstuk wil leeromgevingen helpen om optimale voorwaarden te scheppen voor de integratie
van een schoolbrede aanpak van duurzaamheid, door te beginnen met het ondersteunen van onszelf
en onze gemeenschap. Terwijl we kijken naar de uitdagingen waar scholen voor staan bij de
overgang naar een hele schoolaanpak, zien we mogelijkheden om de collega- en schoolcultuur te
versterken in de manier waarop we onze formele en informele bijeenkomsten houden, organiseren
en vormgeven en in het soort gesprekken en reflecties die we voeren. Door het beoefenen van
relationele vaardigheden in onze interne en externe bijeenkomsten kan een participatieve
schoolcultuur worden gestimuleerd waarin alle stemmen worden gehoord. Dit creëert op zijn beurt
een ondersteunende omgeving voor leerkrachten die dit verder kunnen uitwerken in hun
samenwerkingsverbanden en klaslokalen.

Eerst kijken we naar de uitdagingen van de hele schoolbenadering. Dan bekijken we even de
relationele perspectieven van de systemische pedagogiek en de regeneratieve mentaliteit, om
vervolgens de uitdagingen één voor één aan te pakken met vragen die samen met de
gemeenschapsleden onderzocht kunnen worden. Een bloeiende leercultuur wordt hierbij beschouwd
als een doorlopend dynamisch ervaringsgericht proces van interactie en leren, als een opkomend
levend ecosysteem en niet als een afgebakend vaststaand
eindresultaat.

1.2 Uitdagingen van de Whole School Approach

"How can we meet
everyone´s basic needs and

protect thriving human
cultures and planetary
wellbeing?" (Wahl, 2016,

p.28)

UNESCO (2013) definieert de Whole School Approach als
volgt: "Omvat het aanpakken van de behoeften van
leerlingen, personeel en de bredere gemeenschap, niet
alleen binnen het curriculum, maar in de hele school- en
leeromgeving. Het impliceert collectieve en collaboratieve
actie in en door een schoolgemeenschap om het
leervermogen, het gedrag en het welzijn van leerlingen, en de
omstandigheden die deze ondersteunen, te verbeteren."
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De belangrijkste uitdagingen waarmee scholen worden geconfronteerd bij de integratie van een
schoolbrede aanpak van duurzaamheid (Hargreaves, 2008) worden in de volgende hoofdstukken
samengevat:

● Onderlinge verbondenheid: er is een geïntegreerde, holistische en systemische aanpak
nodig

● Wat je onderwijst en hoe je onderwijst, inspelend op de behoeften: leiderschaps- en
facilitatievaardigheden zijn nodig om over te schakelen op participatieve, leerlinggerichte
benaderingen.

● Het creëren van een gemeenschappelijke visie: leerkrachten, leerlingen,
schoolpersoneel, belanghebbenden en ouders creëren een positieve visie en volgen de
beginselen van duurzame ontwikkeling.

● Kennisuitwisseling tussen scholen en belanghebbenden.
● Afstemming op de geschiedenis, identiteit en lokale context van de school.

1.3 Systemische pedagogiek en de regeneratieve mentaliteit

Het creëren van een participatiecultuur waarin niemand achterblijft, is het terrein van de systemische
pedagogiek. Systemische pedagogiek ziet een mens als een integraal onderdeel van vele relaties
(gezin, school, gemeenschap, ...) en houdt daarom rekening met de context en cultuur van het kind,
over de generaties heen. Zij beoogt een gevoel van veiligheid en verbondenheid op te bouwen door
de ouders en de gemeenschap bij het leerproces te betrekken en door het hele zijn van een kind te
benaderen waarin de mentale, sociale, emotionele en fysieke ervaringen even belangrijk zijn.

De verhalen die we vertellen zijn cruciaal voor het opbouwen van een cultuur. De overgang naar een
duurzaam klimaat is vergelijkbaar met het vertellen van een ander verhaal, een herstellend verhaal
van onderlinge verbondenheid. Waar het echt om gaat is een verschuiving in zien, denken en zijn. De
overgang naar een regeneratieve mentaliteit gebeurt zeker niet van vandaag op morgen. Het zijn de
kleine gewoontes die de schoolcultuur zullen veranderen. Wat je
jezelf vertelt. Welke verhalen je deelt. Hoe je communiceert. Hoe
je samenwerkt en hoe zinvol je je tijd samen doorbrengt.

"Having a regenerative
mindset means seeing the

world as a living system, built
around reciprocal and

co-evolutionary relationships
and wholes, where humans,

other living beings and
ecosystems rely on one

another for health." Warden,
2021, p.7)
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1.4 Praktische aanpak

Laten we eens kijken naar de momenten buiten de
lesuren, waarin we het schoolklimaat kunnen versterken
en waarin we een ander verhaal kunnen gaan vertellen:

Vergaderingen van het
schoolpersoneel
Vergaderingen van leraren
Vakdocentenvergaderingen
Personeelsvergaderingen

Hoe?
Communicatieve vaardigheden
Faciliterende vaardigheden
Besluitvorming
Participatievergaderingen
Meerdere intelligenties uitnodigen
Koppeling van de sociale, culturele, economische en
ecologische dimensie
Het faciliteren van een veilige emotionele ruimte
voor gemeenschapsvorming, viering en bezinning
Onze banden met plaats, fauna en flora in kaart
brengen en verhalen vertellen.Schoolgemeenschap

Vergaderingen van ouders
Leerlingenraad
School evenementen
Projecten met externe organisaties

Hoe kunnen we kleine aanpassingen maken aan onze bijeenkomsten die onze onderlinge
verbondenheid vergroten, ons informeren over de behoeften in de gemeenschap, ons helpen om
een gemeenschappelijke visie op te bouwen, ons leervermogen vergroten en die aansluiten bij de
lokale identiteit van de school?

In de volgende hoofdstukken vindt u mogelijke manieren om de eerder genoemde uitdagingen (in
1.2) om te zetten in kansen voor meer welzijn. Er zijn geen antwoorden, alleen vragen om samen
over na te denken en onze verhalen rond te delen. Voor het gemak wordt hier een eenvoudige
indeling voorgesteld: Check In, Storytelling, Circle. Deze hulpmiddelen nodigen uit tot luisteren en
nadenken met een open geest en hart. Afhankelijk van het doel van de bijeenkomst en van de
omvang van de groepen kunnen andere instrumenten geschikter zijn om het reflectieproces te
vergemakkelijken. Ook de vragen kunnen worden aangepast aan uw situatie.

Voorgestelde facilitatietools:
● Check In: Een vergadering beginnen met een Check In is altijd een goed idee. Een Check In

begint meestal met een open vraag. Elke deelnemer beantwoordt die vraag één voor één,
zonder onderbroken te worden. We luisteren naar iedereen en spreken pas als het onze
beurt is. Dit helpt om veiligheid te creëren, om af te stemmen op de groep en om elkaar te
leren kennen en begrijpen. Het brengt ook ieders aandacht op de doelstellingen van de
bijeenkomst en dient als overgang om de bijeenkomst te openen. Bij grote groepen kan de
tijd die aan de Check In wordt besteed, worden beperkt door aan de vraag toe te voegen
"Vertel in één woord, in één zin,...". Voorbeelden van Check In vragen zijn: Wat brengt je
hier? Hoe voel je je vandaag? Wat is je intentie voor deze bijeenkomst? Wat vind je het
leukste aan je werk? Wat heb je de afgelopen week geleerd?
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● Storytelling: Bij Storytelling is de vraag het belangrijkste onderdeel. Voorbeelden van zulke
vragen staan in de volgende hoofdstukken. Storytelling gebeurt meestal in groepjes van 2 tot
4 personen. Voordat de groepjes worden gevormd, legt de begeleider de rol van de verteller
en de luisteraar(s) uit. Het is een oefening in luisteren en spreken vanuit het hart. De verteller
vertelt als antwoord op de vraag. De luisteraar luistert en onderbreekt niet, noch beïnvloedt hij
de verteller met suggesties of vragen. Daarna worden de rollen gewisseld. Na de
verhalenronde is er een korte reflectieronde om je gesprekspartner te vertellen hoe zijn/haar
verhaal je heeft geïnspireerd. Om de deelnemers te helpen zich te concentreren en op tijd
terug te komen, biedt de begeleider een tijdschema aan. Grotere groepen hebben meer tijd
nodig.

● Cirkel of Go-Round: Na de storytelling in kleine groepjes komen alle deelnemers terug naar
de grote kring. Een Cirkel of Go-Round dient om de inzichten die tijdens de vorige oefening
naar boven kwamen te delen, te verspreiden en te verzamelen. Net als bij de Check In
kunnen de deelnemers één voor één reflecties delen, of het woord doorgeven aan de
volgende.

Klik voor meer informatie over de tools: Check In (Turner, 2012), Storytelling (Arthur, 2017), Go-
Round (Rhizome.coop, s.d.) en The Circle Way (Baldwin & Linnea, 2016)?

Bij het integreren van deze vragen in vergaderingen is het aanbevolen te beginnen waar de grootste
behoeften in uw schoolgemeenschap zijn en waar de minste weerstand bestaat. De volgorde in
deze tekst is uitsluitend gekozen omwille van de duidelijkheid en de samenhang met het
bijgevoegde leerplan. Het is niet bedoeld als checklist. Bovendien is het raadzaam niet te veel
veranderingen tegelijk door te voeren. Te veel chaos verhindert dat mensen zich veilig voelen.
Probeer één vraag tegelijk. Kijk wat er ontstaat. Documenteer wat er gebeurt. Oefen, oefen, oefen.
Reflecteer. Heb geduld. En onthoud: 'Als het niet leuk is, is het niet duurzaam. '

"Creating regenerative systems is
not simply a technical, economic,

ecological or social shift:

it has to go
hand-in-hand with an underlying shift
in the way we think about ourselves,
our relationships with one another
and life as a whole." (Wahl, 2016)
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2. Onderlinge verbondenheid

People normally cut reality into compartments, and so are unable to see the interdependence of all
phenomena. To see one in all and all in one is to break through the great barrier which narrows

one´s perception of reality.
-Thich Nhat Hanh

Een geïntegreerde win-win-winbenadering benadrukt de onderlinge verbondenheid tussen vakken.
Een manier om de sociale, culturele, ecologische en economische dimensie met elkaar te verbinden
is via thematisch onderwijs. Hier vindt u voorbeelden van de aanpak van alle dimensies in
thematische lessen. Meer over deze onderwijsaanpak vindt u hier.

De andere holistische schoolbrede benadering - degene die hier wordt behandeld - gebeurt via
kwalitatieve interne samenwerking. Het concept verwijst naar verschillende onderling verbonden
aspecten zoals ‘opvoeden door te zijn’, ‘het vergroten van de onderlinge verbondenheid met zichzelf,
de schoolleden en het leven’, ‘zich gehoord en gezien voelen’, 'transparante communicatie', 'zinvolle
samenwerking', ‘een gevoel van saamhorigheid’ en bloeiende en regeneratieve culturen. Hoe
kunnen we zijn, denken en handelen als tussenwezens? Dat is de vraag.

2.1 Wereldbeelden & Verhalen

We think we tell stories, but stories often tell us,
tell us to love or hate, to see or be seen.
Often, too often, stories saddle us, ride us, whip
us onward, tell us what to do, and we do it
without questioning.
The task of learning to be free requires
learning to hear them, to question them, to
pause and hear silence, to name them, and
then become a story-teller.
- Rebecca Solnit
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“How can we
enable

connectivity?”
(Wahl, 2016,

p.116)

Om de verandering die we meemaken te begrijpen, kunnen we kijken naar de ideeën en filosofieën die
ons wereldbeeld door de geschiedenis heen hebben gevormd of we kunnen onze westerse
wetenschappelijke benadering vergelijken met spirituele en inheemse wereldbeelden en daaruit leren
(Gaia education, 2017-2018e).

We kunnen ook onze eigen wereldbeelden beschrijven en elkaar inspireren. Door onze persoonlijke
verhalen te vertellen bouwen we vertrouwen en verbinding op, delen we wie we zijn en stimuleren we
verkenning en verbeelding. Het verzamelen van meerdere perspectieven verrijkt ons leven, helpt ons
het binaire denken te overstijgen en vergroot ons gevoel erbij te horen. Als we antwoorden met "Ja,
en ..." laten we tegenstrijdige waarheden naast elkaar bestaan, bevestigen we wat iemand heeft
gezegd en voegen we ons eigen perspectief toe. We hebben nu meer dan ooit verhalen nodig die ons
verbinden met de grotere werkelijkheid waar we deel van uitmaken. Onderwijs dat de diepere
oorzaken van onze klimaatcrisis aanpakt, is een onderwijs dat het verhaal vertelt van de aarde als ons
gemeenschappelijk huis. Laten we in plaats van verhalen over concurrentie, strijd en schaarste,
verhalen vertellen die ons verbinden met het levende universum en met de wijsheid van het leven,
zodat we ons leven kunnen vertellen met betekenis, waardering voor het leven en geworteldheid in de
plaats.

Facilitatietools op p.4 Vragen voor Storytelling:
Welke wereldbeelden hebben je kijk op het leven gevormd?
Waar komen je waarden en veronderstellingen vandaan?
Hoe breng je deze waarden tot uitdrukking in je leven en werk?
Wat is volgens jou de rol van de mens op aarde?
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2.2 Veranderende narratieven

You don´t fear people whose story you know.
-Margaret J. Wheatley

“Why are we still at war
with each other and with
nature?” (Wahl, 2016, p.28)

De verschuiving van een mechanistisch naar een systemisch wereldbeeld is belangrijk. Onze
voornaamste taak is om geleidelijk het destructieve verhaal van afgescheidenheid los te laten en het
herstellende verhaal van onderlinge verbondenheid te omarmen. Wij zien dit als een proces waarin
beide verhalen tegelijkertijd bestaan, terwijl we de verhalen van onderlinge verbondenheid bewust
voeden. Hoe meer aandacht we besteden aan onze onderlinge verbondenheid, hoe meer we onszelf
als 'tussenwezens' ervaren en zien. De wortels van klimaatverandering, het verlies van onze
biodiversiteit, de groeiende sociale ongelijkheid, de toename van langdurige burn-outs en depressies
en de opkomst van polarisatie zijn te vinden in mechanistische verhalen van afgescheidenheid, zoals
het geloof dat de mens los staat van de natuur en dat de mens er is om de natuur te veroveren.

· Het geloof dat mannen en vrouwen afgescheiden en
verschillend zijn van elkaar en dat mannelijke
eigenschappen superieur zijn aan vrouwelijke.

· Het geloof dat de geest los staat van de natuur.
· Het geloof dat de logische linkerhersenhelft gescheiden is

van en superieur is aan de intuïtieve rechterhersenhelft.
· Het idee van reductionisme dat een complex systeem

interpreteert als de som der delen, waarbij de
relationele dynamiek wordt verwaarloosd.
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“What can we learn from letting go
of the myth of control?” (Wahl,

2016, p.30)

Deze verschuiving wordt vaak beschreven als "Van Ego naar Eco" in de diverse veranderende
narratieven:

● Van de mens als meester van de
natuur naar de mens als
deelnemer aan de natuur.

● Van het universum als machine
naar het universum als levend
systeem.

● Van scheiding naar
onderlinge
verbondenheid.

● Van een vaste waarheid, zekerheid
en dualisme naar complexiteit,
onzekerheid en dubbelzinnigheid.

● Van beantwoorden naar bevragen
● Van erin passen naar erbij horen

Wanneer we de paradigmaverschuiving op deze manier presenteren houdt dit ook het gevaar in dat
we opnieuw een dualisme creëren, ditmaal tussen EGO en ECO, de oude hiërarchische versus de
nieuwe horizontale manier, tussen zelfzorg en zorg voor de wereld. Daniel Christian Wahl (2020)
stelt een derde weg voor: "de gezonde uitdrukking van het zelf (ego) in dienst van de wereld (eco)
zonder deze twee als gescheiden te zien, maar als dynamische uitdrukkingen van het leven als
planetair (of kosmisch) proces." We betreden het tijdperk van het en-en perspectief, van authentieke
autonomie in onderlinge verbondenheid, van zelfzorg én zorg voor de wereld.

Facilitatietools op p.4 Vragen voor Storytelling
Wat is de kwaliteit van mijn luisteren?
Hoe maak ik de onderlinge verbondenheid zichtbaar?
Hoe kan je vrouwelijke kwaliteiten meer waarderen?
Hoe kan je meer van je hele zelf in je lessen
brengen? Hoe ga je om met onzekerheid en
dubbelzinnigheid?
Hoe kan je de wijsheid van het lichaam, de intuïtie en de stilte
aanspreken? Hoe verandert het loslaten van controle de manier
waarop je met leerlingen omgaat?

Komt overeen met Curriculum Cultureel Module 1 - Wereldbeeld & Verhalen
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2.3 Communicatieve vaardigheden

Between what is said and not meant,
and what is meant and not said,
most of love is lost.
-Khalil Gibran

We voeden onze relaties door te communiceren vanuit het hart, ook bij conflicten. Een manier om dit
te leren is door kennis te maken met Geweldloze Communicatie (Gaia education, 2017-2018b,
p.6-10), ontwikkeld door M. Rosenberg. Het leert ons te observeren zonder te oordelen, gevoelens
te identificeren en te uiten zonder anderen de schuld te geven, verantwoordelijkheid te nemen voor
onze gevoelens en tegelijkertijd onze behoeften te erkennen, bewust verzoeken te doen en
empathisch te ontvangen. Een andere benadering is Radicale Eerlijkheid: rechtstreeks naar buiten
brengen wat je opmerkt in je geest, in je lichaam en vlak voor je neus.

Het vermogen om actief en diep te luisteren naar anderen (Gaia onderwijs, 2017-2018b, p.11-15) is
daadwerkelijk moeilijk. Het vraagt oefening en inzet. Leren luisteren begint met het identificeren van
wat we voelen en beoordelen, en het opmerken van hoe we reageren. Om echt te luisteren dienen
we onze meningen, vooroordelen en gevoelens los te laten en een innerlijke stilte te ontwikkelen.
Actief en diep luisteren impliceert vele vaardigheden, zoals het vrijmaken van onze geest, het
opschorten van onze meningen, het waarderen van verschillen, het respecteren van ieders grenzen
en het blootleggen van de eigen verborgen veronderstellingen.

Door onze mening op te schorten, ontkennen we onze eigen waarheid niet, maar maken we ook
ruimte voor andere ideeën en waarheden. Als we met oprechte nieuwsgierigheid luisteren,
verwelkomen we alle aanwezige gedachten, meningen en gevoelens en laten we mensen zich
gehoord voelen. Vijf belangrijke stappen bij het geven van feedback zijn (Gaia education,
2017-2018b, p.16-24): deel je verwachtingen, onderzoek de feiten, verduidelijk je motieven voor het
geven van feedback, bedenk de juiste timing voor positieve en negatieve feedback en wees
specifiek.

Reflectievragen
Hoe vaak uit je je gevoelens? Hoe erken je je behoeften?
Hoe is de kwaliteit van je luisteren? Is je feedback specifiek?
Hoe deel je je verwachtingen? Hoe reageer je op feedback?

Komt overeen met Curriculum Sociaal Module 1 - Communicatieve Vaardigheden.
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3.Wat je onderwijst en hoe je onderwijst,
gericht op de noden.

Jezelf en de schoolleden leren kennen is noodzakelijk om mensen te betrekken en een win-win-win
situatie te bereiken. We dienen erachter te komen wat de behoeften en talenten in onze
schoolgemeenschap zijn om deze in onze schoolactiviteiten aan bod te laten komen. De meeste
mensen hebben weinig tijd, tenzij ze een bijdrage kunnen leveren op een manier die voor hen zinvol
en bevredigend is. Kunnen we in vergaderingen en bijeenkomsten ruimte maken om naar elkaars
verhalen te luisteren en de gaven en verlangens in de groep
te horen?

3.1Wie ben ik? Mezelf leren kennen

Deep listening, to our inner voice,
to our community, to wild nature,
can help us catch sight of the
soul. Parker J. Palmer

Onszelf kennen helpt ons beslissingen te nemen, door de
bomen het bos te zien en ons te richten op wat echt
belangrijk is. Het delen van onze talenten en passies is
essentieel voor een vervullend leven.

Facilitatietools op p.4 Vragen voor Storytelling
Welke gaven en passies heb ik?
Wat wil ik leren?
Wat zijn mijn dromen voor een betere wereld?
Wat zegt mijn lichaam en intuïtie me?
Wat zijn mijn waarden en hoe kan ik ze meer eren?
Hoe kan ik wat meer van deze wereld houden?
Hoe kan ik meer voor mezelf zorgen?
Wie zijn mijn bondgenoten?
Op welke middelen kan ik een beroep doen?

Komt overeen met Curriculum Cultureel Module 2 - Wie ben ik?
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3.2 Empowerment door herverbinding

The important thing is not to stop questioning.
Curiosity has its own reason for existing.
- Albert Einstein

De verschuiving van een mechanisch naar een systemisch wereldbeeld houdt een overgang in van
repressieve macht naar creatieve macht. Repressieve macht heeft zijn wortels in een wereldbeeld dat
gebaseerd is op angst en wantrouwen. Iets is waar of onwaar, goed of fout. Het houdt ons vast in de
dramatische machtsdriehoek van vervolger, redder en slachtoffer. Om ons van deze beperkende rollen
te bevrijden, hebben we een sociaal bewustzijn nodig van wat anderen en wijzelf moeten ontwikkelen.
Een onderling verbonden systemisch wereldbeeld impliceert de waardering van alle waarheden, en
van onze creatieve kracht om het levensproces te voeden.

“Are we asking the right questions?”
(Wahl, 2016, p.36)

De wortels van onze huidige crisis begrijpen, gebeurt doorheen het erkennen van de psychologische
schade die het oude verhaal veroorzaakt. Verhalen delen over onze angsten en weerstanden in een
niet-veroordelende omgeving helpt ons naar onze huidige cultuur te kijken, onze subjectieve ervaringen
te begrijpen en helende manieren te vinden om het verhaal van afscheiding te overwinnen.

“What can we learn from trusting our
subjective experiences more deeply?

“ (Wahl, 2016, p.30)

Door te luisteren naar de angsten van onze collega's voeden we
niet alleen onze onderlinge verbondenheid en leren we elkaars
behoeften en gevoelens te begrijpen, maar leren we ook op een
meer gastvrije manier te reageren. Als we toestaan dat emoties
worden geuit, zonder ze te veroordelen en zonder ons ermee te
bemoeien om ze op te lossen, stellen we ons open voor de
wijsheid van subjectieve ervaringen.

Facilitatietools op p.4

Vragen voor Storytelling
Waar ben ik bang voor?
Welke wijsheid kan ik in mijn angsten vinden? Waar zie ik stress versus hoop
in de wereld? Wat geeft me stress? Wat voedt me?
Wat maakt me boos en hoe dient die boosheid mij? Wanneer ontken je je emoties? Hoe
kun je je emoties eren? Wanneer ervaar ik de angst om macht, mijn positie of mijn
privileges te verliezen?
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Wanneer ervaar ik vertrouwen en verbinding? Wanneer handel ik vanuit
schaarstedenken? Wat is mijn gevoel van genoeg zijn?
Wat betekent overvloed voor mij?
Hoe ontken ik het belang van het maken van fouten in het leerproces? Hoe kan ik fouten
vieren?
Hoe verwaarloos ik andere vormen van wijsheid in mezelf en in anderen? Hoe kan ik andere vormen
van wijsheid uitnodigen?

Komt overeen met Curriculum Sociaal Module 2 - Leiderschap & Empowerment

3.3 Facilitatie

Give me the strength to trust the process,
grant me the love to believe in the group
-Samantha Bennett

Iedereen weet hoe frustrerend inefficiënte vergaderingen kunnen zijn. Niemand houdt van
bijeenkomsten waar argumenten de lucht vullen en waar mensen bang zijn om zich uit te spreken.
Faciliteren is een verzameling vaardigheden, hulpmiddelen en technieken om vergaderingen te
organiseren die de groepsleden helpen een empathisch, vertrouwensvol klimaat te scheppen,
beslissingen te nemen, een gemeenschappelijke visie te bepalen, activiteiten te plannen, doelen te
bereiken en conflicten op te lossen. Participatieve facilitatie geeft de deelnemers een stem in de
besluitvorming, betrekt en versterkt hen. In het algemeen poogt het de efficiëntie en
gelijkwaardigheid te bevorderen.

Waar de docent in het secundair onderwijs vaak een expert is in een bepaald vakdomein, is de
facilitator eerder gespecialiseerd in groepsdynamiek, planning, teambuilding en conflictoplossing.
De facilitator is de rol die luistert naar alle stemmen, ook naar die van de minderheden en zelfs naar
de onuitgesproken stemmen.

Een effectieve facilitator heeft een open en empathische houding, is behendig in het
reageren op onverwachte situaties en voelt aan wat de groep nodig heeft. Dit gezegd zijnde, is een
basispakket van facilitatievaardigheden en -tools van cruciaal belang om een collaboratieve,
inclusieve, empathische schoolcultuur te creëren en community op te bouwen. Deze kunnen ook
worden gebruikt door leerkrachten in de klas, bij oudervergaderingen of zelfs bij
schoolevenementen. Er zijn veel verschillende instrumenten voor de verschillende contexten en
doelen. Wat ze allen
gemeenschappelijk hebben is de combinatie van zelfstandig werk, verbondenheid en
samenwerking. Authentieke autonomie in onderlinge verbondenheid. Lees meer over de nood aan
facilitatie (Wahl, 2018) hier.

Facilitatietools op p.4 Reflectievragen voor facilitators
Hoe zit ik er nu bij?
Wie heeft er nog niet gesproken?
Hoe kan ik iedereen uitnodigen tot deelname?
Beïnvloed ik de uitkomst?
Hoe kan ik de groep van dienst zijn?
Wat zegt mijn intuïtie me over de behoeften van de groep?
Hoe creëer ik veiligheid voor mezelf en anderen?
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Hoe kan ik de vergaderruimte aangenamer maken?
Wat wordt er niet gezegd?
Hoe kan ik hoofd, hart en handen uitnodigen tijdens onze
bijeenkomst?

Komt overeen met Curriculum Companion - 8. Jouw rol als facilitator

3.4 Leiderschap

“How can we co-create the school and involve all the
members in finding solutions that work for them?”

(Wahl, 2016, p.61)

The biggest misconception about
leadership is that it is something we
can delegate to a person at the top.
-Otto Scharmer

Om de creatieve kracht van een groep te stimuleren en de huidige repressieve krachten het zwijgen
op te leggen, is een ander soort leiderschap nodig. Wij zijn op zoek naar het soort leiderschap dat
bijdraagt tot levensbevestigende omstandigheden en een bloeiende cultuur. Het is in wezen een
verdeeld leiderschap, een gedeelde macht. In plaats van macht over, ontwikkel je macht met
anderen. Door macht en verantwoordelijkheid te delen vergroten we de participatie en
betrokkenheid, betrekken we de talenten van alle deelnemers, stimuleren we empowerment en
behalen we betere resultaten. En iedereen binnen de schoolgemeenschap kan deze
leiderschapsvaardigheden op zijn of haar eigen authentieke manier ontwikkelen. Een mooie manier
om regeneratief leiderschap in je leven te gaan beoefenen is door te kijken naar je ecosysteem en
de relationele dynamiek ervan. Je persoonlijke ecosysteemkaart toont je jouw duurzame versus
ongezonde relaties en belicht je behoeften en mogelijkheden om je welzijn te vergroten. Welke
relaties gedijen wel of niet, en hoe groot is hun impact op jou?

Oefening (Hutchins & Storm, 2019, p. 266-270):
Teken een cirkel in het midden van een pagina. Die cirkel ben JIJ. Teken nu cirkels aan
de rechterkant van JOU, die je innerlijke relaties voorstellen, en aan de linkerkant, die
je uiterlijke relaties voorstellen. Verbind de cirkels met lijnen als ze elkaar beïnvloeden.
Florerende relaties worden weergegeven door kleurrijke lijnen. Hoe dikker de lijnen,
hoe meer invloed ze hebben. Degeneratieve of ongezonde relaties zijn donkere lijnen.
Om te zien hoe dit werkt, kijk naar het volgende hoofdstuk waar dezelfde oefening
wordt toegepast op het ecosysteem van de school.

Wat zijn de kwaliteiten van holistisch en regeneratief leiderschap? Wat kunnen we leren van bijen,
bomen en schimmels? Hoe kunnen we de wijsheid van de natuur toepassen op de organisatie? Wat
is de logica van het leven?
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Een mogelijke bron om ons te inspireren om de beste versie van onszelf te zijn is het boek
Regeneratief Leiderschap (Hutchins & Storm, 2019, p.86). Hutchins en Storm hebben de
belangrijkste kwaliteiten, waarden en ontwerpvaardigheden van regeneratief leiderschap als volgt
samengevat:

Levende Systemen ZIJN Levende Systemen CULTUUR (waardebelichaming)

● Aanwezig zijn
● Coherentie
● Geduld
● Stilte
● Overvloed
● Dans in het moment

● Overleven & Floreren
● Missie & Beweging
● Ontwikkelingsgericht & respectvol
● Diversiteit & inclusie
● Zelf-organiserend & lokaal afgestemd
● Eco-systemische transformatie & dialoog

Levende Systemen DESIGN

· Afval staat gelijk aan voedsel
· Slimme vormen
· Regeneratieve materialen
· Biofiel ontwerp
· Ecosystemic design thinking

De zijnsvaardigheden vergroten je zelfvertrouwen, emotionele intelligentie en vermogen om op
veranderingen te reageren. De culturele waarden helpen de relationele vaardigheden te vergroten,
mensen te motiveren, doelen te bereiken en een gemeenschappelijke visie te definiëren. De
ontwerpvaardigheden creëren ecologisch bewustzijn en passende structuren.

Facilitatietools op p.4

Vragen voor Storytelling
Hoe kalm en oplettend zijn we?
Hoe afgestemd ben ik op mijn authentieke zelf?
Hoe comfortabel vind ik het om niet te weten hoe de dingen zich zullen ontwikkelen?
Hoe creëer ik ruimte voor stilte?
Wanneer voel je overvloed en vertrouwen? Hoe volgen we het ritme van
het seizoen? Wat is de grotere missie van de school?
Hoe waardeer en betrek je verschillende perspectieven en achtergronden?
Hoe draagt de organisatie bij tot een levensbevorderende toekomst?
Hoe is het welzijn van de schoolleden? Hoe transparant zijn we met
elkaar?
Hoeveel autonomie en verantwoordelijkheid hebben leraren en leerlingen?
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4. Een gemeenschappelijke visie creëren
A team is not a group of people
who work together. A team is a
group of people who trust each

other
-Simon Sinek

4.1 Het ecosysteem van de organisatie in kaart brengen

Ecosystemic Mapping is gemaakt door Laura Storm en Giles Hutchins en wordt uitgebreid
beschreven in hun boek 'Regenerative Leadership' (Hutchins & Storm, 2019, p.258-266) . De tool
geeft je een overzicht van het organisatorische ecosysteem en zijn relationele dynamiek. Het toont
je de relaties die de gezondheid van de school regenereren of degenereren en benadrukt urgente
behoeften en potentiële kansen om het algemene welzijn te vergroten. Je kan de impact van
bestaande bloeiende relaties vergroten of de degenererende relaties genezen. Welke relaties
bloeien wel of niet, en hoe groot is hun impact? Dezelfde oefening kan je doen om je persoonlijke
relaties in kaart te brengen.

Oefening
Teken een cirkel in het midden van een pagina. Deze centrale cirkel is uw organisatie of
school. Maak enkele cirkels aan de rechterkant en schrijf in elk daarvan de innerlijke
relaties. Doe hetzelfde aan de linkerkant voor de relaties met belanghebbenden die zich
buiten de school bevinden. Verbind de cirkels door lijnen wanneer zij verwant zijn.
Bloeiende relaties worden weergegeven door kleurrijke lijnen. Hoe dikker de lijnen, hoe
meer impact ze hebben. Degeneratieve of ongezonde relaties zijn donkere lijnen.

Ecosysteemkaart (Hutchins & Storm,2019) aangepast aan de schoolsituatie
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In dit geval (zie figuur op p.12) zou de school baat hebben bij het creëren van een beter evenwicht
tussen werk en privé en het verminderen van de stressniveaus. Een ecosysteemkaart helpt om uw
duurzame schoolproject te visualiseren rond de huidige behoeften. Op basis van de
eigenaardigheden van deze organisatiekaart kan een school dan beslissen om te kiezen voor:

● Projectonderwijs
● Vrijwilligerswerk
● Activiteiten creëren om van de school een ontmoetingsplek te maken
● De betrokkenheid van ouders stimuleren via informele en participatieve bijeenkomsten
● Partnerschappen aangaan met andere scholen voor naschoolse opvang
● Contacten leggen met buren en lokale bedrijven om het leren in het echte leven te

intensiveren
● Werken aan plaatsgebonden uitdagingen
● …

4.2 Visie, missie, doelen

Een andere mogelijke manier om de groepscohesie te vergroten is door actief te werken aan een
gemeenschappelijke visie (Gaia education, 2017-2018h, p. 16-21) en deze van tijd tot tijd te herzien.
Visies begeleiden ons op onze weg en helpen ons in de juiste richting te gaan. Een visie hoeft niet
vast en exact zijn. Zij kan in de loop der jaren veranderen en evolueren. Het creëren van een visie
mag ook niet worden beperkt door huidige obstakels. De aanvankelijke visie is best idealistisch,
fantasierijk, intuïtief maar is duidelijk beschreven. Donella Meadows beschreef het belang van een
visie in 1994 op de conferentie van de International Society of Ecological Economics in Costa Rica.
Luister hier naar haar toespraak (Meadows, 2008).

Het creëren van een gemeenschappelijke visie is een stap voor stap proces dat begint met de visie
van elk individu, en geleidelijk overgaat van kleine naar grotere groepen, en uiteindelijk naar de hele
groep. De deelnemers kunnen tekenen, woorden, gedichten of zelfs liedjes gebruiken om hun
droom uit te drukken. De deelnemers vertellen hun toekomstverhaal aan elkaar en vertellen wat ze
waarderen aan elkaars visie. In elke groep worden de gemeenschappelijke elementen verzameld in
een nieuwe visie, terwijl de verschillen worden besproken om mogelijke manieren te vinden om ze
aan te pakken.

Een heldere, eenvoudige en inspirerende visie (Gaia education, 2017-2018a, p. 15-19) is de
gezamenlijke toekomst die je wilt creëren en definieert het 'wie', het 'wat' en het 'waarom' van je
project. Zodra er samen een gemeenschappelijke visie is geformuleerd, kunnen we vanuit de visie
teruggaan naar het heden en stap voor stap naar de visie toewerken. Dit proces heet backcasting.
Hoe komen we er vanaf hier? De missie of het doel drukt uit wat je gaat doen en ervaren om je
visie te manifesteren. De doelen zijn de meetbare doelstellingen waartoe je je verbindt op een
bepaalde termijn.

Voor de meeste leerkrachten en personeelsleden die op een nieuwe school aankomen, is de visie al
voorgevormd. Zelfs in dat geval is het nog steeds belangrijk om beide visies duidelijk te hebben, die
van jezelf en die van de school, om vast te stellen waar ze overeenkomen en op welke manieren je
trouw kunt zijn aan de visie, missie en doelstellingen van de school én aan je eigen visie.

Reflectievragen
Heb je een goed gevoel over je eigen geschreven visie?
Inspireert je eigen visie u? Onthult je visie uw waarden en kunt u
zich die eigen maken? Wat is je eerste stap naar je persoonlijke
visie? Is de visie van je organisatie eenvoudig, zuiver en
authentiek? Richt de visie van de groep zich op het wie, het
waarom en het wat? Is de visie van de organisatie boeiend,
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inspirerend, duidelijk? Wat is jouw eerste stap naar de visie van
de school? Is de je visie of die van de school onrealistisch of te
ambitieus?

Komt overeen met Curriculum Companion 3.1. Een visie rond duurzaamheid ontwikkelen

4.3 Privilege, Macht & Waardesystemen

Wanneer we samenwerken om een project te realiseren, zou de ideale situatie zijn om autonomie te
ervaren in onderlinge verbondenheid, waarbij we elk afzonderlijk groeien en onze unieke talenten
kunnen samenvoegen. Om deze synergie te bereiken en het beste in elkaar naar boven te halen,
dienen we nieuwsgierig te zijn naar elkaars behoeften, gaven en dromen.

Aangezien onze cultuur van afgescheidenheid ons niet heeft voorbereid op het omarmen van
diversiteit, overvloed en vitaliteit, kunnen we beginnen met het herkennen van de privileges en ook
de onderdrukkingen die onze gemeenschapsleden in deze samenleving ervaren (Gaia education,
2017-2018a, p.22-25). Deze privileges en onderdrukkingen hangen samen met de sociale
identiteiten waartoe je behoort, zoals geslacht, ras, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, klasse,
leeftijd en bekwaamheden. Elke categorie heeft een bevoorrechte groep en onderdrukte groepen. In
de categorie gender bijvoorbeeld behoren mannen tot de bevoorrechte groep en vrouwen en
transgenders tot de onderdrukte groepen.

Facilitatietools op p.4 Reflectievragen
Van welke van je sociale groepsidentiteiten bent je het meest
bewust? Waarom? Van welke van je sociale groepsidentiteiten
bent je het minst bewust? Waarom?
Hoe profiteer je ervan om bij een bepaalde sociale groep te
horen? Welke nadelen ondervind je doordat je tot een minder
bevoorrechte groep behoort?
Hoe kun je bewustzijn creëren rond de onverdiende
privileges die aanwezig zijn in je gemeenschap?
Wie ben je zonder je rollen en titels?

Bij het werken aan een gemeenschappelijke visie kunnen conflicten en misverstanden ontstaan door
tegenstrijdige waardesystemen. Een waardevol hulpmiddel om de waardesystemen in een
schoolgemeenschap aan het licht te brengen en er rekening mee te houden, is te vinden in de twee
schoolontwikkelingsinstrumenten die Silke Weiss heeft ontwikkeld.

Komt overeen met Curriculum Sociaal Module 3 - Gemeenschap Bouwen & Diversiteit
Omarmen en met Cultureel Module 3 - Uitbreiding van Gezondheidscirkels
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4.4 Er is een dorp nodig om een kind op te voeden

De opvoeding van de volgende generatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle leden van de
(school)gemeenschap: leraren, directeuren, leerlingen, ouders, gezinnen, overheid, bestuurders,
gemeenschappen, partnerorganisaties, mentoren, enz. Onderwijsleiders zoals directeuren, instanties
en bestuurders hebben een belangrijke ondersteunende rol te vervullen. Culturen daarentegen
worden ontworpen en gecultiveerd in het dagelijks leven, te beginnen thuis.

Leidende vragen:
● Participatiebeleid: Hoe kunnen we alle stemmen respecteren? Wie moet echt bij de

besluitvorming worden betrokken? Welk besluitvormingsproces is voor deze situatie
het gunstigst? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen geïnformeerd wordt?

● Transparente, inclusieve, waarderende communicatie: Hoe kunnen we de
verschillende belanghebbenden erbij betrekken? Hoe transparant zijn we over onze
doelen en bedoelingen? Hoe drukken we waardering uit?

● Experimenteren en professionaliseren: Hoeveel tijd en budget is er?
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5. Kennisuitwisseling tussen scholen en belanghebbenden

If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.
-African Proverb

5.1 Persoonlijke ondersteuningsnetwerken

Je bent niet alleen. Overal ter wereld veranderen leraren en scholen het onderwijs van binnenuit. Als
veel kleine mensen op veel kleine plaatsen veel kleine dingen doen, kunnen ze het gezicht van de
wereld veranderen. Het is echter veel gemakkelijker als je gesteund wordt door mensen met
vergelijkbare bedoelingen. Het delen van ervaringen, inzichten, mislukkingen en successen zal het
leerproces versnellen, verdiepen en motiveren. Denk aan het opzetten van steungroepen voor
leerkrachten of directeuren, of sectoroverschrijdende teams van mondige veranderaars, om
verhalen te delen en na te denken over de uitdagingen waarmee leerkrachten, jongeren en
directeuren worden geconfronteerd bij het integreren van duurzaamheid op school.

Bestaande steungroepen:
· Teachers for Future (https://teacherssforfuture.org)
· Parents for Future (https://parentsforfuture.org)
· Deep Adaptation Forum Educators and/or Parenting (https://deepadaptation.ning.com)
· Regen Collective. A Community of Practice for the Regeneration of Education and

Learning (https://regen-collectives.mn.co)

5.2 Het netwerk van je project in kaart brengen

Wanneer je een project start, kan inzicht in het web van menselijke connecties (Gaia education,
2017-2018d, p.16-17) je kansen laten zien waar je je niet van bewust was. Wie zijn de bondgenoten
van je onderwijsproject en wie zijn de potentiële tegenstanders? Wie zijn de buren en omliggende
organisaties van de school? Wat zijn hun doelen en belangen, behoeften en dromen? Met wie kun
je rechtstreeks samenwerken? Wie hoop je te beïnvloeden? Hoe kun je voor- en tegenstanders bij je
project betrekken?

Het in kaart brengen van je netwerk maakt je relaties en mogelijke strategieën zichtbaar. Andere
nuttige vragen om je connecties in kaart te brengen zijn: Wie zijn de experts in de regio? Wie zijn de
informele leiders of gemeenschapsbouwers? Waar zijn de vernieuwers? Wie heeft connecties met
financieringsinstanties? Wie zou geïnteresseerd zijn? Is er genoeg diversiteit in ons netwerk?

5.3 Taal als ‘activistisch’ communicatiemiddel

My language is my home.
-Wittgenstein

De manier waarop we contact maken met mensen is belangrijk. De taal die we spreken kan ons
helpen om verbindingen te verdiepen. De metaforen en woorden die we gebruiken, vormen ook de
manier waarop we denken en handelen. Ze kunnen onze relaties versterken of verzwakken. Hoe
kunnen we een woordenschat opbouwen die onderlinge verbondenheid, leven en levende wezens
benadrukt?
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Komt overeen met Curriculum Cultureel Module 4 - Taal als Communicatiemiddel en met
Sociaal Module 5 - Onderwijs & Sociale Transformatie

6. Afstemming op de geschiedenis, identiteit en context
van de school
6.1 Lokale geworteldheid in het land, tradities, kunst en viering

Earth care, People care, Fair share -David Homgren

Ergens toe behoren is een menselijke basisbehoefte en verschilt van ergens in passen. Erbij horen
is gezien, gehoord, gesteund en succesvol zijn binnen een groep. Erin passen betekent dat we
delen van onszelf verbergen, veranderen of negeren. Als we erbij horen, voelt ons hele wezen zich
veilig genoeg om zich open te stellen, authentiek te zijn binnen een gemeenschap en te falen
zonder gekwetst te worden. Het gevoel erbij te horen wordt niet alleen vergroot door goede relaties
met onze medescholieren. Het wordt ook versterkt door een verbondenheid met de buurt, het land,
de geschiedenis, de ceremonies en festiviteiten. Kennis van de plaats en passende deelname aan
haar activiteiten stelt ons in staat een diepere relatie te ontwikkelen met de natuurlijke wereld en
haar bewoners. Door middel van kunst kunnen we onze ervaringen verdiepen en het leven vieren.

Hoe kun je een gevoeligheid voor de bioregio ontwikkelen? Leren over de natuurlijke en menselijke
geschiedenis van het gebied rond je school, verhoogt je bewustzijn van het land. Ouderen uit de
buurt interviewen over hoe het vroeger was, geeft je een levendig idee van hoe het landschap door
de tijd heen is veranderd. Wat zijn de kenmerken en patronen van het landschap? Waar zijn de
waterkringlopen? Wat heeft de plek nodig? Is er een park dat opgeknapt kan worden? Zijn er buren
die hulp nodig hebben? Welke tradities zijn lokaal en wat is hun geschiedenis? Kunnen we kunst
gebruiken om de ceremonies aan te kleden of om dankbaarheid uit te drukken? Welke gerechten
kunnen we maken met lokaal voedsel? Dit zijn slechts enkele manieren om je relatie met het land te
intensiveren.

Facilitatietools op p.4 Vragen voor Storytelling
Hoe vieren we wat we samen hebben bereikt?
Hoe heb je de wereld mooier gemaakt?
Waar ben je dankbaar voor?

6.2. Verbinding met de natuur

And forget not that the earth delights
to feel your bare feet and the winds
long to play with your hair.
-Khalil Gibran

Verbinding met de natuur (Gaia education, 2017-2018f) gaat veel verder dan het cognitief
onderzoeken van de kenmerken van het landschap. Het ontwikkelen van een relatie met andere
levende wezens vereist empathie. Diep luisteren naar de natuur is vergelijkbaar met diep luisteren
naar jezelf en anderen. Het draagt de kwaliteiten in zich van een open geest, een innerlijke stilte en
het vermogen tot verwondering. Het helpt ook om stress en eco-angst te reduceren. Wat gebeurt er
als we naar de wereld kijken door de ogen en oren van een eekhoorn? Wat leren we van het zien,
zijn en bewegen als een treurwilg? In de wilde natuur zijn wekt onze wilde natuur, ons natuurlijke
zelf. Zelfs als er geen toegang is tot buitenruimtes kunnen we de natuur binnenhalen. We kunnen
het klaslokaal en de ontmoetingsruimten versieren met bladeren, stenen en bloemen en zo
natuurbewustzijn aanwakkeren.
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Facilitatietools op p. 4

Vragen voor Storytelling
Which stories about fauna and flora are present in the area? How would the trees respond to
your question or challenge? What did you learn from a special encounter you once had with a
wild animal?
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Blended Learning

Aline Van Moerbeke
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Wat is Blended learning precies?

De wereldwijde impact van de Covid-19 pandemie beïnvloedde het openbare schoolsysteem in
veel landen, vooral in het Noorden, om het onderwijs online te brengen. Voor veel gezinnen
werd het budget opgerekt omdat er meer computers per huis nodig waren en de
internetverbinding vaak moest worden verbeterd. Het voortdurend samenzijn kan ook hebben
bijgedragen tot stress voor de leden van een groep mensen die een huis deelden tijdens de
lockdowns van 2020. Hoewel digitale technologie toen al bij veel tieners thuis aanwezig was,
moest voor degenen die dat niet waren, een snelle leerupdate worden ingevoerd om de klas bij
te houden in de tijd van het coronavirus. Online leren werd "pakket en pakket" van de dagelijkse
activiteiten van veel tieners.

En ook al worden in-person gebeurtenissen waarschijnlijk nog steeds het meest gewaardeerd,
vooral als we het hebben over ontmoetingen met hun vrienden, toch hadden niet alle leerlingen
moeite met deze overstap naar online les volgen en werken aan projecten die vervolgens naar
hun leraar moesten worden gestuurd.

Sommigen zeiden tevreden te zijn dat ze meer tijd hadden om met hun vrienden te chatten en
sociale media te checken, te lezen, muziek te maken of zelf te koken. Ze vonden dat ze de
online gegeven opdrachten in hun eigen tempo konden uitvoeren, meer in detail konden treden
als ze er gepassioneerd over waren, en het snel konden afvinken als het iets was wat ze al
onder de knie hadden. Het projectwerk werd soms gecombineerd met iets wat ze thuis toch al
van plan waren te doen, zoals leren over cryptovaluta, een kas bouwen met hun ouders, die ook
thuis waren, of een reis plannen voor als de grenzen weer open gingen. Het werd Real Life
Learning voor hen, omdat ze informatie die ze online hadden verzameld of gekregen in de
praktijk brachten in hun thuiscontext.

Andere leerlingen, misschien de meer introverte in de klas, kregen misschien meer aandacht
van hun leraar nu er geen groepsdruk "in de lucht" was, alleen het scherm tussen hen en de
leraar. In weer andere gevallen konden ouders misschien beter zien wat hun kroost op school
"uitspookte", nu ze thuis aan de projecten werkten, misschien zelfs met een digitaal apparaat.
Het delen met anderen van wat je leert wordt vaak gezien als een geweldige manier om het
leren te verdiepen (zie "De Leerpiramide")...

Sommige teksten noemen deze vormen van leren "Mixed" of "Hybrid", "Action Learning" of
"Head, Hands and Heart Learning". Recentelijk is de terminologie "Blended Learning" breder
bekend geworden, hoewel deze dateert uit de jaren 1960, toen de eerste cursussen voor leren
op afstand verschenen.
Wat is eigenlijk de definitie van Blended Learning? Laten we eens kijken naar verschillende
teksten en bronnen.

Het Oxford Dictionary geeft ons de volgende definitie van Blended Learning:
"Een stijl van onderwijs waarin studenten leren via elektronische en online media en via
traditioneel face-to-face onderwijs."
Het is vergelijkbaar met wat als openingsdefinitie wordt genoemd op de webpagina van het
Erasmus+ project BLAST:
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"Blended learning wordt beschouwd als een combinatie van traditionele face-to-face
onderwijsvormen met online onderwijsvormen, gebruikmakend van door technologie
gemedieerde instructie, waarbij alle deelnemers aan het leerproces een deel van de tijd door
afstand gescheiden zijn. (Skrypnyk et al, 2015, p. 62)"

Het LEO Learning e-book over Blended Learning stelt echter:
"..., je hebt een mix of mengeling van verschillende activiteiten, allemaal gericht op het
beheersen van een techniek. Die mix kan deels online zijn, volledig online (met video's, fora,
simulaties en webinars) of volledig offline. Ongeacht de vorm is er sprake van een mix of
mengsel en dat mengsel is erop gericht leerlingen te helpen een nieuwe techniek zo volledig en
efficiënt mogelijk onder de knie te krijgen."
Met de laatste definitie wordt blended een mix van verschillende methodologieën en kan het alle
in-person activiteiten omvatten zoals job shadowing, scenario based practices, spel en theater,
experimenten of denk- en luistersessies met peers.

Wikipedia vertelt ons ook over de moeilijkheden om goed te definiëren wat Blended Learning nu
eigenlijk inhoudt:
"Aangezien blended learning sterk context-afhankelijk is, is een universele opvatting ervan
moeilijk.[7] Sommige rapporten hebben beweerd dat een gebrek aan consensus over een harde
definitie van blended learning heeft geleid tot moeilijkheden in het onderzoek naar de effectiviteit
ervan.[8] Een goed geciteerde studie uit 2013 definieerde blended learning in grote lijnen als
een mix van online en in-person levering waarbij het online gedeelte effectief een deel van de
face-to-face contacttijd vervangt in plaats van deze aan te vullen.[9]".
Blended Learning" kan dus een mix zijn van traditioneel face-to-face leren en online materiaal,
het kan volledig bestaan uit in-person activiteiten of het kan een volledig virtuele leerervaring
zijn.

Studies hebben aangetoond dat de resultaten verbeteren wanneer deze mix aan de
tienerleerlingen wordt aangeboden. Maar is het in deze secundaire (verplichte) leeftijd van de
leerlingen wel de meer inclusieve versie van leren?

Het BLAST-project noemt enkele overwegingen voor facilitatoren van Blended Learning (de
nieuwe naam voor leerkrachten?) in deze tijd van sociale media en "gratis" platforms, en enkele
belangrijke aanknopingspunten:
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Blended Learning Takeaways

Onze sociale omgeving is snel. Tijd is kostbaar. Leren moet echt betekenis hebben wil het in
iemands agenda worden opgenomen, en dan nog is het moeilijk te combineren met alle andere
activiteiten waarmee we ons tijdschema vullen.

Hoe kunnen we ons aanbod zo aantrekkelijk mogelijk maken voor iemand die precies zoekt wat
ons product te bieden heeft?

Hoe kunnen we het leuk maken om deel te nemen?

Hoe kunnen we de boodschap waarop onze inhoud is gebaseerd overbrengen, zodat deze blijft
hangen?

Zelfsturend

Bied een verscheidenheid aan materiaal dat de leerlingen in hun eigen tempo kunnen bekijken
en doorwerken, virtueel of fysiek.

Als het om videomateriaal gaat, zorg er dan voor dat de snelheid van de weergave kan worden
geregeld, want wij mensen kunnen sneller verwerken terwijl we horen/luisteren dan een ander
mens kan praten. Dit maakt tijd vrij voor andere waardevolle activiteiten in het leven.
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Gebruik bij documenten visuals en infographics, evenals duidelijke taal en creatieve facilitering
om de hoofdboodschap gemakkelijk te begrijpen en de aandachtsspanne te verlengen.

Verwijs naar meer wetenschappelijk of gedetailleerd werk voor studenten die hun kennis over
een bepaald onderwerp willen (en kunnen) uitbreiden.

Net als bij live evenementen, een evenwicht bieden tussen theorie en praktisch werk. De
studenten vragen om het "tot leven te brengen" en het op te nemen om het te delen maakt het
niet alleen echt voor hen, het biedt de facilitator(en) ook een snel overzicht van wie wel en wie
niet het aangereikte materiaal heeft doorgewerkt of begrepen.

Live Events
Persoonlijke evenementen hebben het voordeel dat ze de onverdeelde aandacht van de
deelnemers hebben. De docent wordt een facilitator voor verbinding, een referentiepunt waar
men terecht kan als er meer informatie nodig is, en laat de stem van de leerlingen horen,
waardoor zij hun eigen leerervaring mede vormgeven. De rol van de facilitator is echter
belangrijk en mag niet uit het oog worden verloren. Daarom is dit hoofdstuk opgenomen in de
docentenhandleiding van het Gaia YES! Project.

Bij live evenementen is er een "menselijk energieveld" dat ons helpt ons te verbinden met elkaar
en met de inhoud van de cursus, zelfs in een virtuele omgeving. We kunnen inderdaad allemaal
gehoord worden en directe feedback ontvangen.
Online evenementen in real time zijn een goede "second best" voor live interactie met peers
en/of docenten. Zorg ervoor dat uw klassencultuur inclusief en participatief is om het meest
transformerende effect te hebben.

Het vormen van teams/hubs/pods/tribes en het koppelen van mensen in teams van buddies is
een van de best werkende peer-to-peer ondersteuningsmechanismen. Je leertraject wordt veel
rijker als het wordt gedeeld. Motivatie bloeit als je je vergezeld voelt. Hive Minds of
Mastermind-groepen zijn formats die goed werken voor diepgaand leren, het aanboren van de
collectieve intelligentie en het bevorderen van ieders persoonlijke creativiteit door de motivatie
levend te houden door verantwoording af te leggen.

In Catalonië zien we een voorbeeld van een onderwijscentrum (middelbare school) dat het
ontwerp van de route grotendeels aan de leerlingen overlaat. Het curriculum van deze
middelbare school is ontworpen met behulp van permacultuur. Leerlingen kunnen kiezen wat ze
willen leren, binnen vastgestelde grenzen, en kunnen droomprojecten aangaan op voorwaarde
dat ze werkelijkheid worden (met andere woorden, dat ze realistisch zijn). Ze zoeken hun eigen
middelen, cultiveren manuele vaardigheden door te doen, digitale vaardigheden door te
onderzoeken en vervolgens te documenteren... Dit bij IES SIS Manresa:
https://agora.xtec.cat/insmanresasis/
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Assistentie en inspiratie

Enkele bronnen voor u om te leren over het opzetten van een Blended Learning-omgeving voor
diepere en meer bevredigende leerervaringen voor uw leerlingen.

Head, Hands and Heart:

In dit artikel this article, hoe krijg je leerlingen gemotiveerd in blended learning?

Memes: levend? https://www.ted.com/talks/dan_dennett_dangerous_memes

Games! https://www.gamesforchange.org/projects-programs/?_sft_service_category=challenges

https://www.theflippedclassroom.es/

https://www.schoology.com/blog/flipped-classroom

Transformatief leren:

https://legacy17.org/online-transformative-learning/

https://ecoversities.org/

https://www.commonsense.org/education/top-picks/climate-change-resources-for-students-and-teac
hers

Transformative Blended Learning - Erasmus+ Blast:

https://communitiesforfuture.org/transformative-blended-learning-blast/

https://hostingtransformation.eu/project/blast/

Platvormen:

https://ubiverse.org/welcome.html

https://www.lifewideeducation.uk/
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https://www.ted.com/talks/dan_dennett_dangerous_memes
https://www.gamesforchange.org/projects-programs/?_sft_service_category=challenges
https://www.theflippedclassroom.es/
https://www.schoology.com/blog/flipped-classroom
https://legacy17.org/online-transformative-learning/
https://ecoversities.org/
https://www.commonsense.org/education/top-picks/climate-change-resources-for-students-and-teachers
https://www.commonsense.org/education/top-picks/climate-change-resources-for-students-and-teachers
https://communitiesforfuture.org/transformative-blended-learning-blast/
https://hostingtransformation.eu/project/blast/
https://ubiverse.org/welcome.html
https://www.lifewideeducation.uk/


SDG gerelateerd:

https://sdgacademy.org/

https://www.globalschoolsprogram.org/

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resources/?_sft_language=english

In Spaans:

https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto

https://teachersforfuturespain.org/

In Nederlands:

https://www.sdgnederland.nl/

https://teachersforclimate.nl/
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Samenvatting Curriculum Companion

In de zomer van 2017 heeft Gaia Education en Gaia Kool in Estland een internationale
workshop georganiseerd met als doel om organisaties samen te brengen die het door Gaia
Education ontwikkelde Ecovillage Design Education (EDE) curriculum hadden gebruikt en
ontwikkeld in hun eigen formele en informele onderwijssettings met jongeren en kinderen.
Deelnemers uit vele landen (waaronder Brazilië, Argentinië, Spanje, Estland, Schotland,
Engeland en India) kwamen bijeen om hun ervaringen en ideeën te delen en te helpen bij de
ontwikkeling van materiaal om het curriculum toegankelijker te maken voor jeugdonderwijzers.

In 2020 schreven de in Europa gevestigde opleiders van de groep een projectvoorstel voor
financiering door Erasmus Plus. In september 2020 keurde Erasmus Plus het projectvoorstel
goed en met de financiering van Erasmus plus ging het project van start.

In het eerste jaar wilde de groep vooral een beeld vormen van alle voorbeelden waar het GAIA
Education onderwijscurriculum werd gebruikt om met jongeren te werken aan leren voor
duurzame ontwikkeling. Zowel formeel als informeel.

In het eerste jaar zijn verschillende seminars gehouden om een beeld te vormen van wat er tot
nu toe is ontwikkeld. Daarnaast werd een project van acht weken georganiseerd op het
Ecolyceum in Deventer waar meer dan 60 studenten zich hebben verdiept in Duurzaam
Onderwijs. De studenten hebben onderzoek gedaan naar het meest wenselijke duurzame
onderwijs dat aansluit bij hun verwachtingen daarover. Ook deden de studenten binnen hun
eigen opleiding onderzoek naar leren voor duurzaamheid en hebben daar een sterkte/zwakte
analyse over opgesteld. Daarnaast zochten de studenten naar goede voorbeelden van andere
scholen op het gebied van leren voor duurzaamheid en zijn schoolleiders daarover
geïnterviewd. De resultaten van het onderzoek van de studenten werden gepresenteerd op een
Gaia YES seminar.

In het tweede jaar is onderzocht hoe organisaties en scholen het leren voor duurzame
ontwikkeling binnen hun eigen organisaties op een toegankelijke manier kunnen bevorderen.
Daartoe is een holistisch curriculum gemaakt, met vier duurzaamheidsmodules en in totaal 20
duurzaamheidsthema's. Per thema zijn hoofd-, hart- en handdoelen beschreven. Ook is gewerkt
aan een ondersteunende website, met materiaal voor zowel docenten als studenten.

Dit Curriculum Companion beschrijft in stappen hoe je het Gaia YES curriculum binnen je eigen
organisatie of school zou kunnen implementeren.

De pedagogen die hieraan hebben gewerkt, wilden een methode en bijpassende materialen
ontwikkelen waarmee scholen en organisaties op een toegankelijke en laagdrempelige manier
het holistisch curriculum kunnen implementeren in hun eigen curriculum. Zij lieten zich
inspireren door Gunter Pauli's story-based learning methode.
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In Nederland schreef een groep schrijvers voor elk duurzaam Gaia YES thema.
drie tot vier korte verhalen op 'VWO/gymnasium' schoolniveau, geschikt voor jongeren tussen
de 14 en 19 jaar. Twintig van deze verhalen zijn in het Engels herschreven en bewerkt.

Tegelijkertijd is er gewerkt aan de implementatie van deze verhalen binnen het onderwijs. De
groep ontwikkelaars die aan de implementatie heeft gewerkt kwam erachter dat het Gaia YES
curriculum zo groot en uitgebreid is dat het moeilijk is om alles in één keer te bevatten. Daarom
zijn er Gaia YES themakaarten en speelse activiteiten ontwikkeld om de duurzame thema's te
verkennen en hun onderlinge samenhang beter te begrijpen. Hiermee kan een begin worden
gemaakt binnen elke setting waar gewerkt wordt met jongeren in het kader van leren voor
duurzame ontwikkeling.

Daarnaast is er een op verhalen gebaseerde leermethode ontwikkeld die aansluit bij de
leerdoelen en pedagogiek van Gaia YES. Deze story-based learning methode sluit aan bij de
vier duurzame modules in het Gaia YES curriculum en de bijbehorende duurzame thema's en
leerdoelen.

Er werd gezocht naar praktische verhalen bij de duurzaamheidsthema’s die tevens aansluiten
bij de leerdoelen ervan. In het bijzonder zochten de schrijvers naar verhalen die een voorbeeld
zijn van een ervaring of ervaringen met een duurzamere manier van leven, die appelleren aan
het verlangen van de lezer om zo'n ervaring in zijn eigen leven op te doen. Voorbeelden die
aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Dit vormt de kern van de methode.

Daarnaast is een stappenplan uitgewerkt hoe je naar aanleiding van een praktijkverhaal een
lokale duurzaamheidsuitdaging kunt ontwikkelen. Deze uitdaging kan dan binnen
projecten/projectonderwijs verder worden uitgewerkt, met als einddoel een presentatie voor een
breder publiek. Zo kan het onderwijs een groter bereik hebben dan alleen de eigen organisatie
of school. Het stappenplan is een concept dat uiteraard kan worden aangepast aan elke
gewenste leermethode.

Natuurlijk zijn de verhalen op de website slechts een begin. Het beste resultaat volgens het
Gaia YES ontwikkelteam, is als docenten en trainers over de hele wereld hun eigen lokale
verhalen gaan schrijven en lokale projecten gaan ontwikkelen en deze met elkaar gaan delen.
Zo kan er een wereldwijde leergemeenschap ontstaan, waar studenten, docenten, trainers en
duurzame experts over de hele wereld elkaar kunnen inspireren!
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1: Hoofdstukindeling van het Curriculum Companion
1.1 Functie van het Curriculum Companion

De functie van het Curriculum Companion is:

● Een digitale vriend die u vanuit een holistische visie laat zien hoe u duurzaam onderwijs
binnen uw organisatie kunt implementeren

● Een stap-voor-stap gids voor de beschikbare ontwikkelde hulpmiddelen om duurzaam
onderwijs te implementeren

● Tips en inspiratie voor duurzaam en holistisch onderwijs
● Individuele flexibele leselementen die u kunt implementeren in uw eigen leerproject

1.2 Onderdelen van de Curriculum Companion
De uitvoering van het leerplan begint op een laag niveau en wordt steeds complexer.

De Curriculum Companion heeft de volgende structuur:

Waar sta je nu?
Wat is je uitgangssituatie? Waar wil je naartoe werken? Uitleg over hoe het instrument voor
schoolontwikkeling, ontworpen door Silke Weiss, kan helpen bij het bepalen van de
beginsituatie, de gewenste situatie en de eerste stappen naar de gewenste situatie.

Een duurzaamheidsvisie ontwikkelen binnen uw organisatie
Ontwikkel een duurzame visie voor uw organisatie aan de hand van de Mural Regenerative
Pentad, de 17 Duurzame Doelen van de VN en de Hoofd, Hart en Handen leerdoelen van Gaia
YES.

Certificering door Gaia Education
Gaia Education heeft richtlijnen voor certificering opgesteld die u kunnen helpen keuzes te
maken waarop u zich als organisatie wilt en kunt richten bij het profileren van de implementatie
van onderwijs voor duurzame ontwikkeling.

Een curriculum voor duurzaamheid opstellen
Verschillende manieren waarop verschillende scholen een duurzaamheidsleerplan hebben
ingevoerd.

Integratie van Gaia YES door leren op basis van verhalen
Uitleg van het story-based learning model en de Gaia YES aanpak.

Uitleg van de storybased learning-aanpak voor Gaia YES
Het story-based learning model voor het Gaia YES curriculum wordt stap voor stap uitgelegd.
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Jouw rol als facilitator van Gaia YES
Tips voor het vervullen van de rol van facilitator in het kader van Gaia YES projecten.

Procesondersteuning
Tips voor het ontwerp en procesmanagement met behulp van SCRUM voor Gaia YES
projecten.

Hoe evalueert u leerervaringen?
Uitleg over hoe je leeruitkomsten van Gaia YES kunt beoordelen.

De verschillende instrumenten die je kunt gebruiken bij de implementatie van
Gaia YES
Uitleg over de website, de e-leeromgeving voor studenten, de online docentenhandleiding en de
opdrachtendatabase.

Gaia YES ervaringen in de praktijk
Ervaringen met het lesplan, de wereldverhalenestafette en de workshops tijdens het
vermenigvuldigingsevenement.

Hoe we binnen het Erasmus+ project hebben gewerkt aan de ontwikkeling van
Gaia YES
Uitleg over de methoden en methodologie die we binnen het tweejarige Erasmus+ project
hebben gebruikt.

1.3 Uitgangspunten van het Companion Curriculum
Bij het samenstellen van het Curriculum Companion hebben wij rekening gehouden met de
volgende uitgangspunten:

● Samenhangend en compleet kader voor de ontwikkeling van duurzaam holistisch
onderwijs

● Passend bij het Gaia YES curriculum en de eisen van Gaia Education
● Eenvoudige toegang voor studenten en docenten
● Zo ontworpen dat u kunt werken aan een steeds grotere complexiteit in het leren
● Flexibel en aanpasbaar voor elke leersituatie
● Intuïtief, en daarom bruikbaar voor zowel docenten als studenten met weinig ervaring en

kennis van duurzaamheid
● Ondersteund door een hybride leeromgeving met bijpassende werkbladen die zowel

digitaal in het e-learning gedeelte van de website te vinden zijn als uitgeprint kunnen
worden in de vorm van een printbare PDF

● Open source
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2: Waar sta je nu?

2.1 Ken uzelf en uw organisatie
Iedereen gaat anders om met duurzame ontwikkeling. Ook binnen scholen is er een grote
diversiteit in de manier waarop duurzame ontwikkeling wordt geïntegreerd. Van nauwelijks
aandacht voor duurzaamheid binnen de organisatie tot een zeer brede benadering van
duurzaamheid die zelfs buiten de schoolmuren treedt.

Een veelgehoord probleem bij docenten en jongerencoaches die beginnen met het integreren
van duurzaamheid in hun eigen programma, is dat zij het gevoel hebben er alleen voor te staan
binnen hun eigen organisatie. Ze voelen zich in eerste instantie weinig verbonden met andere
collega's. Omdat het voor jongeren vaak 'nieuw' is dat er zoveel aandacht is voor
duurzaamheid, heb je in het begin te maken met een 'stormfase', waarin jongeren soms ook
afwijzend staan tegenover de thema's en er weerstand kan zijn. Het is dan goed om je te
realiseren waar je staat binnen de organisatie. En hoe je je positie en je lessen kunt versterken.
Het helpt als je steun kunt zoeken bij docenten binnen je school en binnen andere organisaties
en scholen. Samen sta je sterker!

Er zijn ook scholen en organisaties die samen een heel sterk en duurzaam programma hebben
gerealiseerd en daar heel succesvol in zijn. Doordat de hele school of organisatie vanuit een
brede schoolaanpak met duurzaamheid bezig is, zijn de jongeren gewend geraakt aan de
duurzame thema's. Ze zien de praktijkvoorbeelden vaak dagelijks terug op hun school of binnen
de organisatie. Binnen deze scholen en organisaties is het belangrijk hoe je op een
vernieuwende manier voeling houdt met wat er in de samenleving speelt en hoe je daarin je
eigen plek vindt.

2.2 Het instrument voor schoolontwikkeling
Een instrument dat u kan helpen bij het bepalen van uw plaats in de school is het instrument
voor schoolontwikkeling, ontwikkeld door LernKulturZeit Akademie. Silke Weiss geeft regelmatig
workshops over dit instrument.

Silke Weiss (www.lernkultur.info) nam ons mee op een reis door de complexiteit van
verandering tijdens een Gaia YES seminar en deelde inzichten over hoe te werken met
verandering in scholen. Onze schoolsystemen storten in omdat ze niet meer passen bij onze
huidige maatschappij. We leven in tijden van VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity,
Ambiguitiy) en we moeten echt nadenken over welke veranderingen we nodig hebben, om
Visie, Begrip, Helderheid en Wendbaarheid te creëren'. Met voorbeelden van hoe Kodak, BMW,
IBM Watson en AirBnB de manier veranderden waarop we met elkaar omgaan, hoe we ons
verplaatsen, hoe we ziektes ontdekken en onze hotels boeken, liet Silke ons zien hoe
disruptieve ontwikkelingen meestal worden onderschat. Hetzelfde gebeurt wanneer we op
school veranderingen invoeren.

Om scholen te helpen transformeren naar een duurzame leercultuur heeft Silke Weiss een
ontwikkelingsinstrument ontwikkeld op basis van de vier kwadranten van Ken Wilber, die
verwijzen naar de individuele, collectieve, innerlijke en uiterlijke structuren van een cultuur. Als

86



er iets aan de buitenkant verandert, zullen er ook innerlijke veranderingen zijn waarnaar
gekeken moet worden. Als je bijvoorbeeld de manier waarop kinderen leren verandert in een
zelfgeorganiseerde aanpak in een vrije ruimte, zal dat ongetwijfeld angst en weerstand
oproepen bij leerkrachten. Met andere woorden, als een van de kwadranten verandert,
verandert het hele systeem.

Om te begrijpen hoe de vier kwadranten in de praktijk werken, moeten we vier basisvragen over
leren onderzoeken.

● Wat is mijn motivatie om te leren? (innerlijk - individueel)
● Welke strategieën en methoden gebruik ik om te leren? (uiterlijk - individueel)
● Welke sfeer ondersteunt mijn leren? (innerlijk - collectief)
● Welke structuren/omgeving heb ik nodig? (uiterlijk - collectief

Een ander belangrijk instrument waarover Silke Weiss sprak is Spiral Dynamics. Het is
gebaseerd op onderzoek in de psychologie en evolutiestadia. Spiral Dynamics geeft je inzicht in
de waardesystemen die in de school aanwezig zijn. Het is vooral interessant voor schoolleiders
om meerdere perspectieven te begrijpen, de verschillen in waarden te waarderen en
oplossingen te vinden die voor iedereen werken. Via een vragenlijst kunnen mensen aangeven
vanuit welk waardesysteem ze opereren. Op die manier kunt u de culturele focus van uw
gemeenschap vaststellen en beslissen waar het collectief naartoe wilt. De vier kwadranten van
Ken Wilber en Spiral Dynamics worden hieronder kort toegelicht.

2.2.1 De vier kwadranten van Ken Wilber
Ken Wilber heeft gezocht naar een holistische benadering waarmee in feite bijna alles
geanalyseerd kan worden. Hij is erin geslaagd Oosterse wijsheid en Westerse wijsheid te
integreren. Hij gaat uit van vier perspectieven van waaruit je kunt waarnemen:

1. Je eigen positie. De ik-vorm.
2. De houding van hoe een ander naar je kijkt, wat de ander je ziet doen. De 'hij, zij' vorm.
3. Jezelf in een groep. Dit kan je familie zijn, je school, je organisatie, de gemeente waar je

woont. Dit is de wij-vorm.
4. En de groep waarin je zit, is op zijn beurt een deel van de samenleving op de planeet

Aarde. Met andere woorden, er is een samenleving waarbinnen de groep valt. Vaak
aangeduid als 'het'.

Je ziet vaak dat er bij innovaties aandacht is voor een bepaald perspectief. De andere
perspectieven krijgen minder of geen aandacht. Dit kan de start van een innovatie vertragen en
leiden tot weerstand. Door vanaf het begin aandacht te besteden aan alle vier de perspectieven,
krijg je ook meer draagvlak en kracht om de innovatie te laten wortelen in de organisatie.
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Het instrument voor schoolontwikkeling toont voor elk van de vier perspectieven vier gebieden.
Dit geeft een totaal van 16 gebieden waaraan u kunt denken bij de implementatie van een
nieuwe onderwijsvernieuwing.

De zestien gebieden:

"Ik ben" vorm "U" vorm
1. Levenshouding
2. Motivatie
3. Creatieve kracht
4. Vertrouwen

1. Zelfbeheer
2. Leiderschapsstijl
3. Rol in de groep
4. Conflictbeheersing

Wij' vorm Het' vorm
1. Communicatiecultuur
2. Werksfeer
3. Betekenis
4. Participatie en relatie

1. Verdeling van middelen en
hulpbronnen

2. Informatie
3. Profiel
4. Vorm van communicatie

2.2.2 Spiral Dynamics
De ontwikkeling verloopt vaak in fasen. Bijvoorbeeld van zaad tot plant. Hierin zie je dat het
zaad ontkiemt, een eerste kiemwortel maakt, een eerste stengel, en uit deze stengel komen de
eerste twee bladeren, de stengel groeit verder en maakt meerdere halmen.

Als je naar de ontwikkeling van organisaties kijkt, kun je ook verschillende fasen onderscheiden.
In de theorie van Spiral Dynamics, ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar psychologie
Clare W. Graves, worden deze fasen beschreven als kleuren die elkaar in een spiraal opvolgen.
Elke kleur heeft zijn eigen typische ontwikkelingskenmerken, waarden en normen, uitdagingen
en groeimogelijkheden. In het schoolontwikkelingsmodel worden de fasen onderscheiden die
het meest van toepassing zijn en die de ontwikkeling van regulier onderwijs naar holistisch
onderwijs beschrijven. Hieronder volgt een korte samenvatting van de verschillende fasen met
betrekking tot onderwijs. De samenvatting is niet volledig en wordt globaal beschreven. In de
praktijk lopen deze ontwikkelingen ook binnen een organisatie door elkaar heen. Er is geen
school die volledig binnen een ontwikkelingsfase past. In de workshops die Silke Weiss geeft,
kun je nog veel meer inzichten ontwikkelen binnen deze vijf ontwikkelingsfasen. Er zijn ook
talloze boeken geschreven om de theorie van Spiral Dynamics uit te leggen.

De fasen van Spiral Dynamic:
Rood: dit zijn scholen en organisaties met een sterke leider. De leider beslist. De anderen
volgen het opgelegde beleid. In deze fase kunnen de volgers van het beleid onvrede ervaren
met het beleid. Er kunnen onderhuidse spanningen ontstaan. Er kan onderlinge concurrentie
ontstaan om de positie met de meeste macht te bereiken. Deze fase is gebaseerd op het
principe dat de sterkste wint. Er kan een strijd ontstaan om 'gelijk' te krijgen. De leider bepaalt
de werkwijze en de wijze van beoordeling. Er heerst een eilandcultuur binnen het onderwijs. De
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uitdaging voor deze scholen is om te werken aan transparantie, openheid, vertrouwen, orde en
duidelijke richtlijnen.

Blauw: dit zijn scholen en organisaties die waarde hechten aan orde en structuur. Er is een
duidelijke hiërarchie, waarin rollen en taken zijn vastgelegd. Er wordt weinig afgeweken van het
curriculum. Het onderwijs is strak gedefinieerd; er is weinig ruimte voor eigen inbreng.
Vooruitgang binnen het leerproces wordt vaak geboekt via toetsen, het toekennen van cijfers en
rapportvergaderingen. De uitdaging voor deze scholen en organisaties is om meer te doen met
de talenten van zowel docenten en begeleiders als de leerlingen.

Oranje: dit zijn scholen en organisaties die waarde hechten aan talentontwikkeling en succes.
Naast de reguliere taken die iedereen in de organisatie heeft, is er ook ruimte om vanuit je
eigen talent iets te ontwikkelen. Op dit soort scholen en organisaties zie je vaak talentstromen
ontstaan. Dit zijn richtingen binnen het curriculum die leerlingen of jongeren kunnen kiezen.
Zoals podiumkunsten, ICT, grafische vormgeving, wetenschap, techniek, zorg en creatieve
vaardigheden. Naast het beoordelen van het leerproces via toetsen en cijfers is er ook aandacht
voor de ontwikkeling van competenties. Deze ontwikkeling wordt vaak gevolgd via portfolio's en
leerlingvolgsystemen. De school of organisatie profileert zich zichtbaar naar buiten toe.
Bijvoorbeeld door aansluiting bij een keurmerk als Ecoschools of Technasium en via publicaties.
De uitdaging voor deze scholen is om meer te doen met de gemeenschap in en rond de school.

Groen: Dit zijn scholen die gemeenschapsvorming en contact met de gemeenschap om hen
heen belangrijk vinden. De leerling staat op deze scholen vaak centraal. Het onderwijs is gericht
op persoonlijk leren. Op veel brede scholen wordt de tijd genomen om elke ochtend samen te
beginnen. In de opening van de dag kan worden gedeeld wat er in de samenleving of op school
gebeurt. Ook kan worden gedeeld hoe iedereen zich die dag voelt en wat hij of zij nodig heeft.
Deze tijd wordt ook gebruikt om naar de planning te kijken en er is soms ruimte voor individuele
begeleiding. Reflectie op het leerproces wordt erg belangrijk gevonden. Dit kan door middel van
eindpresentaties, reflectieverslagen en mentorgesprekken. Reflectie kan ook plaatsvinden aan
het einde van een les of dag. Sommige brede scholen werken met leerpleinen en speciaal
ingerichte ruimtes waar individueel of in groepsverband kan worden gewerkt en geleerd. Bij de
lesprogramma's worden externe deskundigen betrokken. Zo wordt gebruik gemaakt van de
kennis en ervaring van de gemeenschap rondom de school of organisatie. De uitdaging voor
deze scholen is om het onderwijs en hun netwerk naar buiten uit te breiden en het onderwijs
niet alleen in de school maar ook op andere plaatsen te organiseren.

Geel: dit zijn scholen die hybride georganiseerd zijn. Een deel van het leren vindt plaats op
school of binnen de organisatie en een deel buiten de school of organisatie. Het leren kan
bijvoorbeeld georganiseerd worden in de natuur, in een museum, in een zorgcentrum, bij een
NGO of natuurcentrum, bij een bedrijf of thuis. Vaak wordt gebruik gemaakt van
leergemeenschappen. Een leergemeenschap is een samenstelling van studenten, docenten en
deskundigen die samen aan een uitdaging of probleem werken. Alle deelnemers aan een
leergemeenschap leren van het proces om samen een oplossing te vinden voor de uitdaging of
het probleem. Docenten, experts en studenten kunnen bijdragen aan het proces en zijn
gelijkwaardig aan elkaar. Het leerproces zelf wordt als belangrijk gezien. Het proces wordt vaak
ondersteund door een methode, zoals scrumming. Het tussentijds delen van resultaten en

89



tussenproducten en het bijstellen van de uitgezette koers om het doel te bereiken is een
kenmerkend element. De lestijden kunnen flexibel zijn. De te volgen leerprogramma's zijn vaak
maatwerk. Coachgesprekken, eindpresentaties en reflectieverslagen vormen een basis voor het
volgen van de leerling in het leerproces. Vaak worden de resultaten van leerprocessen verwerkt
in presentaties die ook door externe betrokkenen worden bijgewoond. De uitdaging voor deze
scholen is om binnen de flexibele manier van lesgeven oog te houden voor structuur en het
bestaansrecht van de organisatie.

Je merkt dat gele scholen eigenlijk weer uitgedaagd worden met kenmerken die passen bij de
blauwe scholen. Zo begint een nieuwe ontwikkelingscirkel, alleen een laag dieper.

2.2.3 Test uw school met behulp van de schoolontwikkelingstool in Excel
Hoe werkt het instrument voor schoolontwikkeling?
Voor elk van de zestien gebieden die corresponderen met de vier perspectieven van Ken Wilber
zijn ontwikkelingsstappen beschreven op basis van de visie van Spiral Dynamics. Door het
invullen van een vragenlijst kunt u per gebied ontdekken in welke fase u of uw organisatie zich
bevindt. Als je de vragenlijst hebt ingevuld, maakt Excel hier een schema van. Hoe meer het
diagram naar buiten toe is ingevuld, hoe meer de organisatie of u zelf vanuit een holistische
visie werkt. Deuken in het diagram geven aan waar je aandacht aan moet gaan geven. U kunt
dit diagram gebruiken om te zien waar u staat binnen de ontwikkeling van een organisatie en u
kunt dit ook vergelijken met anderen in uw organisatie. Het totaalbeeld, dat berekend kan
worden door de resultaten van alle leden van de organisatie te middelen, geeft een beeld van
de ontwikkeling van een organisatie. U vindt de vragenlijst op de website.

2.3 Het resultaat in een radardiagram
Op de laatste pagina van het Excel-bestand van de schoolontwikkelingstool vindt u een
schematisch overzicht in de vorm van een radardiagram van de zestien gebieden en de vijf
ontwikkelingsfasen. Het biedt inzichten om te achterhalen waar u per gebied staat en waar uw
eigen ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Het kan u ook inzicht geven in waar u staat ten
opzichte van uw organisatie. Wanneer er een groot verschil in ontwikkeling is, heb je de keuze
om jezelf te zien als een acupunctuurnaald binnen de organisatie, om te helpen transformeren
naar een meer holistische benadering van onderwijs. Je kunt ook op zoek gaan naar meer
gelijkgestemden of organisaties die meer aansluiten bij je eigen ontwikkeling, omdat er te veel
verschillen zijn in visie, normen en waarden. Hoe dan ook, het is goed om je bewust te zijn van
wat jouw plaats en functie hierin is.
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3: Het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie binnen uw
organisatie

3.1 Ontwikkeling van een visie op duurzaamheid
Wat is duurzaam? Daarover kan men gemakkelijk van mening verschillen! Wat voor de één
haalbaar is, is voor de ander een echte uitdaging. Als we het over duurzaamheid hebben, gaat
het er vooral om dat je je bewust bent van alle aspecten die een rol spelen bij de duurzame
keuzes die je maakt. Dat kan heel dichtbij zijn, in je persoonlijke leven. Of wat verder weg, in
wat je aanbiedt aan duurzaamheidsonderwijs bijvoorbeeld. Voordat je aan een project voor
jongeren op het gebied van duurzaamheid begint, is het goed om voor jezelf, of met je team,
een visie te ontwikkelen die bij jou of je organisatie past, zodat jullie allemaal op één lijn zitten.

In het Gaia YES project hebben we een gedeelde visie op duurzaamheid ontwikkeld met behulp
van de 'Mural Regenerative Pentad'. Dit is een pentagram gemaakt in het programma Mural.
Het pentagram richt zich op vijf vragen:

Doelstelling: Wat willen we met het project bereiken?
Uniciteit: Wat maakt ons/het project uniek?
Expertise: Welke duurzame ontwikkeling kunnen we vanuit onze eigenheid ondersteunen?
Functie: Welke dienst(en) kunnen wij leveren om duurzame ontwikkeling te ondersteunen?
Potentieel: Als we de diensten voor duurzame ontwikkeling leveren, wat hebben we dan in
potentie bereikt?

Door te werken in de programmamuur kunnen de deelnemers hun eigen antwoorden op de
vragen toevoegen met behulp van plakbriefjes. Nadat alle deelnemers de vragen hebben
beantwoord, kunnen ze elkaars antwoorden bekijken en op zoek gaan naar de gemene deler.
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De Mural Regenerative Pentad staat op de website bij Tools.

3.2 De 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
De zeventien Sustainable Development Goals (SDG's), opgesteld door de Verenigde Naties
(VN), kunnen u helpen bij het formuleren van welke duurzame ontwikkeling u met uw project
ondersteunt. De Sustainable Development Goals worden ook wel SDG's of Duurzame
Ontwikkelingsdoelen genoemd. Deze zeventien doelen zijn opgesteld om de wereld in 2030 een
betere plek te maken. De SDG's zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de
Verenigde Naties (VN). De doelen zijn tot stand gekomen op basis van wereldwijde inbreng van
organisaties en individuen en hebben daarom een breed draagvlak.
De Sustainable Development Goals zijn in 2015 van start gegaan en lopen tot 2030. Ze vormen
een wereldwijd kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Achter de
zeventien doelen staan 169 doelen. Die maken ze nog concreter. Meer over de 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen lees je op:

Voor Nederland: https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
Voor Europa: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Een overzicht van de 17 doelstellingen:
SDG 1: Geen armoede. Overal en in alle vormen een einde maken aan armoede
SDG 2: Geen honger. Honger beëindigen, voedselzekerheid en betere voeding bereiken en
duurzame landbouw bevorderen.
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn. Een goede gezondheid verzekeren en welvaart bevorderen
voor alle leeftijden
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs. Gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs garanderen en levenslang
leren voor iedereen bevorderen
SDG 5: Gendergelijkheid. Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
bereiken.
SDG 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen. Toegang tot duurzaam water en sanitaire
voorzieningen voor iedereen.
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie. Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en
moderne energie voor iedereen waarborgen.
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei. Aanhoudende, inclusieve en duurzame economische
groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen.
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur. Veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en
duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren.
SDG 10: Ongelijkheid verminderen. Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen. Steden en menselijke nederzettingen inclusief,
veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. Zorgen voor duurzame consumptie- en
productiepatronen
SDG 13: Klimaatactie. Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen
ervan te bestrijden.
SDG 14: Leven in het water. Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en maritieme
hulpbronnen.
SDG 15: Leven op het land. Het duurzame gebruik van ecosystemen beschermen, herstellen en
bevorderen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming en bodemaantasting bestrijden en het
verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen.
SDG 16: Vrede, rechtvaardigheid en sterke overheidsdiensten. Vreedzame en inclusieve
samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen, toegang tot justitie voor iedereen
waarborgen en doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen op alle niveaus creëren.
SDG 17: Partnerschap om doelen te bereiken. Versterking van de uitvoeringsmiddelen en
revitalisering van het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling
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Doelstelling voor duurzame ontwikkeling 4.7

Wij willen één doelstelling van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 4 expliciet noemen en dat is
doelstelling 4.7:

Ervoor zorgen dat alle leerlingen uiterlijk in 2030 de kennis en vaardigheden verwerven die
nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder meer door onderwijs over duurzame
ontwikkeling en duurzame levensstijlen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van
een cultuur van vrede en geweldloosheid, mondiaal burgerschap en waardering voor culturele
diversiteit en de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling.

Dit doel kan helpen uw visie op duurzaamheidsonderwijs te ontwikkelen.

Het nieuwe curriculum in Nederland is gebaseerd op deze zeventien duurzame
ontwikkelingsdoelen in het domein Mens en Natuur onder de grote opdrachtvragen voor de
bouwsteen Duurzame Ontwikkeling.

3.3 De leerresultaten van Gaia Onderwijs
Gaia Education heeft 20 thema's geïdentificeerd binnen de vier dimensies van ecologisch,
economisch, sociaal en cultureel die van toepassing zijn op het bereiken van de 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de VN. Voor elk thema hebben zij leerresultaten beschreven in hoofd-,
hart- en handdoelen.

Het curriculum is gebaseerd op het EDE-curriculum. Dit curriculum is ontwikkeld door de
GEESE groep van Gaia Education voor volwasseneneducatie op het gebied van het ontwerpen
van regeneratieve gemeenschappen vanuit een holistisch perspectief. In de uitwerking van de
doelstellingen Hoofd, Hart en Handen is aansluiting gezocht en beschreven waarbij alle acht
meervoudige intelligenties aan bod komen vanuit het perspectief van leren met hoofd, hart en
handen.

De leerresultaten worden zowel in het leerplan als in een bijbehorend Excel-bestand
beschreven. Het Excel-bestand is nuttig voor het samenstellen van projecten op basis van het
leerplan.
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De thema's zijn:

MODULES WERELDBEELD & LOKALE WIJSHEID SOCIALE MODELLEN

Wereldbeeld en verhalen vertellen Communicatie en sociale vaardigheden

Wie ben ik? Jezelf leren kennen Leiderschap & Empowerment

Planetaire en persoonlijke gezondheid Gemeenschap opbouwen en diversiteit omarmen

Wereldbeeld & Taal Erfgoed en lokale wijsheid

Verbinding met de natuur Onderwijs en sociale transformatie

MODULES ECOLOGIE ECONOMISCHE MODULES

De hele systeembenadering van regeneratief
ontwerp

Verschuiving van de wereldeconomie naar duurzaamheid
en regeneratie

Betaalbare schone energie Gemeenschapsbanken en valuta

Watersystemen Recht op levensonderhoud

Lokale voedselsystemen Revitalisering van lokale economieën en sociale
innovatie

Groen bouwen en aanpassen Juridische en financiële kwesties

Het leerplan met de leerresultaten voor alle doelstellingen van Hoofd, Hart en Handen en het
Excel-bestand met de per thema beschreven leerresultaten zijn te vinden op de website.
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4: Certificering door Gaia Education

4.1 Waarom certificering door Gaia Education?
Gaia Education werkt sinds 2005 samen met organisaties en trainers uit 55 landen. Het
curriculum voor volwassenen is door jarenlange samenwerking samengesteld tot een
wereldwijd gedragen curriculum.

Gaia Education heeft getracht de vier dimensies ecologisch, economisch, sociaal en cultureel
samen te brengen, zodat u stappen kunt zetten om een regeneratieve gemeenschap te
ontwerpen.

Samen staan we op een kruispunt, een keerpunt in de geschiedenis waar jij de macht hebt om
te kiezen voor een regeneratieve toekomst. We begrijpen dat het overweldigend kan lijken -
daarom willen we u in staat stellen een actieve veranderaar te worden in uw lokale
gemeenschap of school, met een impact op gemeenschappen op wereldschaal. Door u aan te
sluiten bij Gaia Education ondersteunt u deze beweging en verhoogt u het profiel van uw
organisatie om professioneel samen te werken aan deze regeneratieve toekomst; een toekomst
waarin toekomstige generaties kunnen gedijen.

4.2 Wat zijn de certificeringseisen?
Hieronder staan de voorgestelde certificeringseisen van Gaia Education. Deze
certificeringseisen zijn nog in ontwikkeling en kunnen in de loop van de tijd veranderen. U kunt
ze zien als speerpunten voor uw organisatie. Iets waar u stap voor stap aan kunt werken. Het
belangrijkste is dat er een intentie is om te werken aan onderwijs dat gebaseerd is op een
holistische benadering en de door Gaia YES opgestelde leerresultaten. In dialoog met Gaia
Education kunnen deze stappen samen worden gezet. Gaia Education ondersteunt dit proces
met coaching en het aanbieden van nascholing voor docenten en begeleiders. Een
gedetailleerde beschrijving van de certificeringseisen kunt u lezen in bijlage 12.
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Tabel Gaia Education certificeringseisen

Curriculum
⇒ Alle vijf dimensies van duurzaamheid bestrijken het curriculum

⇒ In overeenstemming met de SDG's

⇒ Ontwikkelen van SDG-competenties.

⇒ Opleiding van leraren

⇒ Integratie van GAIA in curriculaire (en buitenschoolse) activiteiten van verschillende vakken

⇒ Constructief teamwerk

⇒ Gespecialiseerde cursussen in SDG-vaardigheden, zoals permacultuur tuinieren

Pedagogische beginselen
⇒ Transformatief leren

⇒ Zelfgestuurd leren

⇒ Integratief transdisciplinair leren

Didactische methoden

⇒ Projectmatig leren

⇒ Leren in teams

⇒ Onderwijs in teams

⇒ Hands-on leren

Outreach

⇒ Lokale gemeenschapsprojecten

⇒ Vrijwilligersprojecten

⇒ Regeneratieve milieuprojecten

⇒ Bioregionale en internationale partnerschappen

Milieu-impact

⇒ Ecologische en koolstofvoetafdruk, inclusief reizen

⇒ Gevolgen voor de watercyclus

⇒ Effect op materiaalcycli

⇒ Gevolgen voor agro-ecosystemen

Eerlijkheid en welzijn

⇒ Geen discriminatie

⇒ Eerlijke toelating (met inbegrip van een procedure voor blinden)

⇒ Eerlijke arbeidsvoorwaarden en beloning voor al het personeel

⇒ Aandacht voor holistisch welzijn

5: Een curriculum voor duurzaamheid opstellen
Duurzaamheid zelf is niet echt een vak dat in verschillende landen in Europa wordt
onderwezen. Je ziet dat duurzaamheid vaak onder meerdere vakken wordt geplaatst. Het is een
uitzondering wanneer een school of organisatie ervoor kiest om een apart vak voor
duurzaamheid te maken. Bij veel organisaties ontbreekt echter het overzicht wie wat doet op het
gebied van duurzaamheidsonderwijs. Daardoor ontbreekt de samenhang tussen de vakken en
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het duurzaamheidsonderwijsaanbod. Anderzijds betekent het gebrek aan overzicht dat
essentiële kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid niet aan bod komen
binnen het curriculum.
Een belangrijke eerste stap is daarom in kaart te brengen wie wat doet op het gebied van
duurzaamheidsonderwijs.

5.1 Uzelf als rolmodel
De allereerste stap is vaak die van jezelf. Je kunt jezelf beschouwen als een rolmodel voor
leerlingen. Wat studenten dagelijks zien wordt 'normaal'. Je kijkt binnen je eigen mogelijkheden
waar je duurzaamheid kunt implementeren. Of dat nu is in je rol als docent, of in je rol als
manager van een organisatie. Je kijkt naar wat je al doet en wat je op een duurzame manier
zou kunnen veranderen. Het curriculum kan een bron van inspiratie zijn. In de database en in
de digitale omgeving voor docenten vind je talloze praktijkvoorbeelden.

De eenvoudigste stap voor een leraar is naar je eigen lesplan te kijken en je af te vragen wat je
duurzaam zou kunnen veranderen. Als voorbeeld: Elke wetenschapsleraar legt de
waterkringloop uit. U kunt deze theorie op een duurzame manier aanpassen door bijvoorbeeld
het eigen waterverbruik van de leerlingen mee te nemen, de regenbestendige maatregelen die
de leerlingen zelf nemen en ook te kijken naar de regenbestendige maatregelen van het dorp of
de stad waar de leerlingen wonen.

Als manager zou je kunnen nadenken over het drinkwaterbeleid van de school en de
regenwerende maatregelen die de school neemt. Als school zou je bijvoorbeeld het drinken van
water kunnen promoten. Promoot het, door leerlingen zelf een lege bidon mee te laten nemen,
die ze zelf kunnen vullen met water. Als school zou je schone, koele drinkwaterkranen kunnen
installeren. Daarnaast zou de school een deel van het schoolplein regenbestendig kunnen
inrichten. Dat betekent tegels verwijderen en groene planten plaatsen. Je zou dit kunnen
combineren met een schoolmoestuin of een voedselbos op het schoolplein, mits daar ruimte
voor is.

5.2 Zoek collega's die met u willen samenwerken
Toepassing van duurzaamheid kan besmettelijk zijn. Door erover te praten kan kruisbestuiving
ontstaan. Zo kun je werken aan vakoverstijgend onderwijs, gewoon door een kopje koffie te
drinken en ideeën uit te wisselen! De beste ideeën ontstaan vaak aan de koffietafel.

Als je wilt samenwerken, deel het dan met anderen. In de praktijk blijken de beste prestaties die
te zijn waarbij zowel de begeleiders of docenten als het managementteam betrokken zijn.
En als het een succes is...

Vier je succes. Wees blij met elke kleine verandering die u kunt doorvoeren. Kleine
veranderingen kunnen uiteindelijk een omslagpunt creëren in de organisatie. En als dat
omslagpunt is bereikt, is het tijd om met het hele team, dus managers en begeleiders/docenten
samen, een plan te maken dat meer samenhang biedt, overlap probeert te voorkomen, meer
maatwerk kan bieden aan leerlingen, en waarmee je je als organisatie of school duurzaam kunt
profileren.
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Overal ter wereld zijn succesverhalen te vinden. Een zoektocht op internet naar deze
succesverhalen door leerlingen van het Ecolyceum in Deventer leverde in een project van acht
weken een aantal mooie resultaten op. Deze verhalen kunnen inspireren en je op ideeën
brengen wat je zelf of als school zou kunnen doen. Op de website van Gaia YES is er een
mogelijkheid om te netwerken en contact te leggen met anderen. Dit is ook een mogelijkheid om
elkaar uit te wisselen en te inspireren.

Voor het Gaia YES project zijn de Gaia scholen in Estland, het jongerenprogramma van de
permacultuurschool in Mallorca/Spanje, de Gaia scholen in Brazilië, het Gaia Youth programma
in India en het VWO+ programma van het Ecolyceum in Deventer in Nederland belangrijke
inspiratiebronnen geweest.

5.3 Het kader van Gaia YES combineren met een regulier programma

Er zijn verschillende manieren om het raamwerk van Gaia YES te combineren met een regulier
programma. We geven vier praktische voorbeelden:

1. De Gaia school in Estland combineert vier dagen regulier onderwijs met een dag per week
Gaia YES programma.

2. Ecolyceum in Deventer combineert vier dagen regulier programma met één dag VWO+
programma per week. In de eerste drie jaar wordt projectmatig vakoverstijgend onderwijs
gegeven in de vier dimensies ecologie, maatschappij, economie en cultuur.

3. Het Zeven Linden College in Dedemsvaart combineert Strong Technique onderwijs met
leerdoelen uit het Gaia YES curriculum. Een voorstel van een schets hiervan is te vinden
in de bijlagen.

4. Op het Keizer Karel College in Amstelveen zijn veel duurzame doelen geïntegreerd
binnen de Technasiumprojecten. In de Technasium projecten werken leerlingen zes uur
per week aan Onderzoeks- en Ontwerpvraagstukken uit de lokale omgeving. Binnen het
Technasium van het Keizer Karel College wordt SCRUM gebruikt om de leerprocessen
aan te sturen. Een voorbeeld van een opzet van een duurzaam Technasiumproject
'klimaatbestendig' is te vinden in de tools sectie van de website.
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6: Integratie van Gaia YES door leren op basis van verhalen

6.1 Hoe het idee ontstond om Gaia YES te implementeren via leren op basis
van verhalen

Tijdens een Gaia YES webinar werd het werk van Gunter Pauli besproken. Dit was het begin
van het denken over hoe je leerlingen kennis, vaardigheden en een duurzame houding kunt
laten opbouwen door middel van leren op basis van verhalen.

Gunter Pauli is de grondlegger van het innovatieve economische model "Blue Economy" en
auteur van het gelijknamige boek. Blue Economy staat voor een gedegen en duurzaam
economisch model geïnspireerd op de natuur, waarbij er geen productverspilling is en elk
resultaat van elke stap in de waardeketen zijn toepassing vindt in de volgende. Gunter Pauli
heeft een studiemethode ontwikkeld die verhalen, wetenschappelijke kennis en ervaringsleren
combineert. Deze aanpak helpt kinderen de wereld te zien als een holistisch onderling
verbonden systeem, en te beseffen hoe het ene ding met het andere verbonden is. Hierdoor
kunnen kinderen ingewikkelde uitdagingen aangaan en oplossen, en leren ze hun creativiteit te
gebruiken voor nieuwe slimme oplossingen.

Gunter Pauli's eerste lerarencursus in Estland werd in de zomer van 2020 met warmte begroet.
Samen met de Foundation for Future Education, Lilleoru NGO, Gaia Academy, Tallinn
University, OÜ Roheline Haridus, OÜ Sustinere, Lets Do It World, JCI GO Koda, Kompostiljon
en Killerkott heeft Gunter Pauli 12 verhalen in het Ests vertaald. Vanuit het Gaia YES project zijn
docenten van Gaia scholen en de Universiteit van Tallinn bekend met het werk van Gunter
Pauli.

Deze methode is goed te gebruiken zowel thuis als in bredere schoolsystemen en wordt reeds
toegepast in vele scholen in de Verenigde Staten, Europa, Zuid-Amerika en het Verre Oosten.
China gebruikt de verhalen en de methode van Gunter Pauli op scholen in het hele land.

De verhalen van Gunter Pauli zijn gericht op kinderen in het basisonderwijs. De verhalen en zijn
methode vormen een inspiratiebron voor het leren van duurzame ontwikkeling vanuit het Gaia
YES curriculum op middelbare scholen.

De werkgroep die aan deze curriculumbegeleider en aan de inhoud voor de online omgeving
heeft gewerkt, is verder gegaan met het gedachtegoed van Gunter Pauli. Daarnaast hebben de
werkgroepleden ook gekeken naar de certificeringscriteria van GAIA Onderwijs en de wensen
van docenten en studenten tijdens de webinars die we hebben gehouden. De werkgroep
probeerde de technieken en principes uit project-based learning (PBL), story-based learning,
SCRUM en de Head/Heart/Handen doelen uit het Gaia YES curriculum te combineren. Op
basis hiervan is een model voor story-based learning ontwikkeld, gekoppeld aan het Gaia YES
curriculum. Dit model wordt geïllustreerd op de volgende pagina.
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Op verhalen gebaseerd leermodel voor Gaia YES
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7: Uitleg van Story-based learning aanpak voor Gaia YES:

1: Verhalen uit de praktijk. (hart van het model, eerste cirkel van het model)
intrinsieke interesse en belangstelling opwekken voor duurzame vraagstukken door
verhalen uit het echte leven binnen de leerdoelen van het holistische curriculum die
passen bij de vier dimensies - sociaal, ecologisch, economisch en wereldbeeld.

De barden van weleer wisten dat ware transformatie plaatsvindt in de vrije geest. Door middel
van verhalen en liederen namen de barden de mensen mee naar onderbewuste lagen, waar
moeilijke levensvragen en levenslessen werden onthuld met behulp van metaforen.

Verhalen over duurzame vraagstukken en duurzame oplossingen uit de praktijk kunnen net zo
goed werken! Door openheid in de verhalen, door de herkenning in het eigen leven, kan een
intrinsieke belangstelling voor het onderwerp ontstaan.

Daarom hebben we ervoor gekozen om per Gaia YES thema verschillende verhalen te
schrijven waaruit je kunt kiezen. Natuurlijk kun je de verhalen ook gebruiken als inspiratie voor
het maken van je eigen lokale verhalen!

In een notendop, waarom je de verhalen zou kunnen en willen gebruiken:

● verhalen resoneren met de inhoud van het holistisch curriculum
● verhalen opent de innerlijke wereld van studenten zodat de inhoud van wat u wilt

overbrengen beter kan worden ontvangen.
● verhalen verbazen en zijn daarom een ideaal uitgangspunt voor elk project".

"Door verhalen leren we de wereld waarnemen en begrijpen. Onze hersenen nemen nieuwe
informatie op door verbanden te leggen. Het leggen van verbanden maakt leren interessant,
zinvol en inspirerend. Verhalen zijn een geweldige manier om de heelheid van het leven te
beseffen en te voelen. Het vertellen van verhalen als lesmethode gaat ver terug in de tijd, want
al in oude grotten werden verhalen verteld door gebeurtenissen vast te leggen op schilderijen.
Het was een manier om kennis, ervaringen en waarden door te geven, die van vitaal belang
waren om het leven in stand te houden. De machtigste economische organisatie ter wereld, de
OESO, onderzoekt al jaren welke vaardigheden mensen moeten verwerven om het beter te
doen in het leven. Er zijn drie eigenschappen, die precies hetzelfde zijn voor 2015 en 2020:
complexe problemen oplossen, kritisch denken en creativiteit." Gunter Pauli
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De verhalen sluiten aan bij de Gaia YES leerdoelen.
In Nederland hebben trainers van verschillende ecologische projecten verhalen geschreven die
aansluiten bij het wereldbeeld, de sociale, ecologische en economische dimensies. De verhalen
zijn ook gekoppeld aan de hoofd-, hart- en handdoelen van het Gaia YES curriculum. Je kunt
deze verhalen vinden in het studentengedeelte van de Gaia YES website: www.esd.college.
U kunt de verhalen op verschillende manieren gebruiken. Ter inspiratie worden hieronder vier
voorbeelden beschreven:

- Je werkt met de plaatjes die bij de kaarten horen en laat de leerlingen eerst een plaatje
kiezen dat hen aanspreekt uit alle plaatjes die je op A5- of A4-formaat hebt uitgeprint.
Daarna geef je ze het bijbehorende verhaal om het thema verder uit te diepen. De
begeleidende vragen kunnen nog meer diepgang geven.

- U kiest een verhaal dat past bij het thema dat u in de klas behandelt. U kunt dit verhaal
voorlezen tijdens een opening van de dag, een introductie van uw les, of als inleiding op
een discussie in de kring. Na het verhaal kun je er een discussie over voeren en op zoek
gaan naar vragen die het verhaal oproept. Deze vragen kunt u gebruiken als
uitgangspunt voor verder onderzoek.

- Samen met hun coach kiezen de leerlingen een thema waarover ze meer willen weten.
Ze gaan het thema verkennen door eerst de drie bijbehorende verhalen te lezen. Aan de
hand van de drie verhalen en de bijbehorende vragen verdiepen ze zich in het thema.

- Verhalen gebruiken als start van een project. Je kiest één of meer verhalen die passen
bij een project dat je zelf hebt geregeld. Je kunt de verhalen online laten lezen en de
bijbehorende vragen stellen. Of je gebruikt de verhalen in je klas om het project te
verkennen en te verdiepen.

2: Diepgaand onderzoek. (tweede cirkel van het model)
Onderzoek naar duurzame thema's om de perspectieven op duurzaamheid uit te breiden
vanuit vijf verschillende invalshoeken (sociaal, ecologisch, economisch, cultureel en ik)

Bij elk verhaal horen vijf onderzoeksvragen in de vijf perspectieven - sociaal, ecologisch,
economisch, cultureel en ik. Door een verhaal vanuit deze vijf perspectieven te bekijken en te
verdiepen, verbreden leerlingen hun eigen kijk op de wereld. Tegelijkertijd krijgen leerlingen een
holistische kijk, doordat ze de samenhang en verbanden in de dynamiek tussen de vijf
verschillende perspectieven gaan zien en begrijpen.

Howard Gardner heeft acht verschillende manieren beschreven om intelligent te zijn.
● Verbale/linguïstische intelligentie: intelligent met taal.
● logische/wiskundige intelligentie: intelligent met rekenen.
● Visuele/ruimtelijke intelligentie: intelligent met zien.
● Muzikale/ritmische intelligentie: intelligent met muziek.
● Fysieke/kinaesthetische intelligentie: intelligent met beweging.
● Interpersoonlijke intelligentie: intelligent in relatie tot mensen.
● Intrapersoonlijke intelligentie: intelligent in relatie tot zichzelf.
● Natuurgerichte intelligentie: intelligent in relatie tot de natuur.
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De onderzoekende en verdiepende vragen zijn zo ontworpen dat deze meervoudige
intelligenties allemaal aan bod komen bij het werken aan de vragen.

Tijdens het werken aan de opdrachten is het nuttig als leerlingen op verschillende manieren op
onderzoek uitgaan. Via de computer, via boeken en tijdschriften, via de natuur, via musea, via
gesprekken met mensen en via excursies.

De verhalen en bijpassende vragen zorgen voor een breed begrip van een thema. Als de
thema's bekend en duidelijk zijn voor de leerlingen, kunnen ze ook binnen de thema's op zoek
gaan naar verhalen uit de lokale omgeving en zelf vragen bedenken en uitwerken vanuit de vijf
perspectieven.

3: Kick-off oriëntatie en onderzoek en verkennen van ideeën. (derde cirkel van het
model)
Leren van basisvaardigheden en kennis over duurzaamheid via specifieke opdrachten en
workshops (te vinden in het docentendeel van de website van Gaia YES)

In de Gaia Youth guide worden verschillende opdrachten beschreven die geschikt zijn voor
jongeren en die helpen om basiskennis en -vaardigheden over duurzaamheid te begrijpen en te
integreren in hun eigen leven. Deze opdrachten zijn zeer geschikt om te gebruiken als
deelopdrachten van een project of als workshops binnen een project om meer diepgang aan het
project te geven. Voor elk Gaia YES thema zijn minstens twee opdrachten voorbereid en
beschikbaar. Je kunt ze vinden in het docentengedeelte op de website.

Het vooronderzoek samenvatten en eigen belangstelling voor bepaalde onderwerpen
aangeven

Er zijn verschillende manieren om leerlingen te laten samenvatten wat ze tijdens het
vooronderzoek voor het project hebben geleerd. We beschrijven hieronder een aantal
voorbeelden

- Je inventariseert de onderwerpen waarin de leerlingen geïnteresseerd waren door de
klas te vragen wat ze zich hebben herinnerd van de vorige opdrachten/verhaal.
Trefwoorden hiervan schrijf je op het bord.

- Je laat de leerlingen een lijst samenstellen van onderwerpen die ze onthouden hebben
uit de verhalen en opdrachten.

- Als docent stelt u een lijst samen van onderwerpen die geschikt zijn voor het verhaal en
de opdrachten, en vraagt u de leerlingen de vijf onderwerpen aan te kruisen die hen het
meest aanspreken.

4: Identificeer authentieke onderzoeks- of ontwerpvraag. (derde cirkel van het
model)
Leergroepen opzetten met dezelfde interesse om een bepaald thema verder te verkennen en uit
te werken
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De samenstelling van de groepen hangt af van het thema dat u behandelt en de doelen die u
met het groepswerk wilt bereiken.

Je kunt je richten op:

- Het samenbrengen van verschillende talenten binnen een groep, zodat vanuit diversiteit
een bepaalde onderzoeks- of ontwerpvraag kan worden uitgewerkt

- Het belang van een onderwerp als centraal uitgangspunt nemen en groepsleden met
dezelfde interesse samenbrengen

- Willekeurig samengestelde groepen en vertrouwen op de synchroniciteit van de
groepsleden.

Het is het beste als de groepjes op een speelse manier tot stand komen. Bijvoorbeeld door
stippen te plakken bij onderwerpen waar leerlingen graag aan willen werken. Of door
zelfonderzoek en het formuleren van leerwensen en deze in de groep te verwoorden. Of door
spelletjes of spontaniteit te gebruiken om groepen te maken.

Leergroepen formuleren een onderzoeksvraag of ontwerpvraag met behulp van de in de
voorstudie opgedane kennis

5: Programma van eisen op basis van eisen uit vooronderzoek en opdrachtgever.
(derde cirkel van het model)
Door middel van een gesprek met de opdrachtgever en/of gesprekken met personen die belang
hebben bij de uitwerking van het probleem wordt een programma van eisen opgesteld. Er wordt
nagedacht over de subcriteria waaraan de uitwerking kan voldoen na afronding van het
onderzoek of ontwerp: De definitie van Gedaan. Een voorbeeld van een Definitie van Gedaan
vindt u in bijlage 1.

6: Inspraak en keuze van de student. Brainstormen en uitwisseling van matrix.
(derde cirkel van het model)

Leerlingen verdiepen zich in een uitdagend thema. Ze stellen een Trade of Matrix op. Een Trade
of Matrix is een schema waarbij vanuit de criteria van de opdrachtgever deeloplossingen voor
de onderzoeks- of ontwerpvraag worden uitgewerkt. Na het uitwerken van deeloplossingen
wordt gezocht naar de beste combinatie van de deeloplossingen. Op basis van deze matrix
wordt een keuze gemaakt voor verder onderzoek of ontwerp.

7: Concepten uitwerken en een ontwerp maken. Met behulp van sprint backlogs.
(derde cirkel van het model)
Studenten werken hun onderzoeks- of ontwerpvraag uit.

Tijdens het ontwikkelen van concepten en/of het maken en verbeteren van prototypes gebruiken
studenten sprint backlogs. De uitwerkingen gebeuren in sprints. Een sprint is dus een stap
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binnen de uitwerking die gemaakt wordt. Van deze stappen worden de deelstappen
opgeschreven. Het proces ervan wordt bijgehouden in een logboek of een excelsheet.

8: Tussentijdse evaluatie. Feedback en herziening. (derde cirkel van het model)
De studenten presenteren het eerste protoype of de eerste uitwerkingen van het onderzoek aan
een begeleider of deskundige. Met behulp van de feedback verbeteren zij hun ontwerp of
onderzoek.

9: Definitief ontwerp en openbare presentatie. (derde cirkel van het model)
Studenten presenteren hun ontwerp of onderzoek aan een breed publiek. Het publiek kan
bestaan uit medestudenten, ouders, klanten, buren, enz.
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8: Jouw rol als facilitator van Gaia YES
8.1 De 6 vaardigheden in projectmatig werken.

1. Planning en aanpassing aan normen
Als leerkracht maak je een project of pas je een bestaand project aan van de start tot de
eindpresentatie. Dit op basis van de normen die een kind moet halen binnen de kerndoelen van
het project (kennis). Er is dus een verband tussen de reguliere leerdoelen (vastgesteld door de
overheid) gericht op het aanleren van vaardigheden, het integreren van deze leerdoelen in het
project en het succesvol aanleren van deze vaardigheden tijdens het project.

Je houdt rekening met de inbreng van de leerlingen, maar je bewaakt de lijn van het project. Je
houdt ook rekening met het niveau van je leerlingen.

2. Uw leerlingen motiveren
Breng uw leerlingen in een cultuur van zelfstandig werken, laat ze groeien in wat ze doen. Sta
open voor onderzoek en houd de kwaliteit van het werk in de gaten. Dit is de beste manier om
leerlingen te motiveren zich te verbeteren.

3. Beheer van de activiteiten
Hoewel de leerlingen inspraak hebben en kiezen wat ze willen leren, ben jij als docent degene
die alles overziet. Samen met de leerlingen plan je het proces. Je stelt controlepunten en
deadlines vast en helpt de leerling bij het vinden van bronnen. Vooral in de lagere klassen zal
deze begeleiding meer van jou komen en vaker nodig zijn. Probeer de inbreng van de leerling
gaandeweg te vergroten. Blijf hoge eisen stellen aan het werk.

Als leerkracht gebruikt u een verscheidenheid aan lessen, hulpmiddelen en instructiestrategieën
om alle leerlingen te helpen hun projectdoelen te bereiken. Die instructies omvatten de
overdracht van kennis uit de kerndoelen.

4. Begeleiding van het leerproces
Hoewel begeleiden veel te maken heeft met het management dat we hierboven bespreken,
zullen we deze vaardigheid apart noemen. Begeleiden gaat meer over het gemotiveerd houden
van je leerlingen. Hen uitdagen om zo goed mogelijk te presteren. Het geven van
complimenten. Hen stimuleren. Het overdragen van kennis en alle dingen die je als leraar al
doet.

5. Beoordeling van het leerproces
Evalueer van tijd tot tijd wat een leerling heeft gedaan of geleerd. Laat ruimte voor inbreng van
medeleerlingen en benadruk ook zelfreflectie. Dit is een moeilijke vaardigheid. We zijn erg
gewend om dingen te beoordelen volgens normen die gebaseerd zijn op het geven van een
cijfer. Nu moet je beoordelen of de kwaliteit goed genoeg is om het eindproduct te presenteren.
Je kunt veel steun halen uit artikelen over formatieve evaluatie.
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6. Verbinden en coachen
Gedurende het hele project is het de docent die de verbinding legt. Samen met de leerling vier
je successen, stimuleer je het werken aan de opdracht, corrigeer je fouten en werk je samen
aan het eindresultaat.
In het volgende deel komt u meer te weten over de leraar als coach.

8.2 Vaardigheden van leerkrachten voor projectonderwijs.

Deze zes vaardigheden zijn hierboven kort beschreven. Het zijn echter allemaal elementen die
je moet beheersen en ze zijn niet gemakkelijk. Een les uit een methode geven, huiswerk maken
en een toets afnemen is een stuk eenvoudiger. Maar is deze methode net zo bevredigend als
bijvoorbeeld wanneer die wat verlegen leerling voor zijn ouders een pakkende presentatie geeft
over hemellichamen? De keuze is aan u.

De leraar als coach.
Bij coaching verdwijnt uw rol van kennisoverdracht enigszins naar de achtergrond. Het zijn
immers de leerlingen zelf die iets willen leren. Zelfs de professional in de klas kan dat niet van
hen overnemen. Toch is uw rol niet minder belangrijk. Naast het geven van informatie en het
aanzetten tot nauwkeurige observatie en reflectie is een leraar, als het goed is, vooral bezig met
coachen.

Coachen is ervoor zorgen dat iemand van A naar B komt. Vroeger gebeurde dat letterlijk, want
coachen was het besturen van de paarden van de koets die mensen vervoerden. Tegenwoordig
gaat coaching vooral over het van A naar B komen in de ontwikkeling van de coachee. De beste
definitie die ik ken is:

Iemand zo begeleiden dat hij de eigenaar blijft van de beoogde verandering.

Een goede coach is dus in de eerste plaats actief om ervoor te zorgen dat degene die hij coacht
actief wordt en blijft. Voor het coachen van leerlingen is dat niet anders. Als een leerling zegt dat
hij iets niet begrijpt, is de Pavlov-reactie van sommige leraren om te zeggen: "Ik weet niet wat
ik moet doen:

● "Luister goed en ik zal het nog eens uitleggen."
● "Kijk goed en ik zal het je weer laten zien."

Die reactie past niet bij de rol van coach. Om te leren, om te begrijpen wat de volgende stap is
en wat je daarvoor moet doen, is instructie in veel gevallen niet het eerste wat telt. De leerlingen
in kwestie moeten eerst zelf gaan nadenken, of op een rijtje zetten wat ze al weten of kunnen.
De belangrijkste taak van een coach is het activeren van de mindset van de gecoachte.

Volgens de psychologe Carol Dweck (2006), die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de
relatie tussen motivatie en prestaties, zijn er grofweg twee manieren waarop leerlingen hun
eigen rol als leerling zien. Zij noemt dit een verschil in mindset.

● Er zijn leerlingen met een vaste instelling
● Er zijn leerlingen met een groeimindset.
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De eerste groep vertoont vaak "hulpeloos" gedrag, houdt niet van een moeilijke taak, heeft de
neiging anderen de schuld te geven van fouten of mislukkingen, en zal op den duur taken die
inspanning vergen eerder vermijden dan aanpakken.

De tweede groep is gericht op doorzettingsvermogen en een groeiend vertrouwen in eigen
kunnen. Het effect van dit onderscheid is dat verschillen in leerprestaties niet één op één zijn
terug te voeren op verschillen in intelligentie. Deze fixed mindset komt vooral bij intelligente
leerlingen vaak voor, omdat zij intelligentie als alibi gebruiken om zich niet in te hoeven
spannen.

8.3 De rol van de leraar

Leraren hebben veel invloed op de ontwikkeling van zo'n mentaliteit.
Als je bijvoorbeeld prestaties voortdurend beloont als een eigenschap van de leerling (Hoe slim
ben je!), bevorder je de ontwikkeling van hulpeloosheid. Leerlingen die herhaaldelijk te horen
krijgen hoe slim ze zijn, zullen gaan geloven dat als iets niet lukt, het niet aan hen kan liggen,
omdat ze slim zijn...

De vaste groepering die op veel scholen is ingevoerd (instructieafhankelijk, -gevoelig en
-onafhankelijk) leidt ook tot dit effect, zoals deze week weer bleek toen een leerling mij
toevertrouwde dat hij aan verlengde instructie moest deelnemen omdat hij dom was. Dit was
niet wat hem was verteld, maar het was zijn conclusie uit die vaste opstelling en hoe er over de
groepen werd gesproken

Ook het geven van taken die niet zijn afgestemd op de te bereiken doelen stimuleert een fixed
mindset, omdat de inspanningen van de leerling niet leiden tot het bereiken van leerdoelen.
Ook buiten specifieke coachingsgesprekken heeft de leraar een coachende rol naar de
leerlingen toe. Je hebt als leerkracht veel invloed op het creëren van een fixed mindset door de
manier waarop je criteria geeft bij het maken van groepen, door instructies te geven tijdens het
werk, door bepaalde materialen en activiteiten aan te bieden, door opmerkingen die je maakt
die leerlingen in een bepaalde richting sturen en door de manier waarop je een naam geeft aan
een bepaalde groep leerlingen, zoals "de beste kinderen die als eerste klaar zijn mogen nu
gaan".

Je stimuleert een groeimindset door vrijheid te geven in het maken van groepjes, door samen
met de leerlingen een leerpad uit te stippelen, door leerlingen te laten beschrijven wat ze willen
bereiken met het werken aan het project (persoonlijke doelen en door de overheid vastgestelde
leerdoelen), door als coach vragen te stellen en feedback te geven zonder suggesties te doen
voor bepaalde materialen of oplossingen, en door beschrijvingen te geven waarin je geen
oordeel velt. Zoals "de kinderen die klaar zijn met hun werk mogen nu gaan".

Ander onderzoek (bijv. Hattie 2012) geeft aan hoe belangrijk feedback is. Met name de
mogelijkheid om feedback te vragen en te ontvangen blijkt stimulerend te zijn voor het
leerproces en daarmee voor het resultaat. Feedback is echter een spiegel, geen oordeel of
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beloning. Het geeft 'informatie' die de lerende kan gebruiken om verder te denken en te
handelen en stimuleert daarmee de wil om door te gaan.

8.4 Coachingsvaardigheden

Als je een leerling coacht, moet je allereerst belangstelling tonen voor de leerling. Houding,
gezichtsuitdrukkingen en woorden moeten congruent zijn en niet tegenstrijdig. Een effectieve
coach bezit drie belangrijke vaardigheden:

● luisteren,
● vragen stellen,
● analyseren.

Luisteren is heel belangrijk. Het gaat niet alleen om 'auditieve waarneming', maar ook om het
vermogen om de dingen die de leerling zegt niet meteen te labelen of om aan te nemen dat je
meteen begrijpt wat de ander bedoelt. Je eigen vanzelfsprekendheid of je eigen beeld van de
leerling kunnen soms in de weg staan.

Daarom is het stellen van vragen en vooral het vragen om uitleg of voorbeelden essentieel
om goed te kunnen luisteren. Een leerling die op de vraag "Hoe bereken je deze som?"
antwoordt met "Nou, gewoon...!" vindt misschien niet de manier "gewoon" die in de klas wordt
aangeboden. Verder doorvragen is dan nodig om erachter te komen. Doorvragen vereist wel
een bepaalde aanpak. Het komt nogal eens voor dat leerlingen door zo'n vervolgvraag denken
dat hun antwoord fout was, of dat je iets bijzonders van hen wilt horen. Nieuwsgierigheid tonen
kan dan helpen. Het helpt ook om suggestieve vragen te vermijden, want suggestieve vragen
stel je als je het antwoord al weet.

Analyseren is de derde vaardigheid die nodig is, omdat het niet gaat om goede of foute
antwoorden, maar om het vinden van input om de leerling te activeren. Samen met luisteren
leidt analyseren ook tot vragen of het op een andere manier uitlokken van reacties. De valkuil
hierbij is dat je analyse leidt tot een conclusie zonder bij de leerling na te gaan of die conclusie
juist is.

8.5 Inhoud en tijdschema

Het begeleiden van leerlingen bij het leerproces is een normale taak voor elke leerkracht, zeker
in het basisonderwijs. Dit leren kan gaan over de leerstof, over de inhoud van een vak, maar
ook over andere vaardigheden:

● samenwerking,
● planning,
● impulscontrole,
● initiatief nemen,
● verantwoordelijkheid nemen,

Dit zijn allemaal leerprocessen die veel leerlingen doormaken. Het is goed om te beseffen dat
deze begeleiding niet alleen nodig is als het fout gaat. Juist in de fase waarin de leerling actief
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is, werkt een begeleidingsgesprek stimulerend. Door zo'n gesprek kun je leerlingen bewust
maken van hoe ze het doen, hun goede aanpak bevestigen en daardoor mogelijk behoeden
voor valkuilen.

Vertrouwen geven en zelfvertrouwen versterken zijn hierbij sleutelbegrippen. Tijdige coaching
heeft ook een zeer praktisch voordeel: het kost minder tijd en moeite, voor beide partijen. Een
leerling die al in een impasse zit, coachen om weer actief te worden is heel nuttig, maar kost
vaak veel tijd en moeite. Ook in dit verband is voorkomen te verkiezen boven genezen.

8.6 Coachingsgesprekken

Een coachingsgesprek begint met iets wat je een "ijsbreker" zou kunnen noemen. De leerling
moet het vertrouwen krijgen dat je in hem geïnteresseerd bent en dat het geen gesprek wordt
waarvoor je in spanning moet zitten. Vervolgens ga je over naar de aanleiding (een eerder
contact, een verzoek of een gewone ronde) en de centrale inhoud.

We hadden samen afgesproken om deze week nog eens te bespreken hoe het gaat met de
planning van je taken.
of
Je zei dat je wilde dat ik nog eens met je zou kijken hoe je de nieuwe aftreksommen op de lege
getallenlijn berekent.

Dan is het de beurt aan de leerling: hij wordt uitgenodigd te vertellen of te demonstreren hoe hij
het doet, te beginnen met wat al werkt. Soms hebben leerlingen bevestiging nodig, omdat ze
twijfelen over wat ze doen of hoe ze het doen. "Het is zo simpel, klopt dat?" of "Het is heel
moeilijk zo, kan het niet anders?" of "Ik vergeet het steeds, wat kan ik daaraan doen?". In zo'n
gesprek kun je beter niet vragen: "Wat vind je nog moeilijk?
Het gebruik van het woord "moeilijk" is riskant. Voor sommige leerlingen klinkt die argeloze
vraag "Wat vind je moeilijk?" als een beschuldiging of een bevestiging van falen. Het gevaar
bestaat dat "iets moeilijk vinden" iets wordt dat je als leerling beter kunt vermijden. Het lijkt ook
alsof er maar twee soorten opgaven zijn: moeilijke en gemakkelijke. Aarzelen, iets langer
moeten nadenken, afwegen of het a of b moet zijn, worden dan niet herkend als tekenen dat
iets nog niet helemaal onder de knie is. Toch zijn dit heel normale fasen in een leerproces. Een
coachingsessie kan leerlingen helpen inzicht te krijgen in de fasen die zij doorlopen tijdens het
leren. Dit geeft hen een beter inzicht in wat zoiets als 'oefenen' voor hen betekent.

De rest van het gesprek is er dus op gericht de leerling te laten herkennen en benoemen waar
hij nu staat, wat er al bereikt is en waarom, wat de volgende stappen zijn en hoe die eruit
zouden kunnen zien.
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Ook de emotie die daarbij hoort verdient aandacht:

● trots,
● teleurstelling,
● enthousiasme,
● angst,
● joy
● wanhoop.

Dergelijke emoties zeggen iets over hoe een leerling de leertaak ervaart, maar vertellen ons ook
of die gevoelens de inspanningen om het afgesproken doel te bereiken bevorderen of
belemmeren.

Vat aan het eind uw gesprek kort samen, en formuleer vooral de conclusie vanuit het
perspectief van de leerling. Vermijd zinnen als "Ik vind dat je het goed doet".
Het is niet zo belangrijk of je dat denkt of niet. Het is beter om iets te zeggen als
"Ik merk/hoor/zie dat je x en y doet en het resultaat is z. Als je dat volhoudt, zal je slagen. Als je
dat volhoudt, zal het helemaal lukken."

Dit betekent dat de leerling zich in de volgende periode niet hoeft af te vragen wat zijn leraar zal
denken, maar zelf kan nagaan of hij het goed doet. Dit zijn subtiele verschillen, maar bij het
begeleiden van leerlingen is deze zorgvuldigheid een sleutel tot succes.

Eindelijk
Is een leraar nu alleen nog maar een coach?
Nee, zeker niet. De rol van coach is echter bepalend voor de resultaten van je onderwijs.
Slechte instructie kun je corrigeren met goede coaching. Slechte coaching kun je niet corrigeren
met goede instructie. Het verschil zit in de band tussen leraar en leerling en de sfeer die
daardoor ontstaat.

8.7 Evaluatie en testen

Er zijn twee soorten evaluatie: Formatieve evaluatie is evaluatie tijdens het proces,
summatieve evaluatie is evaluatie achteraf op basis van de resultaten. Bij de evaluatie kan de
aandacht uitgaan naar de groep of naar het individu. Wellicht ten overvloede: besef dat het hier
om persoonlijke informatie gaat, dus is voorzichtigheid geboden.
Elke leraar wil dat leerlingen nadenken over hun inspanningen en aanpak. Hoe doe je dat? Hoe
zorg je ervoor dat een leerling weet waar hij naartoe werkt, dat hij weet wat hij moet doen om
het leerdoel te bereiken? Wanneer en hoe geef je zinvolle feedback? En hoe bepaal je de
volgende stappen? Op deze pagina vind je alles over formatieve evaluatie, die je kunt gebruiken
in de klas en in je team op school.

Formatieve evaluatiecyclus
Wanneer u formatief werkt in uw lessen, komen de vijf fasen van formatieve evaluatie altijd
terug binnen een les en lessenreeks.
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● Weten uw leerlingen waar ze naartoe werken en hoe ze dat gaan bereiken? In deze fase
verduidelijkt u de leerdoelen en ontdekt u samen met de leerlingen hoe succes eruitziet
voor een bepaald leerdoel. Het gebruik van verschillende voorbeelden is een krachtig
hulpmiddel. Een belangrijke fase, want alle andere fasen staan of vallen ermee.
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Wat doe je als leraar in fase 1?

1. Je vertaalt kennis van je eigen vakgebied en de ontwikkeling van leerlingen daarin (=
leerprogressie) in heldere leerdoelen en succescriteria

2. U houdt rekening met gemeenschappelijke moeilijkheden die studenten vaak
ondervinden in hun ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar

3. Je communiceert leerdoelen op meerdere manieren en op meerdere momenten tijdens
de lessenreeks.

4. Je stelt leerdoelen over deelname/leren/autonomie
5. Je gebruikt actieve werkmethoden om leerdoelen en succescriteria met leerlingen vast

te stellen en te verduidelijken
6. U gebruikt concrete voorbeeldproducten om succescriteria te destilleren
7. U formuleert leerdoelen die randvoorwaarden aangeven, maar ook ruimte laten voor

individuele invulling.

Gebruikt u bewust verschillende leeractiviteiten om uw leerlingen te laten zien in
hoeverre ze de leerdoelen al beheersen? Zowel informeler, zoals een mini-quiz of een
klassikale discussie, als formeler, zoals een diagnostische toets. Het is heel belangrijk
om gerichte leeractiviteiten te kiezen die aansluiten bij de leerdoelen en rijke informatie
bieden om de leerlingen naar de volgende stap van hun leren te brengen.

Wat doe je als leraar in fase 2?

1. U gebruikt manieren om reacties van leerlingen uit te lokken die passen bij de
leerdoelen

2. U gebruikt verschillende methoden, zowel formele als vooral informele (zie onderstaand
kader)

3. Je stelt open vragen gericht op diepgaand begrip in plaats van het juiste antwoord.
4. U stimuleert groepsdiscussies om inzicht te krijgen in het begrip, het onbegrip en de

misvattingen van de leerlingen.
5. Je zet leerlingen zelf en elkaar in actie om hun begrip expliciet te maken en te verdiepen

(d.w.z. naar meer controle van de leerling)
6. Je kunt reageren op wat studenten inbrengen
7. Reacties van leerlingen analyseren en interpreteren

Weet u nu goed genoeg waar uw leerling en uw klas staan ten opzichte van de
leerdoelen? In deze fase stel je jezelf bewust deze vraag. Zo nee, dan verzamel je
aanvullende informatie. Zo ja, dan trek je conclusies om samen met je leerlingen de
volgende stap in het leren te zetten. Leerlingen betrekken bij het analyseren van hun
eigen en elkaars werk is een effectieve formatieve praktijk.
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Wat doe je als leraar in fase 3?

1. Je neemt de tijd om kritisch te kijken naar reacties van leerlingen
2. Je analyseert de antwoorden van leerlingen op kernaspecten en leerdoelen van het

vakgebied (en niet op oppervlakkige vormkenmerken)
3. Je identificeert misvattingen, sterke en zwakke punten op klasniveau
4. Oordeel niet te snel, maar stel verdere vragen en verzamel aanvullend bewijsmateriaal
5. Je laat leerlingen actief hun eigen en elkaars werk vergelijken en interpreteren
6. U kunt technologie effectief gebruiken voor formatieve doeleinden en punten 1-5
7. Communiceren met leerlingen

Neemt u de leerdoelen en succescriteria op wanneer u feedback geeft op wat u ziet,
leest en hoort? Betrekt u uw leerlingen hier ook bij? In deze fase bespreekt u met de
leerlingen waar ze staan en wat ze nog moeten doen. Waar ze nog aan moeten werken
en wat hun sterke punten zijn. Een goede mix van klassikale feedback, feedback in
groepjes en individuele feedback is essentieel.

Wat doe je als leraar in fase 4?

1. Feedback koppelen aan leerdoelen
2. Je geeft concrete suggesties voor verbetering gekoppeld aan de leerdoelen
3. Je biedt ruimte (binnen de module en/of achteraf) om iets met de feedback te doen en

verbetering te laten zien
4. U laat leerlingen zichzelf en elkaar feedback geven, maar biedt een duidelijke structuur

voor (items 3-4, zie kader)

Past u uw instructie aan als u ontdekt dat leerlingen de leerdoelen al hebben bereikt of nog
niet? Gerichte vervolgacties zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de leerling zijn leerdoelen
haalt. Denk aan andere manieren van uitleggen, andere werkvormen, leerstrategieën of
groepssamenstellingen.

Wat doe je als leraar in fase 5?

De moeilijkste fase!
1. U past vervolginstructie/werkvorm aan volgens de analyse van de reacties van de

leerlingen:
a. Zwakke punten, sterke punten, misvattingen
b. Individueel/groeps/klassenniveau
c. Leerdoelen en leerlijn

2. U gebruikt een breder didactisch repertoire dan "herhalen" en "vertragen of versnellen".
Kies alternatieve instructies/werkvormen als de vorige niet werken.

3. Je durft af te wijken van een voorgestructureerd curriculum/lesplan
4. U biedt structuur aan zelfregulerende/zelfsturende activiteiten
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9: Procesondersteuning

9.1 Van controle naar zelfsturing:
Studenten kan zelfsturing worden aangeleerd, zodat ze hun eigen leren evalueren en de
leertaken kiezen die op dat moment voor hen het meest geschikt zijn. Ze kunnen dit leren door
middel van modelvoorbeelden, checklists of ondersteuning van online docenten. Maar
leerlingen die zelfsturing hebben geleerd in het ene vak, kunnen die vaardigheid misschien niet
toepassen in een ander vak.

Technieken voor het leren van zelfmanagement
Kunt u technieken die effectief zijn bij het aanleren van kennis gebruiken om
zelfmanagementvaardigheden aan te leren? Dit zijn bijvoorbeeld vaardigheden waarmee
leerlingen of studenten hun leerproces kunnen beoordelen of kunnen bepalen wat hun volgende
studieactiviteit zal zijn.

1. Modelvoorbeelden gebruiken (bv. video's)
2. Gebruik procedurele, strategische of metacognitieve begeleiding bij het selecteren van

taken.
3. Gebruik checklists om zelfmanagementvaardigheden aan te leren.

Meta cognitieve ondersteuning omvat ondersteuning bij de volgende vaardigheden:
● Concentraat
● Geef niet op.
● Samenwerken (coöperatief)
● Wees nieuwsgierig.
● Probeer
● Gebruik uw verbeelding
● Blijf jezelf verbeteren
● Geniet van het leren

Er is onderzoek gedaan naar de beste manier om zelfsturing aan te leren. Het resulteerde in de
volgende aanbevelingen:

Instructie vooraf en tips voor meer zelfmanagement nodig
Enkele van de belangrijkste bevindingen van de studie:

● Het maakt weinig uit welke techniek wordt gebruikt om zelfsturing aan te leren;
modelvoorbeelden, checklists of ondersteuning door de docent werken even goed.

● Zelfregulerende vaardigheden die in het ene vak zijn geleerd, lijken nauwelijks over te
dragen naar een ander vak; overdracht gebeurt dan ook niet gemakkelijk.

● Een combinatie van voorafgaande instructie en aanwijzingen om de zelfsturing te
verbeteren leidt tot betere leerresultaten dan instructie of aanwijzingen alleen.
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Aanbevelingen voor de toepassing van zelfmanagement in de praktijk

● Docenten kunnen hun leerlingen helpen meer grip te krijgen op hun eigen leerproces. Zij
kunnen dit doen door voorbeelden (videobeelden) te laten zien, online tutorprogramma's
te gebruiken of leerlingen specifieke vragen over hun leerproces te laten beantwoorden.

● Een leraar moet niet verwachten dat overdracht van de geleerde zelfsturende
vaardigheden naar een ander vakgebied zomaar gebeurt; dat lijkt niet het geval te zijn.
Uit het onderzoek bleek wel dat leerlingen beter zijn in het selecteren van taken voor
andere leerlingen dan voor zichzelf.

● Leerlingen hebben de neiging zichzelf te overschatten en te moeilijke leertaken te
kiezen. Ze doen dit ook als ze in een eerdere leertaak fouten hebben gemaakt.

9.2 Het gebruik van scrumtechnieken.

Als je overgaat op projectonderwijs is scrumming een handige manier van samenwerken die je
ook stap voor stap aan je leerlingen kunt leren.
Scrum is een effectieve en flexibele manier van werken - waardoor een team een project of
werkstuk productiever kan opleveren en eventuele problemen snel kan aanpakken.

Binnen Scrum werken we in zelforganiserende teams die bestaan uit verschillende specialisten,
elk met hun eigen verantwoordelijkheden.

1. De persoon die het Scrum proces begeleidt wordt de Scrum Master genoemd. Deze
persoon zorgt ervoor dat het team optimaal presteert.

2. De ontwikkelaars en de Scrum Master werken samen met de Product Owner, die
optreedt als tussenpersoon tussen de klant (voor wie het product wordt gemaakt) en

3. De ontwikkelaars (zij die het product daadwerkelijk maken).

Zo werkt het scrumteam in het bedrijfsleven. De scrum master en de product owner maken dan
vaak geen deel uit van het team van de ontwikkelaar. In het onderwijs, zeker als je met groepen
van 3-4 studenten werkt, is het handiger om de docent als product owner te laten optreden en
binnen het team van ontwikkelaars een student als scrum master.
De scrum master is meer een manager. Hij bewaakt de tijd, zorgt dat alle materialen aanwezig
zijn, leidt de vergaderingen. Delegeert de taken, etc.

Hoe werkt de Scrum-werkwijze?
Dit begint met de creatie van een user story.
Een User Story is een korte, eenvoudige beschrijving van een behoefte van een eindgebruiker.
Een User Story is geen functionele beschrijving, maar maakt duidelijk wat een eindgebruiker wil
of nodig heeft en waarom dat nodig is. Een handig hulpmiddel hierbij zijn de woorden Als, Ik
wil enzovoort.

Bijvoorbeeld:

● Als diëtist wil ik een brochure voor diabetici, zodat ik hen informatie kan geven over een
gezond dieet.
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Het team begint nu te brainstormen over hoe het einddoel in korte, duidelijke stappen kan
worden bereikt. Deze stappen worden sprints genoemd. Een sprint vindt plaats binnen een
bepaalde tijdsperiode. De sprint begint met een sprintplanning, waarbij de taken voor de sprint
worden verdeeld en het eindigt met een sprint review waarin wordt besproken wat er gedaan
is, wat er af is en wat er nog gedaan moet worden. Op basis daarvan wordt de volgende
sprintplanning gemaakt. Dit alles wordt bijgehouden op een planbord.
 

 

In de business sprints is er elke dag een sprint review. Genoemd staan omdat iedereen staat. In
de dagelijkse schoolpraktijk zal dit niet mogelijk zijn.

Met de scrum-methode werken studenten op een effectieve en flexibele manier samen als
team. Studenten vormen een multidisciplinair en zelfsturend team. Een team pakt samen
een project op, maakt de planning en verdeelt de taken. Deze methode kan ook goed
werken als didactisch instrument. Het geeft de docent de mogelijkheid om te
differentiëren.
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Minder stress en chaos
Docenten die al eerder met scrum hebben gewerkt, vinden dat het beter werkt dan O &
O-lessen. Bij scrum blijft het werk dat gedaan moet worden voor alle leerlingen duidelijk en
wordt het op tijd afgemaakt. Aan het begin van de les is er een stand-up. De leerlingen
bespreken met hun groep de voortgang, wie wat doet en hoe ze elkaar kunnen helpen. Indien
nodig worden taken opnieuw verdeeld en vervolgens gaan ze aan de slag.

Meer verantwoordelijkheid met scrum
Leerlingen werken meer planmatig, waardoor ze veel verantwoordelijkheid krijgen en de
opdracht zelfstandig kunnen uitvoeren. De docente kan meer differentiëren. Ze heeft meer tijd
voor leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen. De leerlingen nemen het werk
serieuzer omdat ze eigenaar zijn van het project.

Hoe werkt de vereenvoudigde scrum?
Scrum werkt volgens een vaste methodiek en rolverdeling:

● De groep maakt een user story.
● De leerlingen noteren hun kwaliteiten en kijken welke ze voor dat specifieke project

gebruiken.
● De scrum master stuurt de groep aan en zorgt ervoor dat de groep zich aan de planning

houdt en goed werkt.
● De scrum masters stellen hun groep samen op basis van de verschillende kwaliteiten

van de studenten. Zo vullen de groepsleden elkaar aan.
● Een sprint is een deel van het project dat een bepaalde tijd duurt.
● Voor elke sprint maakt de groep een plan. Ze noteren de taken, verdelen ze en stellen

prioriteiten.
● De groep noteert alles op een planbord en verwerkt alle wijzigingen daarop.
● Zo werkt de groep steeds aan een nieuwe sprint totdat het doel van de user story is

bereikt,

Het doel van de user story wordt beschreven in de "definition of done". Een reeks criteria
waaraan moet worden voldaan zodat het eindproduct ook aan de wensen van de klant voldoet.
In principe is de producteigenaar degene die de definitie van gedaan opstelt. In dit geval is dat
meestal de docent. Als de groep klaar is met de user stories, is het tijd voor de presentatie. Dan
worden de prestaties van de studenten getoetst aan de vooraf opgestelde definitie van done.

Deze manier van werken met scrum is zelfs toepasbaar in groep 7 en 8 van het basisonderwijs
en is een goede start in het voortgezet onderwijs. Later kunnen elementen als product backlog,
sprint backlog en alle andere aspecten van scrum worden toegevoegd.

In bijlage 1 ziet u een voorbeeld van een uitwerking van een sprint en een Definition of Done uit
het project Duurzaam Werken van Ecolyceum (school in Deventer).
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10: Hoe evalueert u leerervaringen?

Er zijn verschillende manieren om het project te evalueren. Deze omvatten zelfreflectie op de
bijdrage die een student in het project heeft geleverd en reflectie op het teamproces en de
individuele inbreng van de teamleden. Het ecolyceum in Deventer heeft hiervoor een vast
format opgesteld. In onderstaand formulier kunt u een idee krijgen van hoe een project
geëvalueerd kan worden.

U kunt natuurlijk ook een discussie met de leerling aangaan op basis van de Definitie van
Gedaan en het proces en de uitwerking ervan bespreken via een coachingsessie.

Bijlage 2 bevat een voorbeeld van een evaluatieformulier dat is gebruikt voor het project
Duurzame Economie aan het Ecolyceum (Deventer/Nederland).
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11: De verschillende instrumentendie je kunt gebruiken bij
deimplementatie van Gaia YES

11.1 Een verzameling korte verhalen en bijpassende vragen met betrekking
tot de 20 thema's van het Holistisch curriculum, opgesteld door Gaia
YES.

Deze verhalen kunnen gebruikt worden om een les of een project te introduceren. Ze passen bij
de 20 duurzame thema's van het Gaia YES curriculum. De verhalen zijn geschreven voor
jongeren tussen de 14 en 19 jaar oud. Ze passen in de leefwereld van jongeren. De verhalen
zetten aan tot nadenken en kunnen vragen en gevoelens oproepen die in de klas besproken
kunnen worden. In gesprekken met jongeren kun je voelen wat ze al weten over het onderwerp,
hoe ze er tegenaan kijken en welke behoefte ze hebben om er meer over te weten. U kunt de
verhalen en de vragen lezen op de website in het leerlingengedeelte Het is ook beschikbaar als
PDF. Je kunt de PDF downloaden en uitprinten. U kunt de PDF vinden via hulpmiddelen.

11.2 Gebundelde werkbladen met deeltaken om basisbegrippen en
-vaardigheden aan te leren

Er zijn deeltaken voor de 20 thema's van het holistische curriculum van Gaia YES. Voor elk
thema vind je twee of drie deeltaken. Deze deeltaken staan op volgorde in een PDF. Je kunt ze
ook vinden in het docentendeel van de website van Gaia YES. Daar kun je met behulp van
trefwoorden zoeken naar een geschikte opdracht. De deelopdrachten zijn ontworpen om
basisbegrippen en vaardigheden aan te leren die passen bij het thema duurzaamheid. De
opdrachten kunnen als aanvulling worden geïntegreerd in uw eigen reguliere lesprogramma. U
kunt de deelopdrachten ook gebruiken binnen een duurzaamheidsproject. Samen vormen de
deelopdrachten een uitstekende basis voor een samenhangend duurzaam en holistisch
leerprogramma.

11.3 Instrumenten om een volledig duurzaam en holistisch curriculum te
creëren

Wanneer je in een (leer)team wilt samenwerken aan een compleet duurzaam en holistisch
curriculum, zijn er tools ontwikkeld die je daarbij kunnen helpen. Zoals de Excel sheets voor de
schoolontwikkelingstool om te bepalen waar je staat en waar je als organisatie naartoe wilt
werken. Het mural pentad diagram, om in het mural programma samen te brainstormen over je
visie op duurzaam onderwijs. De Gaia YES vloermat en de bijbehorende themakaarten, om
spelenderwijs te onderzoeken wie wat weet en kan bijdragen aan de ontwikkeling van de
projecten. En Gaia YES werkbladen, die je kunnen helpen om de mondiale themakaarten en
verhalen om te zetten in lokale thema's en verhalen.
Het bevat ook voorbeelden van voltooide leerplannen ter inspiratie, die u kunt gebruiken bij het
opstellen van uw eigen leerplan.

11.4 Ontwikkelde projecten
Er zijn twee gedetailleerde projecten samengesteld voor community-based learning in een
hybride omgeving. Deze kunnen direct binnen uw eigen organisatie gebruikt worden. Zo kunt u
een idee krijgen van hoe community based learning werkt, en er ervaring mee opdoen. Deze
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voorbeeldprojecten kunnen u ook houvast geven bij het samenstellen van uw eigen duurzame
holistische projecten in een hybride omgeving.

11.5 De website: www.esd.college

De website bestaat uit een hoofdmenu, een lerarengedeelte en een leerlingengedeelte.
In het hoofdmenu vindt u de volgende secties:

1. Home: ingang van de website

2. Curriculum: Een gedetailleerde uitleg van het Gaia Yes curriculum. met per thema een
beschrijving van het hoe/wat/wat van een thema, de belangrijkste Hoofd/Hart/Hand
doelen, de verbinding met de SDG's en de verbinding met de leervakken,
praktijkvoorbeelden.

3. Docenten: Het lerarengedeelte van de website met de volgende onderdelen:

● Docentenhandleiding: hier vindt u de verschillende delen van de docentenhandleiding.
(Inleiding, Tijdlijn, Begeleidend leerplan, Lerarenondersteuning, Pedagogie,
Hulpmiddelen, Blended learning)

● Wereldbeeld: hier vindt u uitleg over de verschillende thema's die bij deze dimensie
horen, met pedagogische informatie en opdrachten die u zou kunnen uitvoeren.

● Sociaal: hier vindt u uitleg over de verschillende thema's die bij deze dimensie horen,
met pedagogische informatie en opdrachten die u zou kunnen uitvoeren.

● Ecologisch: hier vind je uitleg over de verschillende onderwerpen die bij deze dimensie
horen, met pedagogische informatie en opdrachten die je zou kunnen uitvoeren.

● Economisch: hier vindt u uitleg over de verschillende thema's die bij deze dimensie
horen, met pedagogische informatie en opdrachten die u zou kunnen uitvoeren.

4. Leerlingen: Hier vindt u leerlingenmateriaal in de vorm van verhalen die overeenkomen
met de 20 Gaia YES thema's en bijpassende vragen.

5. Meetingplaza: Kom in contact met anderen die werken met Gaia YES!

6. Hulpmiddelen en downloads: Materialen om te downloaden en uit te printen.

7. Contact: Contactgegevens van Gaia YES

8. Taal: Te kiezen taal: Engels, Nederlands, Spaans, Eesti
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11.6 Lijst van instrumenten op de website

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar op de Gaia YES website om de implementatie van
het Gaia Yes curriculum te ondersteunen:

1. PDF inleiding en leerplanbeschrijving
2. PDF docentenhandleiding
3. Excel-sheet en vraagbaak voor schoolontwikkeling
4. Muurschildering Regeneratieve Vijfhoek
5. Gaia JA Vloermat
6. Themakaarten Gaia JA
7. Muur holistisch curriculum kader leeg
8. Gaia YES Excelsheet Overzicht van thema's en leerresultaten
9. Verzameling van verhalen & vragen en duurzame wereld verhalen estafette leraar tutorial
10. Opzet duurzaam Technasium-project 'klimaatbestendig'
11. Communautair leerproject "Verbinding met de natuur
12. Duurzame Wereld Verhaal Estafette docentenhandleiding
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12: Gaia YES ervaringen in de praktijk

12.1 Gaia Kool & Gaia YES grammatica leerplan

De inspiratie en impuls voor het starten van Gaia Kool (Gaia School) ontstond tijdens de eerste
EDE-cursus van Gaia Education in Estland in 2011. Twee moeders van jonge kinderen - Marit
Otsing-Saar en Kaja Karu- Espenberg - woonden de EDE-cursus bij en het had zo'n impact op
hen, dat ze besloten een nieuwe school op te richten voor hun kinderen, gebaseerd op de
waarden en de inhoud van Gaia Education. Ze nodigden twee andere Gaia Education activisten
uit - Ele Koppel en Toomas Trapido - en begonnen de reis naar het openen van een formele
privéschool. Gaia Kool opende haar deuren in de herfst van 2014 met vijf kinderen.

Studenten van Gaia Kool verzamelen paddenstoelen

Gaia Kool volgt de principes van Gaia Education, het bevordert een holistisch wereldbeeld en
een duurzame levensstijl, met zorg voor de Aarde en het welzijn van de mens. Gaia Kool is een
gemeenschapsschool, onze ouders, kinderen en leerkrachten vormen een gemeenschap
waarin iedereen een rol van leraar en leerling heeft, we leren van elkaar. Gaia Kool gelooft dat
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de school niet los van het dagelijks leven kan bestaan en geen aparte instelling is, maar een
comfortabele omgeving moet zijn voor zowel leraren als leerlingen om samen te leren door
ervaring en gedeelde kennis. Er zijn klassenleraren voor elke klas en vakleraren voor vreemde
talen zoals Engels en Russisch, Handvaardigheid en Technologieën, Kunst, evenals
Lichamelijke Opvoeding en Muziek. Gaia Kool biedt verschillende soorten experimentele
vakken voor kinderen zoals Zelfexpressie, Drama en Acteren, en Yoga. Een week van de zeven
weken durende leerperiode is de zogenaamde projectweek, waarin de kinderen ofwel plaatsen
bezoeken die verband houden met hun huidige studieonderwerp ofwel thuis blijven en zich
bezighouden met hun eigen persoonlijke project. Meestal duurt het ongeveer een maand om
het project af te ronden, daarna presenteren de leerlingen het aan anderen en kiezen dan een
ander onderwerp en beginnen met een nieuw project.

Les in het maken van vuur

Er zijn dagelijks ongeveer 130 leerlingen op school. Gaia Kool heeft ook een unieke positie in
het Estse onderwijsveld omdat wij thuisonderwijs en afstandsonderwijs aanbieden. Dit zijn de
mogelijkheden waarvan ouders gebruik maken wier kinderen om de een of andere reden niet
elke dag naar school kunnen komen of die hun kinderen bewust thuis les willen geven en
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slechts af en toe de leraar op school willen ontmoeten. Er zijn momenteel ongeveer vijftig
leerlingen in het thuisonderwijs. Al die kinderen krijgen persoonlijke aandacht en hebben hun
eigen specifieke leerprogramma.

Traditionele eerste schooldag ceremonie in Kadrioru park bij het schoolgebouw

Het hoofddoel is kinderen en gezinnen te helpen begrijpen dat elk individu zijn unieke plaats
heeft hier op aarde. En door te begrijpen wie we zijn, kunnen we gaan leren en begrijpen hoe
we in symbiose met onze planeet en de natuur kunnen leven. De leerlingen doen hun kennis op
via een ander soort studie - de leraren creëren een omgeving die gebaseerd is op creativiteit,
vrijheid van meningsuiting en leergierigheid. Zij koesteren en gebruiken op creatieve wijze hun
nationale tradities.

Gaia Kool nam deel aan het Gaia YES! project en ontwikkelde de eerste versie van het leerplan
voor het Gaia Gymnasium. Het put uit de vier dimensies van het Gaia YES! curriculum voor
grammatica en integreert ook op creatieve wijze verschillende vakken in projecten en
themaperiodes, bijvoorbeeld 'het beste dorp ter wereld maken', 'het oude Griekse feestdiner'
etc. Er is speciale nadruk op plaatsen en traditionele (inheemse) kennis en wereldbeeld. Gaia
Kool wil in het najaar van 2023 haar Gaia Gymnasium openen.
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12.2 Duurzaam Onderwijs Project Ecolyceum Deventer/Nederland

Leerlingen van het Ecolyceum in Deventer werkten acht weken lang aan het project 'Duurzaam
Onderwijs'. Het Ecolyceum is een plusprogramma voor hoogbegaafde leerlingen in het
VWO/Gymnasiumonderwijs. De leerlingen werkten één dag per week aan dit project. Leerlingen
op het ecolyceum volgen minder uren in reguliere vakken (wel met dezelfde reguliere
programma-inhoud), waardoor er zes uur per week ruimte vrijkomt voor duurzaam
projectonderwijs.

In het project Duurzaam Onderwijs onderzochten de studenten wat en hoe de studie aan het
Ecolyceum duurzaam onderwijs implementeert. Vervolgens beschreven de studenten wat ze
leuk vinden aan het programma en wat ze missen op het gebied van onderwijs voor duurzame
ontwikkeling. Op basis van hun onderzoek deden de studenten suggesties om het
onderwijsprogramma van het Ecolyceum te verbeteren. Hiervoor onderzochten ze ook wat
onderwijs voor duurzame ontwikkeling inhoudt en hoe het op andere scholen wordt
vormgegeven. Van hun onderzoek werden een powerpoint presentatie en een digitaal boekje
gemaakt, die werden gepresenteerd tijdens het tweede webinar van het Gaia YES project. Na
de presentatie namen de leerlingen deel aan werksessies over duurzaam onderwijs wereldwijd
en als onderdeel van Gaia YES.

12.3 Duurzame Wereld Verhalen Estafette

Op de Gaia YES website (www.esd.college) staan meer dan 60 verhalen over duurzame
ontwikkeling. Ze behoren tot 20 thema's die met duurzaamheid te maken hebben. Deze thema's
zijn weer onder te verdelen in culturele, sociale, ecologische en economische aspecten. Door
zich te verdiepen in de verhalen en de 20 duurzame thema's kunnen leerlingen meer
samenhang gaan ervaren rond het thema duurzaamheid. Hierdoor kunnen ze bewustere
duurzame keuzes maken. En werkelijk hun eigen bijdrage leveren aan een gezonde, leefbare
en vreugdevolle toekomst voor henzelf maar ook voor mensen elders in de wereld en in de
generaties na hen.Om kennis te maken met deze 20 thema's is er een 'Duurzame
Wereldverhalen Estafette' waaraan leerlingen kunnen deelnemen.
Wat houdt het in?
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Leerlingen worden uitgedaagd om een duurzaam thema of verhaal te kiezen van de Gaia YES
website en dit te verbinden met hun eigen leven of lokale omgeving. Hierover maken ze:- Of
een verhaal van maximaal 400 woorden- Of een blogpost met een foto en maximaal 150
woorden- Of een ticktock video van 20 seconden- Of een kunstwerk.

Een online publieksjury kiest samen met een deskundige jury elk jaar de meest inspirerende
inzending. De beste drie inzenders kunnen een mooie prijs verdienen.

Speciaal voor leerlingen tussen 14 en 16 jaar is een speciale lessenserie geschreven, met een
bijpassende handleiding voor de docent.In de lesbrief wordt de samenhang tussen de twintig
duurzame thema's op een speelse manier uitgelegd. Door de oefeningen in de lesbrief kunnen
leerlingen een breder begrip ontwikkelen rond een holistische benadering van duurzaamheid.
De winnaars van de beste inzendingen voor 2022 zijn bekendgemaakt tijdens het
multiplier-evenement in Nederland op 24 juni. Het nieuwe jaar begint op 10 oktober 2022, met
nieuwe mogelijkheden om in te zenden. Inzenden kan van 10 oktober tot 1 februari. De
prijsuitreiking voor 2023 vindt plaats in februari 2023. Deze wordt georganiseerd door Gaia
Nederland in samenwerking met partners.

12.4 Gaia YES Youth EDE (Ecological Design Education)

Het Gaia YES Curriculum en de Gaia YES Gids zijn ontwikkeld voor gebruik in zowel formele
als informele leeromgevingen en programma's. Informele leeromgevingen kunnen bestaan uit
naschoolse programma's, zomerkampen en activiteiten zoals jongerenuitwisselingen en
jongerenworkshops. Elk jaar nemen duizenden jongeren in heel Europa deel aan door Erasmus
gefinancierde jongerenuitwisselingen en bij veel van deze jongerenuitwisselingen staan
duurzaamheid en vaardigheden voor het bouwen aan een betere toekomst centraal. De Gaia
Youth EDE biedt een programmaontwerp om informele jeugdprogramma's te integreren.

De Gaia YES Youth EDE omvat een verscheidenheid aan activiteiten uit alle vier de Gaia
Education Dimensies (Ecologie, Wereldbeeld, Sociaal en Economisch) en modules voor de
jeugdleiders en deelnemers. Omdat verschillende jeugdleiders al eerder Gaia EDE cursussen
hebben gegeven of daaraan hebben deelgenomen, is het makkelijker om de thema's van de
Gaia dimensies over te brengen met behulp van Gaia facilitatie methoden. Naast het delen van
de inhoud van het Gaia Education curriculum, biedt de jongerenuitwisseling de gelegenheid om
de holistische Gaia aanpak te demonstreren bij het presenteren van de inhoud door middel van
"hart, hoofd en handen" leeractiviteiten.

Bijvoorbeeld, in plaats van een lezing over hoe compost te maken, maken we het. Of om het
belang van aandachtig luisteren te delen, oefenen we methoden van actief ondersteunend
luisteren naar elkaar in kleine groepen. Sociocratie en andere instrumenten voor machtsdeling
en besluitvorming worden gedemonstreerd en toegepast tijdens de ontwikkeling van projecten
in kleine groepen.

De jongeren worden in kleinere groepen van ongeveer vijftien verdeeld om deel te nemen aan
roulerende gelijktijdige workshops. Waar mogelijk worden de workshops door de jongeren zelf
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gegeven. In grotere groepen gebruiken we instrumenten van het type "Open Café" of "Open
Space" om te discussiëren en de ontwikkeling van projecten te vergemakkelijken.

Net als bij een Gaia EDE of Permaculture Design Certification (PDC) cursus verweeft de
jongerenuitwisseling de thema's van het Gaia-curriculum door middel van een groepsproject dat
tegen het einde van het programma moet worden gepresenteerd. Tijdens de
jongerenuitwisselingen komen jongeren regelmatig in kleine groepen bijeen om
duurzaamheidsprojecten te ontwerpen en te creëren die ze bij terugkeer in hun thuisland
proberen uit te voeren.

PermaMed heeft ervaring opgedaan met het opzetten van jongerenprogramma's gebaseerd op
het Gaia YES curriculum en de Gaia gids. PermaMed wil verder samenwerken met Gaia
Education bij het ontwikkelen van uitwisselingsprogramma's voor jongeren op basis van het
Gaia YES curriculum.

12.5 Techline bij Zeven Linden College Dedemsvaart/Nederland

In samenwerking met het Zeven Linden College in Dedemsvaart is bekeken hoe sterk
duurzaam techniekonderwijs op middelbare scholen kan worden bevorderd.
De reden hiervoor was:

● Volgens het Techniekpact moet Wetenschap en Techniek (W&T) in 2020 stevig in het
curriculum van basisscholen zitten. In het Techniekpact hebben overheid, bedrijfsleven
en onderwijs de handen ineengeslagen om techniekonderwijs te bevorderen, zodat
meer leerlingen voor technische beroepen kiezen. Dit is hard nodig gezien de
voorspellingen van tekorten in technische beroepen. De vraag naar technici is in
Overijssel de afgelopen twee jaar toegenomen; dit geldt zowel voor technische basis- als
specialistische vaardigheden. In Overijssel is 21% van de bevolking werkzaam in een
technisch beroep.

● In Overijssel wordt een krimp verwacht van het totaal aantal leerlingen in het vmbo. Dit
betreft de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretische en gemengde
leerweg. In 2032 wordt een leerlingendaling van 27% verwacht ten opzichte van het
aantal leerlingen in 2017- 2018.

● Een extra stimulans voor techniek om meer aandacht te geven aan alle talenten die er
zijn.

● Slechts zes leerlingen in de regio Dedemsvaart kiezen voor een technisch profiel binnen
GL. (bron: https://www.sterktechniekonderwijs.nl/tools/regioportret)

In het overleg zijn de volgende wensen geuit voor een nieuw curriculum ter versterking van het
onderwijs in wetenschap en technologie. De belangrijkste wensen zijn:

● In het programma maken leerlingen tussen 10 en 14 jaar in een doorlopende leerlijn van
groep 7 PO tot en met klas 2 VO kennis met wetenschap en techniek.

● De uitdagingen (onderzoeks- en/of ontwerpvragen) worden geïntroduceerd en/of
ondersteund door regionale maatschappelijk verantwoorde bedrijven en organisaties, in
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de vorm van een maatschappelijk vraagstuk, als sluitstuk en extra stimulans voor
onderzoekend en ontwerpend leren.

● Studenten werken de uitdagingen uit via de 'Design thinking'-methode; ze integreren de
structuur van onderzoekend en ontwerpend leren.

● Onderzoeks- en ontwerpvragen sluiten aan bij het leergebied Mens en natuur en de tien
bouwstenen daarvan uit het nieuwe curriculum; Natuur van de natuurwetenschappen,
Sociale vraagstukken, Manieren van werken, Manieren van denken, Signalen en
informatie, Energie en interactie, Overleving van organismen, Natuurlijke hulpbronnen
en materialen, Aarde en klimaat, Universum en tijd.

● Het programma is zelfgestuurd en gepersonaliseerd.
● De opleiding bestaat uit een basisprogramma en een keuzeprogramma met

verdiepingsopdrachten.
● Het programma is leuk, stimulerend en uitdagend en benadrukt de positieve aspecten

van techniek en duurzaamheid.
● Het programma verlicht de werkdruk van VO-leraren en PO-leraren.
● Het technische werkplein wordt optimaal gebruikt voor onderzoekend en ontwerpend

leren en sterk technologieonderwijs.

In het ontwerp is rekening gehouden met het realiseren van een doorlopende leerlijn met het
basisonderwijs. Het basisonderwijs maakt veelvuldig gebruik van de methode BLINK WORLD.
BLINK WORLD is een vorm van projectonderwijs waarin de leerdoelen uit het domein
Wetenschap en Techniek zijn geïntegreerd. Daarom is binnen de opzet aansluiting gezocht bij
de methode BLINK WORLD.

De volgende structuur sluit daarbij aan:

1. Intro
2. Onderzoeksfase: 4 verschillende studies, elk met theoretische inleiding, een

basisonderzoeksopdracht en één of meer verdiepende onderzoeksopdrachten waaruit
gekozen kan worden.

3. Test jezelf
4. Ontwerpfase: u kunt kiezen uit een vastgestelde ontwerpopdracht of een vrije

ontwerpopdracht. Ontwerpmethode gebaseerd op design thinking.
5. Presentatie
6. Evaluatie

Op basis hiervan is een opzet ontwikkeld. In de opzet is een combinatie uitgewerkt waarin de
zeven bètawerelden, de BLINK WORLD thema's, de leerdoelen van Mens en Natuur, de 17
Sustainable Development Goals (SDG's) en de Gaia YES thema's zijn geïntegreerd in 10
projecten. Deze 10 projecten vormen de basis van een tweejarig curriculum in de onderbouw
van het voortgezet onderwijs.

In het schooljaar 2021 is met deze opzet een start gemaakt met het vak Techline. Techline is
een talentstroom op het Zeven Linden College die in de eerste twee leerjaren van de
onderbouw wordt gegeven. Leerlingen kunnen kiezen uit vier verschillende talentstromen en
krijgen twee uur per week les. Een overzicht van de tien projecten staat in bijlage 4.
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13: De ontwikkeling van Gaia YES

Het Gaia YES team wilde een systeem ontwikkelen dat flexibel kan worden toegepast binnen
elke onderwijssetting die met jongeren werkt aan duurzaamheidsonderwijs.

Er is een team samengesteld bestaande uit zowel experts op het gebied van duurzaamheid,
experts binnen de ecodorpen van Nederland en Europa, experts binnen innovatief onderwijs en
de Gaia scholen en experts en toptrainers in de samenstelling en uitvoering van het door Gaia
Education en Gaia YES samengestelde curriculum.

Hieronder volgt een beschrijving van de door ons gebruikte methoden.
1. Voorbereiding
2. Mural regeneratieve pentad
3. Mural Gaia YES Frame
4. Vaststellen van kennis en vaardigheden
5. Netwerk in kaart brengen
6. Samenhang bereiken
7. Webinars
8. Opstellen van een programma van eisen
9. Een actieplan opstellen
10. Werkgroepen voor de uitvoering
11. Evaluatie

1: Voorbereiding:
Ter voorbereiding hebben we een projectvoorstel geschreven. Iedereen heeft ingestemd met
het projectvoorstel. We hebben ook het materiaal van Gaia Education voor volwassenen en
jongeren gelezen en bestudeerd.

2: Mural regeneratieve pentad
In een websessie met het programma Mural werkten we met de vijf vragen van de
regeneratieve pentad. We beantwoordden de volgende vragen:

Doelstelling: Wat willen we met het project bereiken?
Uniciteit: Wat maakt ons/het project uniek?
Expertise: Welke duurzame ontwikkeling kunnen we vanuit onze eigenheid ondersteunen?
Functie: Welke dienst(en) kunnen wij leveren om duurzame ontwikkeling te ondersteunen?
Potentieel: Als we de diensten voor duurzame ontwikkeling leveren, wat hebben we dan in
potentie bereikt?
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De samenvatting van deze werkvergadering luidde als volgt:

Wij willen een curriculum ontwikkelen met een bijbehorende docentenhandleiding en website
die

● is innovatief,
● leerlinggericht
● en van toepassing in verschillende landen.
● Het curriculum wordt voorbereid door deskundigen en professionals uit verschillende

organisaties.
● Veel verschillende organisaties en mensen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van

het leerplan.

3: Mural Gaia YES Frame werk
We planden online bijeenkomsten om te inventariseren wie al wat wist over wat en wat ze
deden binnen de Gaia YES thema's.

In het programma Mural plaatsten we de 20 thema's van het Gaia YES curriculum in een
diagram. In dit diagram konden deelnemers met sticky notes aangeven wat ze al wisten en
deden binnen een thema. Het liet ook zien waar de hiaten zaten in de eigen kennis en
vaardigheden op het gebied van duurzaamheid. Van deze werksessie werd een samenvatting
gemaakt. Deze samenvatting was een goed uitgangspunt om het gewenste curriculum voor
duurzaamheid verder te bespreken.

4: Vaststellen van kennis en vaardigheden
Voor deze opdracht gebruikten we de Gaia YES vloermat en de bijbehorende twintig
themakaarten. Verder gebruikten we steentjes, blaadjes, plakbriefjes, stiften, dikke markers,
plakband en flapovervellen.

De deelnemers kregen elk drie stenen en drie blaadjes. De deelnemers legden een blad naast
een themakaart waar ze veel van wisten en vaardigheden in hadden, en een steen naast
thema's waar ze meer van wilden weten en meer over wilden leren.

Nadat iedereen zijn bladeren en stenen had neergelegd, keken ze naar het eindresultaat en
praatten ze samen over waar ze goed in waren, en hoe ze anderen konden helpen die daar
meer over zouden willen leren. Zo werden talenten en leerwensen in kaart gebracht. Door dit op
deze manier met elkaar te bespreken ontstond een spontane en organische samenwerking
tussen de deelnemers.

5: Het in kaart brengen van het netwerk
Op sticky notes schreven de deelnemers op wie zij in hun eigen netwerk kenden en wie iets zou
kunnen toevoegen in termen van kennis en vaardigheden in lijn met de 24 thema's. De sticky
notes werden verzameld op flap-overvellen, geclusterd in de vier dimensies en de 24 thema's.
De deelnemers bespraken deze flap-overvellen met elkaar. Het gaf een gevoel van rijkdom om
het netwerk te ervaren dat iedereen al kende en kon inbrengen. Een samenvatting van deze
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werksessie werd in een excel-bestand gezet, waaraan de deelnemers later hun opmerkingen
konden toevoegen.

6: Samenhang bereiken
In een excelbestand legden we de 20 thema's vast en verzamelden we de gegevens van de
vorige sessies. Dit excelbestand was een hulpmiddel om te praten over de gewenste situatie en
de eerste volgende stap die we samen konden zetten.

7: Webinars
We hebben contact gelegd via webinars en ons verdiept in het veld. We hebben gekeken naar
goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast stelden we elkaar onderzoekende vragen. Zo
konden we een gevoel ontwikkelen voor de 'behoeften' in het veld en waar het curriculum en het
lesmateriaal dat we wilden ontwikkelen aan moest voldoen.

Wat kwam naar voren als de belangrijkste input tijdens de webinars:

Leerlingen gaven aan dat hun ideale droom toekomst voor onderwijs

● gebruik maakt van creativiteit
● in het leerplan ruimte laat voor eigen inbreng van de leerling over wat hij of zij wil leren
● het mogelijk maakt om tijdens workshops te werken aan leercompetenties
● projecten ook gericht zijn op het leren samenwerken.
● leerlingen ondersteunt om te leren hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzame

wereld

Leraren zeiden:

● Er is grote behoefte aan uitgewerkte projecten voor duurzaamheidsonderwijs.
● Er is grote behoefte aan bruikbare lesideeën voor duurzaamheidsonderwijs
● Er is behoefte aan ondersteuning door een netwerk van leerkrachten/supervisoren die

werken aan duurzaamheidsonderwijs.
● Dat het onderwijs van de toekomst de leerlingen moet uitnodigen hun talenten te

ontwikkelen
● Dat het onderwijs van de toekomst de student centraal moet stellen
● Dat het onderwijs van de toekomst een duurzame levensstijl moet bevorderen

8: Opstellen van een programma van eisen
Op basis van de informatie van de vorige werksessies is een programma van eisen opgesteld.

● Het curriculum is gestructureerd om rekening te houden met holistisch onderwijs en
neurowetenschappelijke beginselen

● Het lesmateriaal bevordert de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van jongeren
● Het leerplan en het lesmateriaal zijn gestructureerd als modules die in de verschillende

activiteiten van scholen en jeugdprogramma's kunnen worden geïntegreerd.
● Het leerplan en het lesmateriaal zijn flexibel en universeel

133



● Het lesmateriaal kan grotendeels worden uitgevoerd als e-learning
● Jongeren uit verschillende landen kunnen samenwerken en samen leren
● Het leerplan en het lesmateriaal bevorderen de integratie tussen vakken en

verschillende leeftijdsgroepen.
● Het leerplan en het lesmateriaal bevorderen project- en gemeenschapsgericht leren en

mentorschap.Specifieke eisen voor de docentenhandleiding en het begeleidende
lesmateriaal:

● Bevat stappen en instructies
● Bevat verschillende instrumenten (bv. instrumenten voor zelfbeoordeling)
● Bevat aanbevelingen
● Bevat een aantal materialen en methodologieën voor onderwijs in duurzame

ontwikkeling
● Omvat een grote verscheidenheid aan onderwijsmethoden die actief leren bevorderen
● Deze participatieve onderwijs- en leermethoden stellen jongeren in staat actie te

ondernemen voor duurzame ontwikkeling.

9: Opstellen van een actieplan
Op basis van het programma van eisen werkten wij verder in werkgroepen.

Werkgroep "curriculum":

Een groep deskundigen van de Universiteit van Tallinn, de Gaia-scholen in Estland en Gaia
Education werkte aan een samenvatting van het curriculum en een uitgebreide uitwerking
ervan. Uitgangspunten waren:

- Vier dimensies: sociaal, ecologisch, economisch en wereldbeeld
- Vijf thema's per dimensie
- Per thema wordt beschreven: waarom (hoofddoel van het thema), hoe werk je eraan, wat
houdt het thema in, hoofd/hoofd/handen doelen per thema, verbinding met de SDG's,
verbinding met leervakken, voorbeelden uit de praktijk.

Werkgroep docentenhandleiding

Deskundigen op het gebied van onderwijs voor duurzame ontwikkeling uit het reguliere,
alternatieve en buitenschoolse onderwijs hebben gewerkt aan een docentenhandleiding. Deze
gids bestaat uit verschillende delen:

● Deel 1: Inleiding tot de Gaia YES! Curriculum
● Deel 2: Een inleiding tot het Gaia YES! Curriculum en Pedagogie
● Deel 3: Curriculumbegeleider
● Deel 4: Bloeiende leeromgevingen
● Deel 5: Blended Learning
● Deel 6: Website
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10: Werkgroepen voor de uitvoering
Zowel op de GAIA-school in Estland als op de reguliere middelbare scholen in Nederland is een
begin gemaakt met de uitvoering van het curriculum, op basis van de methode van het
Ecolyceum in Deventer, de Onderzoeks- en Ontwerpklas van het Zeven Linden College in
Dedemsvaart en het Technasium van het Keizer Karel College in Amstelveen.

In Estland is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het leerplan voor de GAIA-school voor
gymnasium in de leeftijd van 16 tot 19 jaar.

In Nederland is een team van schrijvers begonnen met het maken van lokale verhalen.
Daarnaast is er een voorbeeldproject ontwikkeld dat aansluit bij community-based learning,
genaamd 'Verbinding met de natuur'.

Gaia Nederland heeft met verschillende scholen een duurzame wereldverhalen estafette
georganiseerd. De leraren en leerlingen hebben bij de voorbereiding van het evenement
gebruik gemaakt van het lesmateriaal en de website van Gaia YES. Scholen werkten aan de
voorbereiding van het evenement met behulp van een lesplan. Kortom, via de opdrachten van
het lesplan leerden de leerlingen spelenderwijs over de twintig duurzame thema's van het Gaia
YES curriculum. De leerlingen kozen een thema of een verhaal uit de verhalenbundel dat bij het
thema past en gebruikten dit als inspiratie om een link te leggen met hun eigen leven en hun
eigen omgeving. In een kort verhaal, of een blogpost met foto, of een tiktok-video van 20
seconden of een kunstwerk beschreven en/of visualiseerden de leerlingen een duurzame
ontwikkeling in hun leven of in hun omgeving.

11. Evaluatie
Tijdens de multiplier events in Estland, Spanje, Nederland en Schotland werden de resultaten
van het Gaia YES project gepresenteerd. Tijdens deze evenementen werd om feedback
gevraagd. De feedback werd verwerkt in de eindresultaten van het project.

Dit onderzoek wees uit dat:

● er is meer behoefte aan een doorlopende leerlijn voor Gaia JA, vanaf het basisonderwijs
tot en met het hoger onderwijs

● er is meer behoefte aan uitgewerkte projecten op basis van het holistische Gaia
YES-curriculum

● er is meer behoefte aan praktische verhalen, ook geschreven in de taal van de jongeren
voor het basisonderwijs en in de taal van de studenten voor het hoger (universitair)
onderwijs

● is er behoefte aan een lerarenopleiding gebaseerd op Gaia JA
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Case studie

Gaia YES!
Toepassing in informeel onderwijs
Een Eramus jongerenuitwisseling

begeleid door Gaia Youth en geïnspireerd door Gaia Education
Mandy Merklein

Gaia Youth- Youth in Permaculture jongerenuitwisseling, Italië
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Een Eramus jongerenuitwisseling

GAIA YES! Curriculum en Gids zijn gemaakt voor gebruik in zowel formele als informele
leeromgevingen en programma's. Informele leeromgevingen kunnen bestaan uit naschoolse
programma's, zomerkampen en activiteiten zoals jongerenuitwisselingen en
jongerenworkshops. Elk jaar nemen duizenden jongeren in heel Europa deel aan door Erasmus
gefinancierde jongerenuitwisselingen en bij veel van deze uitwisselingen staan duurzaamheid
en vaardigheden voor het bouwen aan een betere toekomst centraal.

De holistische en samenhangende modulaire aanpak van Gaia YES! biedt gebruikers de
flexibiliteit om het leerplan in elke gewenste volgorde en met elke gewenste diepgang toe te
passen. Het leerplan kan worden toegepast in wekelijkse naschoolse lessen, tijdens een
zomerkamp of als leidraad voor een tiendaagse jongerenuitwisseling.

Hieronder geven we een voorbeeld van de Gaia Dimensie en Modules, toegepast op een
Erasmus jongerenuitwisseling in Italië, kort na een van de eerste Gaia Youth bijeenkomsten in
Estland die leidde tot het Gaia YES! project. Zowel jongeren als jongerenwerkers vragen om
Gaia YES! bronnen voor de volgende ronde jongerenuitwisselingen.

Estonia, 2017 Gaia Youth meeting
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In de zomer van 2017 organiseerden Gaia Education en Gaia Kool in Estland een internationale
workshop die organisaties samenbracht die Gaia Education hadden gebruikt en ontwikkeld in
hun eigen formele en informele onderwijssettings met jongeren en kinderen. Deelnemers uit
vele landen (waaronder Brazilië, Argentinië, Spanje, Estland, Schotland, Engeland en India)
kwamen bijeen om hun ervaringen en ideeën te delen en te helpen bij het ontwikkelen van
materialen om het Gaia EDE-curriculum toegankelijker te maken voor jeugdopleiders.

Een van de deelnemers aan de bijeenkomst in Estland was Permaculture Mediterránea
(PermaMed), een non-profit permacultuur onderwijsvereniging die een informeel hands on
onderwijsprogramma uitvoert dat is afgestemd op en geïnspireerd door Gaia Education en
permacultuur. PermaMed heeft een actief jeugdprogramma en besloot na deelname aan de
bijeenkomst in Estland het Gaia Education format te gebruiken als onderdeel van een door Gaia
Youth gecertificeerd en door Erasmus gesponsord jongerenuitwisselingsprogramma in
Cavagnolo, Italië. Dit was het eerste gecertificeerde Gaia Youth programma in Europa. De
leidende certificerende eisen waren met name het faciliteren door Gaia EDE gecertificeerde
trainers en het bieden van een holistische benadering van het delen van de vier Gaia Education
dimensies met jongeren, met als eidnopdracht een groepsproject presentatie om de Gaia
materialen en methoden te verweven.

Gaia Education en permacultuureducatoren en jeugdleiders uit Italië, Slovenië, Spanje,
Macedonië, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk hebben samengewerkt om deze
Erasmus jongerenuitwisseling mogelijk te maken. De impuls voor de jongerenuitwisseling
kwam voort uit de vraag van veel van onze jongeren en jongerenopleiders om permacultuur en
Gaia Education middelen gemakkelijker beschikbaar te maken voor hen. Het Erasmus Youth
Exchange programma bood de mogelijkheid om Gaia EDE middelen uit meerdere landen te
delen met jongeren en jeugdleiders in een residentiële en informele educatieve setting op een
afgelegen landgoed in Italië.

De partners ontwierpen samen het programma om alle vier de dimensies te omvatten en
selecteerden activiteiten uit de modules die geschikt waren voor de locatie en het tijdschema.
PermaMed werkte samen met Gaia Education en ontwikkelde de inhoud van het programma en
volgde de verstrekte richtlijnen om te voldoen aan een gecertificeerd Gaia Youth Event. Gaia
Education ontwikkelde en leverde een logo voor gebruik en basisrichtlijnen, en beoordeelde de
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voorgestelde inhoud. Aan het einde van het tiendaagse project kregen 58 jongeren een Gaia
Youth certificaat en een Eramus Youth Pass als bewijs van hun deelname en
duurzaamheidsprojecten.

.

Deze dynamische jongerenuitwisseling omvatte een verscheidenheid aan activiteiten uit alle
vier de Gaia Education Dimensies (Ecologie, Wereldbeeld, Sociaal en Economisch) en modules
voor de jeugdleiders en deelnemers. Aangezien verschillende van de jeugdleiders al cursussen
van Gaia EDE hadden gegeven of daaraan hadden deelgenomen als facilitator, was het
gemakkelijker om de thema's van de Gaia-dimensie over te brengen met behulp van
Gaia-faciliteiten. Naast het delen van Gaia Education curriculum inhoud, bood de
jongerenuitwisseling de gelegenheid om de Gaia holistische benadering te demonstreren door
middel van "hart, hoofd en handen" leeractiviteiten. Bijvoorbeeld, in plaats van een lezing over
hoe compost te maken, maakten we het, of om het belang van aandachtig luisteren te delen,
oefenden we in kleine groepjes methoden van actief ondersteunend luisteren naar elkaar.
Sociocratie en andere instrumenten voor machtsdeling en besluitvorming werden
gedemonstreerd en toegepast tijdens de ontwikkeling van projecten in kleine groepen.
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De jongeren werden verdeeld in kleinere groepen van ongeveer 15 om deel te nemen aan
afwisselende gelijktijdige workshops, waarvan vele door de jongeren zelf werden aangeboden.
In grotere groepen gebruikten we "Open Café" of "Open Space" hulpmiddelen om te
discussiëren en projectontwikkeling te vergemakkelijken. Net als bij een Gaia EDE of
Permaculture Design Certification (PDC) cursus verweefde de jongerenuitwisseling de thema's
van het Gaia-curriculum door middel van een groepsproject dat tegen het einde van het
programma werd gepresenteerd. Tijdens de jongerenuitwisselingen ontmoeten de jongeren
elkaar regelmatig in kleine groepen om duurzaamheidsprojecten te ontwerpen en te creëren die
ze bij hun terugkeer in hun thuisland proberen uit te voeren.

Deze projecten werden ontworpen met behulp van permacultuur en holistische
managementinstrumenten, inclusief een visie, missie en doelen voor het project, tijdlijnen,
middelen en rollen, enz. Deze projecten werden vervolgens op de laatste dagen aan de hele
groep gepresenteerd op creatieve, vaak speelse manieren om het gepresenteerde project vast
te leggen en te delen. Veel van deze projecten werden bij terugkeer met succes uitgevoerd. Eén
zo'n project, Jóvenes en Permacultura, is nog steeds actief en ontvangt nog steeds meerdere
subsidies en media-aandacht.

Kortom, het Gaia EDE-curriculum van vier dimensies en modules vormde de inspiratie en de
leidraad voor de activiteiten in het kader van de jongerenuitwisseling. Met name de holistische
"Heads, Heart, and Hands"-aanpak die werd gebruikt om de opname van deze middelen te
vergemakkelijken en ze te delen in dynamische en interactieve activiteiten, heeft de deelnemers
geëngageerd. Deze congruentie tussen "wat" er wordt geleerd en "hoe" het wordt geleerd is de
sleutel tot de kracht van op Gaia Education geïnspireerd onderwijs en leren en maakt integraal
deel uit van GaiaYES!

We hopen dat door het delen van deze ervaring anderen het GaiaYES! curriculum en gids
kunnen gebruiken voor het ontwikkelen en implementeren van jongerenuitwisselingen en
andere informele leerprogramma's die jeugdwerkers en jongeren betrekken, inspireren en
bekrachtigen met holistische ontwerp- en duurzaamheidsvaardigheden en -instrumenten.

Aan het einde van het project hebben Damian Miesak en een aantal deelnemers een video
gemaakt om hun ervaring vast te leggen:

Zie hier de video van Erasmus Youth Exchange “It's our Future”:
https://www.youtube.com/watch?v=rqVaLi0EWqQ (Damian Miesak)
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Quotes van deelnemers:

"Deze permacultuur jongerenuitwisseling was een 10-daags programma waarbij jongeren uit
heel Europa bijeenkwamen. Youth in Permaculture (YiP) en Gaia Youth zijn initiatieven om
jongeren en jongvolwassenen te ondersteunen en in staat te stellen een veerkrachtig,
bevredigend en leuk leven te leiden, geïnspireerd door permacultuur en duurzaamheid. De
jongerenuitwisseling bleek zowel voor de deelnemers als voor de begeleiders bijzonder
versterkend te zijn. We ontmoeten mensen die onze passie voor permacultuur en duurzaam
leven delen en hebben partnerschappen en levenslange vriendschappen gesloten. Tijdens het
intensieve programma waren er interactieve workshops over permacultuur, sociocratie, een
duurzame levensstijl en natuurbewustzijn. De workshops behandelden verschillende aspecten
zoals: Bio-constructie en upcycling, hernieuwbare energiebronnen, voedsel verbouwen &
composteren, en sociale economie. We gingen ook dieper in op de sociale aspecten van
permacultuur onder de thema's zelfzorg, communicatie en relaties. We leerden praktische
hulpmiddelen om projecten te ontwerpen en begonnen deze nieuwe vaardigheden in kleine
groepen in de praktijk te brengen. We kwamen met een verscheidenheid aan ideeën en plannen
voor projecten, van online-tools en platforms tot concrete permacultuurcentrumprojecten.
Samen kunnen we van deze wereld een betere plek maken, stap voor stap."
Henkilön, Jeugd in Permacultuur Kuva.

" Tijdens de jongerenuitwisseling in Turijn heb ik een geweldige tijd beleefd met inspirerende en
bijzondere mensen die veel kennis te delen hadden. Het programma zat vol met interessante
onderwerpen, zeer goed gefaciliteerd, geweldige omstandigheden en eten. Deze
jongerenuitwisseling was een goede gelegenheid om mijn kennis over duurzaamheid en
permacultuur en het wereldbeeld van culturen uit verschillende landen te vergroten, om goede
vrienden te maken en om me te helpen beslissen wat ik hierna ga doen. Ik ben erg blij met deze
ervaring. Bedankt Gaia Youth en YIP (Youth in Permaculture)! "
Nelson 21, Portugal.

Youth exchange bronnen:

143



Gaia Youth: https://www.programmes.gaiaeducation.uk/gaia_youth
Youth in permaculture: https://permamed.org/proyectos/yip-youth-in-permaculture/
Yes to Sustainability: www.yestosustainability.org
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Bijlagen
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Bijlage 1:

Voorbeeld van een uitwerking van een sprint en een Definition of Done uit het
project Duurzame Arbeid van Ecolyceum (school in Deventer, Nederland).

Product Backlog (belangrijke
stappen in het project,
geprioriteerd)

Sprint Backlog
(belangrijke stappen in
de Sprint, geprioriteerd)

To Do (kleine concrete taken per stap, heel
werkwoord)

1. Minicongres verbetering na feedback de lay-out van de website verbeteren

2. Website teksten aanpassen

3. Video afbeeldingen aanpassen

3A Interviewtechnieken 3A1 Rollenspel interviewtechnieken

3A2 Gespreksvragen bedenken

3B Voorbereiding 3B1 Een filmscript verzinnen

3B2 Opnamelijst maken

3B3 Een storyboard maken

3B4 Filmafspraken maken en schriftelijk bevestigen

3B5 Filmen op locatie

3C Filmen
3B5 Film monteren en videodocumentaire op website
zetten

Eindoplevering (betonnen
eindproducten)

Sprint levering (concrete
Sprint producten)

Een website over het beroep
van de door u gekozen
Eco-Worker. Naast algemene
informatie bevat de website
een videodocumentaire over
uw Eco-Worker.

Interview vragen
Sprint Release: docent geeft feedback (schriftelijk en
live) max 10 minuten / team

Filmscript, opnamelijst en
storyboard Vorm gebaseerd op Def. van Gedaan

Video bestand Sprint Review: feedback analyseren en verwerken

Video op de website Sprint Retro: Standing Retro (:), :|, ! )
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Definition of Done (eisen voor Sprint-producten)

Interviewvragen zijn interessant, relevant en enthousiast

Filmscript is logisch

De shotlijst is volledig ontwikkeld

Storyboard is netjes en opgeruimd

Storyboard is een goede basis voor verfilming

De film wordt opgenomen op een mooie en geschikte locatie

Film is scherp

Het geluid van de film is helder en ongestoord

Documentaire heeft een sterke centrale boodschap

Documentaire is geschikt voor de doelgroep

Verhaal van de documentaire is origineel en enthousiast
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Bijlage 2:

Voorbeeld van een evaluatieformulier gebruikt voor het project Duurzame
economie aan het Ecolyceum (Deventer/Nederland)

DEEL 1: Reflectie op uw bijdrage/impact op het project

Hoe heb je de afgelopen periode gewerkt? Heb je veel geleerd, heb je jezelf uitgedaagd en hoe verliep

de samenwerking?

Lees de verschillende teksten per rubriek hieronder. Waar staat u? Kleur de tekst die bij je past geel. Ook

moet je je antwoord toelichten. Dit doe je in volledige zinnen!

Rubriek Reflecteren (op jezelf)

1 2 3 4

IDEE/ONAFHANKELIJKH

EID
Hoe is de kwaliteit van je idee?

Je neemt het

eerste beste

idee als

uitgangspunt.

U heeft niet

echt over dit

idee

nagedacht,

maar gaat het

meteen

uitvoeren. Het

idee ligt voor

de hand/cliché.

Het past niet

echt in het

project.

Je hebt

verschillende

ideeën

bedacht.

In je idee laat

je zien dat je

over de

inhoud hebt

nagedacht,

maar dit is nog

niet erg

diepgaand.

Het is nog niet

goed te zien in

je werk wat je

wilt laten

zien/verduideli

jken.

Daarnaast sluit

het nog niet

aan bij het

project.

Je hebt je

idee(ën)

doordacht

en enigszins

uitgewerkt.

Je

eindproduct

laat zien

wat je wilde

maken. Het

is redelijk in

overeenste

mming met

het project.

Je hebt een

goed

doordacht

idee en hebt

het

onderzocht en

uitgewerkt. Je

idee is

gerelateerd

aan de eisen

van het

project. In je

werk is dit

duidelijk

zichtbaar.

Bovendien

past het goed

bij het

eindproduct.
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Licht je antwoord toe en vertel

ook hoe je op je ideeën voor

dit project bent gekomen.

Zou je het de volgende keer

anders doen?

ONDERZOEK
Heb je het onderwerp

onderzocht en je erin verdiept?

Je hebt geen

onderzoek

gedaan naar

duurzame

economie.

Je ging meteen

aan de slag

zonder je te

verdiepen in

de

onderliggende

theorie.

Je hebt

onderzoek

gedaan, maar

de resultaten

van je

onderzoek zijn

niet zichtbaar

in je werk.

Je kunt je

keuzes niet

goed

uitleggen.

Je hebt veel

onderzoek

gedaan.

De

resultaten

zijn

zichtbaar in

uw product,

maar ze

hadden nog

beter

gebruikt

kunnen

worden. U

kunt uw

keuzes

toelichten.

Je hebt veel

onderzoek

gedaan en het

onderwerp

bestudeerd.

En dit is te zien

in het

eindproduct.

Licht je antwoord toe en vertel

hoe je je onderzoek hebt

gedaan en hoe je deze

resultaten in je project hebt

verwerkt.
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Zou je het de volgende keer

anders doen?

SAMENWERKING
Hoe was de samenwerking?

Je werkt niet

graag samen

en vindt het

moeilijk om

aan de groep

deel te nemen.

Je doet alleen

iets als iemand

anders je dat

vraagt. Je komt

je afspraken

niet na.

Je geniet niet

altijd van het

groepswerk

en moet door

de leraar of je

groepsgenote

n worden

aangemoedig

d om initiatief

te nemen.

Je moet vaak

herinnerd

worden aan

afspraken. U

vindt het

resultaat

belangrijk,

maar luistert

niet altijd naar

de anderen.

Je werkt

meestal

graag

samen en

toont

initiatief.

Je houdt je

aan de

gemaakte

afspraken.

Je vindt het

resultaat

belangrijk

en zorgt

ervoor dat

de

samenwerki

ng goed

verloopt.

Je werkt graag

met elkaar

samen en wilt

van elkaar

leren.

Je toont

initiatief, komt

alle gemaakte

afspraken na

en wilt het

beste resultaat

bereiken. Je

zorgt ervoor

dat de

samenwerking

in de groep

goed verloopt.

Hoe vonden jullie het

samenwerken in dit project?

Was het beter dan de eerste

keer of minder goed? Licht je

antwoord toe.
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Zou je het de volgende keer

anders doen?

MAGAZIJN/

INSET
Hoe hard heb je gewerkt?

Je geeft het

snel op en

werkt niet

hard.

Je concentratie

is erg laag en je

werkt alleen

voor de

beoordeling of

voor de leraar.

Je maakt geen

goed gebruik

van je tijd.

Af en toe

werk je door,

maar je bent

ook snel

afgeleid.

Je hebt niet

veel werk

verzet en je

gebruikt de

tijd niet altijd

efficiënt.

Je werkt

hard

genoeg.

Je bent

gemotiveer

d en maakt

voldoende

gebruik van

de tijd.

Je laat zien

dat je kunt

volhouden,

zelfs als het

moeilijk

wordt.

Je hebt een

uitstekend

doorzettingsve

rmogen en

wilt het echt

maken van

jezelf.

Je laat je niet

ontmoedigen

door een

tegenslag. Je

kunt

zelfstandig

werken en je

benut je tijd

volledig.

Heb je echt alles gegeven wat

je had? Of kon je meer doen?

Wees kritisch en eerlijk tegen

jezelf.
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Zou je het de volgende keer

anders doen?

VOORUITGANG
Is er vooruitgang in uw proces?

Liggen jullie op schema?

Je denkt niet

vooruit en

plant niet.

Je vraagt altijd

aan je groep of

de leraar wat

je moet doen

en kijkt niet

kritisch terug

naar je werk.

Je voert de

verschillende

stappen nog

niet erg

bewust uit.

Je denkt nog

niet veel na

over het

proces en je

planning loopt

niet altijd even

soepel.

Je denkt

wel na over

de

verschillend

e stappen

en kunt ze

gebruiken

om je

proces te

sturen.

Je kijkt van

tijd tot tijd

vooruit en

past zo

nodig je

planning

aan

Je denkt altijd

vooruit over

de stappen die

je wilt zetten

en bent

daardoor in

staat om bij te

sturen.

Je loopt op

schema.

Hoe heb je een planning

gemaakt en heb je deze

planning elke les

meegenomen? Wat doe je als

dingen niet volgens de

planning gaan? Heb je met je

groep besproken wat je die

dag ging doen?
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Zou je het de volgende keer

anders doen?

Drie dingen die ik in dit project heb geleerd zijn:

1.

2.

3.

Drie dingen die ik moeilijk vond in het project zijn:

1.

2.

3.

Drie dingen die ik de volgende keer anders wil doen zijn:

1.

2.

3.

Welk cijfer geef ik mezelf voor dit project?
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Verklaar uw cijfer:
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DEEL 2: Reflecteren op uw team

Vul dit schema in. Verdeel 4 punten (als je in een team van 4 zit) of 3 punten (als je in een team van 3

zit) over alle teamleden. Je mag ook 0 punten geven aan een teamlid. Hoe meer punten een teamlid

krijgt, hoe groter zijn/haar impact op het project op dat gebied is geweest.

Namen Mijn

naam:

Naam van het

teamlid 2:

Naam van het

teamlid 3:

Naam van het

teamlid 4:

SAMENWERKING

Hoeveel punten verdient hij/zij in het

deel over het nemen van beslissingen

voor het team?

Hoeveel punten verdient hij/zij voor

het geven van opbouwende kritiek

aan elkaar?

PROJECTMATIG

Hoeveel punten verdient hij/zij voor

het zo efficiënt mogelijk uitvoeren

van zijn/haar taak?

Wie verdient welke punten als je kijkt

naar wie tijdens het project de

meeste vooruitgang heeft geboekt in

termen van proces?

Wie kan het beste plannen in het

team?

Wie van jullie kan het team het beste

presenteren?

Wie kan het meest netjes werken?

Wie is het beste in ICT en kan het

beste met computers omgaan?
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Wie is het best geplaatst om

relevante informatie voor de studie te

vinden?

Wie van jullie is het meest gefocust

op het lezen en volgen van de

opdrachten op It's?

Wie van jullie is het meest gericht op

het eindproduct?

CREATIEF

Wie is de meest creatieve van het

team?

Totaal
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Bijlage 3:

De vier modules en 20 thema's van Gaia YES

MODULES WERELDBEELD & LOKALE WIJSHEID
Wereldbeeld en verhalen vertellen
Wie ben ik? Jezelf leren kennen
Planetaire en persoonlijke gezondheid
Wereldbeeld & Taal
Verbinding met de natuur

SOCIALE MODELLEN
Communicatie en sociale vaardigheden
Leiderschap & Empowerment
Gemeenschap opbouwen en diversiteit omarmen
Erfgoed en lokale wijsheid
Onderwijs en sociale transformatie

MODULES ECOLOGIE
De hele systeembenadering van regeneratief ontwerp
Betaalbare schone energie
Watersystemen
Lokale voedselsystemen
Groen bouwen en aanpassen

ECONOMISCHE MODULES
Verschuiving van de wereldeconomie naar duurzaamheid en regeneratie
Gemeenschapsbanken en valuta
Recht op levensonderhoud
Revitalisering van lokale economieën en sociale innovatie
Juridische en financiële kwesties
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Bijlage 4:

Overzicht voorstel O&O-projecten (gekoppeld aan "Blink World"-methode)

Titel
(bijlage 10)

Intro Onderzoek Aangenomen
ontwerp

Duurzaam
perspectief

SDG
(bijlage
8)

GAIA
thema's
(bijlage
9)

N&W
thema's
(bijlage 6)

1 Wow de
wereld
Leren van de
natuur

Inleiding
biomimicry.
Leren van de
natuur.

Alles is
technologie
Leren van de
natuur
Terug naar
de natuur
Ontwerpend
denken

Ontwerp een
vliegtuig met
van de natuur
afgekeken
technieken dat
het verst vliegt
in een
vliegwedstrijd.

Herverbinding met
de natuur;
kosmisch pad,
visie zoektocht.
Integraal
systeemontwerp;
marshmallow
uitdaging

9,11,
15

2, 3,
15

1,2,3
,4, 6,7

2 Echte
Nederlanden
Regio
cadeau

Lokaal Wat is
waardevol?
Duurzame
economie
Uw bioregio
Duurzame
verpakking

Ontwerp in een
groepje van 4
een duurzaam
en eerlijk
lokaal
geschenk om
te verkopen op
een kerstmarkt
en organiseer
met je klas een
kerstkraam om
deze
geschenken te
verkopen.

Bewust leven;
verantwoordelijk
leven,
gelukseconomie.
Bewust leven:
waardevol.
Duurzame
economie; kan het
anders? Banken
en geld; eerlijk is
eerlijk, ruilspel.

1,2,3,
10,12

4,6.7,
8,10, 19

1,2,3,4,
7,8,9

3 Een eigen
plek
Duurzaam
dorp

Leven in een
ecodorp

Een plek om
te wonen
Systemen in
een huis
Zelfvoorziene
nd leven
De gedeelde
omgeving

Ontwerp in een
groepje van 2
een ideaal en
zelfvoorzienen
d huis met tuin
dat past binnen
het duurzame
dorp van de
klas. Maak
hiervan een
tentoonstelling,

Duurzaam bouwen
en renoveren:
bouwen met klei.
Gemeenschapsvor
ming.
Groepsdynamiek
en besluitvorming:
vierkant,
beslisboom.

3,6,7,8,
9,13

5,10,
12, 13
15, 16,
17,

1,2,3,4,
5,6,7,8

4 Grote
experimente
n
Iedereen doet
mee!

Paralympische
Spelen

Unieke
prestaties
Uw talent
Ken uw
lichaam
Iedereen
doet mee

Ontwerp in een
groepje van 4
een hulpmiddel
om een sport
of fysieke
prestatie te
verbeteren.
Presenteer het
aan je klas.

Persoonlijke en
planetaire
gezondheid: de
natuur en jezelf
genezen.
Gezondheidsrisico'
s, onze cultuur en
omgeving.
Bewustzijn: een
wereld van
verschil.

3,8,15 2,13,18 1,2,3,
4,5,6,

158



5 Verre
wereldreizen
De
marcherende

1 planeet
Aarde

Er is maar 1
planeet
Aarde
Planten op
Mars
Voedsel
verbouwen in
de ruimte
Gezonde
maaltijd

Ontwerp in een
groepje van 3
een volle en
gezonde
marsburger
voor
astronauten
die op mars
leven.
Organiseer
een smaaktest.

Passende
technologie:
opvang en
hergebruik van
water,
hernieuwbare
energie en
vervoer. Lokaal
voedsel: de
voedselcyclus.

3,9,11,
13,14,
15,16

1,4,9,
11,13,
14

1,2,3,
4,5,6,
7,8,9,
10

Titel
(bijlage 10)

Intro Onderzoek Aangenomen
ontwerp

Duurzaam
perspectief

SDG
(bijlage
8)

GAIA
thema's
(bijlage
9)

N&W
thema's
(bijlage 6)

6 Familie
verhalen
Levende
aarde

De aarde als
levend
systeem,
speciale
planten- en
dierenfamilies

Systeem
Aarde
Planten- en
dierenrijk
Circuits
Vrije
Dierentuin

Ontwerp een
instrument dat
u kunt
gebruiken om
de
biodiversiteit
rond uw
school te
vergroten.

Herstellend
wereldbeeld: het
bron-,
verbindingsweb.
Stads- en
natuurherstel: gaan
voor een groene
stad.

3,4,5,
10,11,
16,17

1, 4,
5,12,14
15

1.2.3.4.,
7, 9,

7 Leven en
overleven
Klimaatadapt
atie

Klimaatverande
ring

De
weermachine
Levend water
Klimaatadapt
atie in steden
Klimaatveran
dering in
Nederland

Ontwerp in
een groep van
5 een drijvend
planteneiland
voor je eigen
stad of dorp.
Maak hiervoor
een educatief
informatiebord
voor
basisschoolkin
deren.

Stads- en
natuurherstel: de
duurzaamheidsmet
er. Passende
technologie:
opvang en
hergebruik van
water.
Gemeenschapsop
bouw: de stem van
de jeugd.

13,14,
15,16

1, 2, 4,
5, 9, 11,
13,14,
15

1,2,3,4,5
,6,7,8,9

8 Slimme
communicati
e
De code

De nautilus Klimaatacties
en
protestkunst
De code
(gulden
snede)
Een goede
worp
Interactieve
technologie

Ontwerp
interactieve
protestkunst
waarin 'de
code' is
verwerkt

Kunst en sociale
transformatie:
protestkunst.
Leiderschap en
privileges: ontdek
je macht, zonder
geweld. Sociaal
geëngageerd:
spiritueel
activisme.

13,
16,17

17,18,
19,20

1,2,3,4,5
,7,9
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9 Wereldse
kwesties
Biobrandstof

De Amazone
brandt

Fossiele en
biobrandstoff
en
Kappen met
kappen
De

koolstofvoetaf

druk

verminderen

Bomen

planten

Ontwerp een
plan om de
CO2-uitstoot
door het
gebruik van
fossiele
brandstoffen in
jouw school,
dorp of stad te
verminderen.

Duurzame
economie: kan het
anders, naar een
duurzamere
wereldeconomie.
Juridisch en
financieel: uw
engagement.
Effectief
netwerken: rol van
de groep.

8,9,10,
13, 15

6, 10,
13, 15,
20

1,2,3,4,5
,7,9,

1
0

Een groene
wereld
Het groene
team

Groene helden Duurzame
wereldecono
mie
Maatschappe
lijk
verantwoord
ondernemen
Geïntegreerd
ondernemers
chap
Investeringspl
an

Ontwerp een
integraal
duurzaam
ontwerp voor
een lokaal
bedrijf.

Juridisch en
financieel: Village
of boxes. Waar
liggen je talenten?
Wat doe je graag?
Jouw bijdrage.

11,
13,14,
15,,16,
17

1 tot 20 1,2,3,4,7
,9
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Bijlage 5:

Technische aspecten geïntegreerde O&O-projecten

Titel Intro Technische aspecten

1 Wow de wereld
Leren van de
natuur

Inleiding biomimicry
Leren van de
natuur.

Wat is technologie?
Wetenschap en technologie
Biomimicry
Design thinking, uitvinden, nieuwe producten
bedenken
Krachten
Materialen

2 Echte
Nederlanden
Regio
cadeau

Lokaal Materiële kennis
Constructies
Ontwerpend denken
Materialen uit de natuur
Duurzaamheid

3 Een eigen plek
Duurzaam dorp

Leven in een
ecodorp

Bouw
Werken op schaal, tekenen en lezen
Constructies
Energie
Systemen
Ontwerpend denken
Winning, productie en verwerking

4 Grote
experimenten
Iedereen doet
mee!

Para-Olympics Hendels
Krachten
Transmissies
Ontwerpend denken
Relaties tussen organismen

5 Verre-wereldreiz
en
De marcherende

1 planeet Aarde Energie
Systemen
Universum en hemellichamen
Water, watervoorziening
Transport
Voedsel
Ontwerpend denken
Gezondheid
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Titel Intro Technische aspecten

6 Familie
verhalen
Levende aarde

De aarde als levend
systeem, speciale
planten- en
dierenfamilies

Aarde
Materialen, constructies
Productieprocessen
Leefomgeving en biodiversiteit
Ontwerpend denken
Relaties en behoud van organismen

7 Leven en
overleven
Klimaatadaptati
e

Klimaatverandering Energie,
Weer en klimaat
Constructies
Transmissies
Materiële kennis
Ontwerpend denken
Leefomgeving en biodiversiteit

8 Slimme
communicatie
De code

De nautilus Robotica
Communicatie
Automatische systemen
Ontwerpend denken
Signaalverwerking
Golven en straling

9 Wereldse
kwesties
Biobrandstof

De Amazone brandt Energie
Materialen uit de natuur
Transport
Systemen
Ontwerpend denken
Stoffen en reacties

10 Een groene
wereld
Het groene
team

Groene helden Alle technische aspecten binnen een bedrijf
Ontwerpend denken
Winning, productie en verwerking
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Bijlage 6:

Beschrijving leergebied Mens en Natuur van het nieuwe curriculum in Nederland

1. Aard van de natuurwetenschap. Wetenschap (1.1.) Technologie (1.2.)

2. Sociale kwesties. Gezondheid (2.1) Duurzaamheid (2.2)

3. Werkwijzen. Onderzoeken (3.1) Ontwerpen (3.2) Modelgebruik en -ontwerp (3.3) Praktisch handelen

(3.4)

4. Denkwijzen. Patronen (4.1) Systemen (4.2) Schaal, verhouding en hoeveelheid (4.3) Gevolg en oorzaak

(4.4) Doel en middelen (4.5)

5. Signalen en informatie. Golven en straling (5.1) Signaalverwerking in het organisme (5.2),

Automatische systemen (5.3)

6. Energie en interactie. Kracht (6.1) energie (6.2) voedsel (6.3)

7. Overleving van organismen. Behoud van een organisme (7.1) Relaties tussen organismen (7.2)

Leefomgeving en biodiversiteit (7.3)

8. Natuurlijke grondstoffen en materialen. Stoffen en reacties (8.1) Winning, productie en verwerking

(8.2)

9. Aarde en klimaat. Aarde (9.1) Weer en klimaat (9.2) Milieu en biodiversiteit (9.3) 10. Universum en

tijd. Universum, oorsprong en hemellichamen (10.1) Tijd en ritmes (10.2)

Bijlage 7:

Beschrijving van conceptbouwstenen die passen bij het
duurzaamheidsperspectief van het nieuwe leerplan Mens en Natuur in Nederland

1. (BS3.1) Leergebied Bewegen en sport. Conceptbouwsteen Gezond bewegen.

2. (BU04) Leergebied Burgerschap. Concept bouwsteen Identiteit.

3. (BU05) Leergebied Burgerschap. Concept bouwsteen Diversiteit.

4. (BU09) Leergebied Burgerschap. Conceptbouwsteen Globalisering.

5. (MM04.1) Leergebied Mens en Maatschappij. Concept bouwsteen Welzijn.

6. (MNO 2.2) Leergebied Mens en Natuur. Perspectief Duurzaamheid.

7. (BU08) Leergebied Burgerschap. Conceptbouwsteen Duurzaamheid.

8. (DG7.1) Leergebied Digitale geletterdheid. Concept bouwsteen Toepassen en ontwerpen.

9. (DG8.1) Leergebied Digitale geletterdheid. Concept bouwsteen Duurzaamheid.

10. (MM09.1) Leergebied Mens en Maatschappij. Concept bouwsteen Duurzame ontwikkeling.

11. (MM11.3) Leergebied Mens en Maatschappij. Conceptbouwsteen Denken vanuit jezelf en

vanuit anderen.

12. (MM11.6) Leergebied Mens en Maatschappij. Conceptbouwsteen Denken vanuit keuzes en

verantwoordelijkheden.

13. (MM12.3) Leergebied Mens en Maatschappij. Conceptbouwsteen Waarderen, redeneren en

argumenteren (methode).
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Bijlage 8:

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's; sustainable
development goals)

1. Geen armoede

2. Geen honger

3. Goede gezondheid en welzijn

4. Goed onderwijs voor iedereen

5. Gendergelijkheid

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen

7. Betaalbare hernieuwbare energie

8. Eerlijk werk en economische groei

9. Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur

10. Vermindering van de ongelijkheid

11. Duurzame steden en gemeenschappen

12. Verantwoorde consumptie en productie

13. Klimaatactie

14. Leven in water

15. Leven op het platteland

16. Vrede, veiligheid en sterke openbare diensten

17. Partnerschap voor het bereiken van duurzame doelstellingen

Meer informatie:
https://www.sdgnederland.nl/
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Bijlage 9:

De 20 educatieve duurzaamheidsthema's GAIA Onderwijs

1. Herstellend wereldbeeld

2. De verbinding met de natuur herstellen

3. Bewustzijn

4. Persoonlijke en planetaire gezondheid

5. Sociaal geëngageerd

6. Duurzame wereldeconomie

7. Banken en geld

8. Bewust leven

9. Lokale economie

10. Juridisch en financieel

11. Lokaal voedsel

12. Duurzame bouw en renovatie

13. Passende duurzame technologie

14. Stedelijke en natuurlijke regeneratie

15. Integraal systeemontwerp

16. Communautaire opbouw en participatie

17. Groepsdynamiek en besluitvorming

18. Leiderschap en voorrechten

19. Kunst en sociale transformatie

20. Effectief netwerken

Meer informatie:

https://www.gaiaeducation.org/elearning-programmes/design-for-sustainability/
https://gaia-nederland.nl/schools/duurzaamheidskompas/
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Bijlage 10:

De tien thema's van "Blink wereld".

1. WOW de wereld

2. Echt Nederland

3. Een eigen plek

4. Grote experimenten

5. Verre wereldreizen

6. Familieverhalen

7. Leven en overleven

8. Slimme communicatie

9. Wereldse kwesties

10. Een groene wereld

Meer informatie:
https://blink.nl
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Bijlage 11:

Overzicht Gaia YES thema's en verhalen
1 WERELDZICHT

1.1 Wereldbeeld en verhalen

1.1.1 Het verdronken dorp Beulake

1.1.2 Stem van de Aarde

1.1.3 Sprekende paddenstoelen

1.2 Wie ben ik?

1.2.1 Frida Kahlo

1.2.2 Tussen twee werelden

1.2.3 Zeven natuurlijke beginselen

1.3 Gezondheid van jezelf en de aarde

1.3.1 Een gezonde basis

1.3.2 Geluk onder druk

1.3.3 Voedselhulp voor jongeren

1.3.4 Overleven in de natuur

1.4 Wereldbeeld en taal

1.4.1 Taal is meer dan communicatie

1.4.2 Spreken zonder woorden

1.4.3 Plat proatn

1.5 Verbinding met de natuur

1.5.1 Thuis in het bos

1.5.2 Kleine bossen

1.5.3 Te veel stikstof: de grenzen zijn bereikt!

2 SOCIAAL

2.1 Communicatie en sociale vaardigheden

2.1.1 Beheer van groepsprocessen

2.1.2 Groene straten... of niet?

2.1.3 Media(on)wijsheid

2.2 Leiderschap en talent

2.2.1 Vincents levenswerk

2.2.2 Luisterend leiderschap

2.2.3 De man die bomen plantte

2.2.4 De (te) gekke danseres

2.3 Gemeenschap en diversiteit

2.3.1 Buurt in ecodorp Zuiderveld

2.3.2 Droomcirkel

2.3.3 Op elkaar afstemmen

2.4 Erfgoed en plaatselijke wijsheid

2.4.1 Midwinter bij Stonehenge

2.4.2 De wind van de veranderingen

2.4.3 Een goede voorouder

2.5 Onderwijs en sociale transformatie

2.5.1 Skycraper (plastic walvis)

2.5.2 Iederwijs

2.5.3 Klimaatmars

2.5.4 Meubilair met een verhaal
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3 ECOLOGIE

3.1 Geïntegreerd systeemontwerp

3.1.1 Schooldakmoestuin

3.1.2 Onze hectare partij

3.1.3 Van rijke naar arme grond

3.2 Energie

3.2.1 Leefbare steden en slimme mobiliteit

3.2.2 Zeezoutbatterijen: eenvoudig en

vriendelijk

3.2.3 Bij voorkeur met de auto

3.3 Water

3.3.1 Tegel eruit, plant erin

3.3.2 Als een toilet zonder water en

boterhammenpoep

3.3.3 Douche timer

3.4 Voedsel

3.4.1 Het dieet voor 2050

3.4.2 Voedselverspilling voorkomen

3.4.3 Zaden sparen

3.4.4 De toekomst behouden

3.5 Klimaatbestendig bouwen & renoveren

3.5.1 Operatie Steenbreek

3.5.2 Levend dorp

3.5.3 Waar kan ik wonen?

4. ECONOMIE

4.1 Duurzame wereldeconomie

4.1.1 Gemaakt voor het leven

4.1.2 Een smartphone

4.1.3 Hoe blijf ik uit de ratrace?

4.2 Banken en valutasystemen

4.2.1 LETS

4.2.2 NFT opent een nieuwe digitale wereld

4.2.3 Gevonomie of geef-economie

4.3 Bewust levensonderhoud

4.3.1 De gezonde school

4.3.2 Dromen van een (plastic)vrij leven

4.3.3 Off-grid

4.4 Lokale economie en sociale innovatie

4.4.1 De tegenstroom

4.4.2 Van afval naar waarde

4.4.3 Tuinieren voor de voedselbank

4.5 Juridisch en financieel

4.5.1 De aarde is van zichzelf

4.5.2 Van conventionele naar biologische

landbouw

4.5.3 Adopteer een schaap
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Bijlage 12:

Tabel certificeringseisen Gaia-onderwijs

Curriculum Beschrijving
⇒ Alle vijf dimensies van

duurzaamheid
bestrijken het
curriculum

Er is een schoolbrede focus op duurzaamheid waarbij de ecologische, sociale,
economische, culturele en ruimtelijke aspecten in gelijke mate worden geïntegreerd.

⇒ In overeenstemming
met de SDG's

Alle 17 duurzame doelstellingen van de VN zijn geïntegreerd in het lesprogramma
van de hele school.

⇒ Ontwikkelen van
SDG-competenties.

Alle leerkrachten in het onderwijsteam beschikken over kennis en vaardigheden met
betrekking tot de 17 SDG's.

⇒ Opleiding van leraren Binnen het onderwijsteam zijn ten minste vier leerkrachten opgeleid door Gaia
Education en beschikken zij over kennis en vaardigheden met betrekking tot het
Gaia-curriculum (EDE-, GEDS- of TOT-training).

⇒ Integratie van GAIA in
curriculaire (en
buitenschoolse)
activiteiten van
verschillende vakken

Leren voor duurzame ontwikkeling wordt aangeboden via vakoverschrijdend
onderwijs en in buitenschoolse projecten die door docenten van verschillende
vakken worden uitgevoerd.

⇒ Constructief teamwerk Binnen de schoolorganisatie wordt tijd uitgetrokken voor gezamenlijke
bijeenkomsten ter coördinatie en voorbereiding, evaluatie en verbetering van
vakoverschrijdend leren voor duurzame ontwikkeling, waarbij ook de leerlingen
worden betrokken.

⇒ Gespecialiseerde
cursussen in
SDG-vaardigheden,
zoals permacultuur
tuinieren

Binnen de schoolorganisatie volgen alle leraren regelmatig opfriscursussen over
speciale SDG-vaardigheden zoals permacultuur tuinieren.

Pedagogische
beginselen
⇒ Transformatief leren Binnen leren voor duurzame ontwikkeling ligt de nadruk op het verbeteren van de

communicatievaardigheden van leerlingen en ook op instrumenteel taak- of
probleemgestuurd leren. Studenten krijgen de taak om de oorzaak-gevolgrelatie van
bepaalde gebeurtenissen of gevallen te identificeren. Studenten leren kritisch na te
denken over hun eigen ervaringen, wat kan leiden tot perspectiefverandering.

⇒ Zelfgestuurd leren De leertaken voor zelfgestuurd leren voor duurzame ontwikkeling voldoen aan de
volgende kenmerken:
- Leerlingen leren hun eigen leerdoelen en activiteiten te bepalen voor elk
lesonderdeel;
- Het speelt in op wat leerlingen al weten of gelezen hebben;
- In de fase van het "voordenken" worden de leervaardigheden behandeld die de
leerlingen nodig hebben om de leertaak uit te voeren;
- Leerlingen denken na over hun eigen leren;
- Studenten worden zich bewust van hun eigen oordeel en mogelijke andere
perspectieven;
- studenten krijgen aanknopingspunten om hun eigen handelen te verbeteren
- Leerlingen ervaren de relevantie van een bepaalde leertaak;

169



- Leerlingen leren hoe ze hun tijd kunnen indelen, zodat ze hun eigen leren kunnen
beheren.

⇒ Integratief
transdisciplinair leren

Leren voor Duurzame Ontwikkeling richt zich op het ontwikkelen van de 21e
eeuwse vaardigheden; creatief denken, probleem oplossen, kritisch denken en
samenwerken voor leerlingen. De leerstof bevindt zich op het snijvlak van
duurzaamheid en verschillende vakken zoals kunst, techniek en wetenschap.
De lesstof is transdisciplinair. Studenten ontwikkelen vaardigheden op het gebied
van creativiteit, kritisch denken, probleemoplossing en samenwerking. Studenten
werken aan een complexe en complete opdracht. Het onderwerp is een
hedendaags, hybride (qua discipline) en reëel probleem. Studenten doen onderzoek
als onderdeel van de complexe taak. Er is ruimte voor discussie en visievorming;
studenten worden uitgedaagd een (maatschappelijk) standpunt in te nemen.

Didactische methoden

⇒ Projectmatig leren Leren voor Duurzame Ontwikkeling wordt aangeboden via Project Based Learning.
Project Based Learning voldoet aan het Gold Standard PBL-model.
Elk project is op dezelfde manier opgebouwd. De docent varieert de opdrachten en
lessen. De leraar doorloopt een vast patroon van acties, lessen of gebeurtenissen:

● Het uitgangspunt
● Wat weten we?
● Wat we gaan doen
● Wat wil je leren?
● Onderzoeken en ontdekken
● Verwerking
● Sluiting

⇒ Leren in teams Leren voor duurzame ontwikkeling vindt plaats in leerteams.
1. Het team heeft een gemeenschappelijke taak.
2. Het team heeft een overeenkomstig volledig en logisch samenhangend geheel
van (uitvoerende) taken.
3. Het team is niet te groot en heeft zo mogelijk een vaste samenstelling.
4. Het team beschikt over de nodige controlemogelijkheden om zijn
verantwoordelijkheden zelfstandig te vervullen.
5. Het functioneren van het team wordt ondersteund en gecontroleerd door een
teamleider of een team van teamleiders.
6. Het beheers- en controlesysteem is in overeenstemming met de
teamverantwoordelijkheid.

⇒ Onderwijs in teams Docenten en begeleiders in een onderwijsteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor alle leerlingen van een bepaalde klas, afdeling of profiel, er is onderlinge
leersamenwerking en docenten hebben ruime bevoegdheden. De
organisatiestructuur is beschreven, iedereen kent het organigram. Teamleiders
worden getraind in procesgericht teamleiderschap. Onderwijsteams komen frequent
bijeen, richten zich op resultaatverbetering, o.a. door intervisie. HRM-beleid is
gericht op teambuilding (o.a. teamfunctioneringsgesprekken en training voor
teamleiders).
De taak van een schoolleider is het creëren, onderhouden en "gebruiken" van de
teamstructuur. De belangrijkste besluitvorming (over onderwijskundige zaken) vindt
plaats in de teams. Congruentie tussen werkwijze in teams, MT (teamleiders plus
schoolleider), directie, etc. Expertteams zijn verantwoordelijk voor de doorlopende
leerlijn, vakkennis van collega's en bloei van het vak binnen de school. Er is een
verbinding met externe deskundigheid. Werken aan deskundigheidsbevordering van
collega's door nascholing.

⇒ Hands-on leren Schoolgebonden kennis kan worden gebruikt om praktische problemen op te lossen
of om innovatie tot stand te brengen. We noemen dit ook wel "overdracht" van
theorie naar praktijk.
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Praktijkkennis is door ervaring opgedane kennis, soms vertaald als
'fingerspitzengefühl', 'stilzwijgende kennis'. Dit type kennis is van groot belang bij
praktijkgericht leren.

Dit leergebied werkt aan de transfer van theorie naar praktijk. Daarbij gaat het om
het vertalen van problemen en innovaties uit de praktijk naar leersituaties. Dit kan
via stages, via praktijksimulaties op school en door vraagstukken uit de
samenleving te betrekken bij Onderzoek en Ontwerponderwijs in vakken als
Science en het Technasium.

Outreach

⇒ Lokale
gemeenschapsproject
en

Het onderwijs sluit aan bij lokale gemeenschapsprojecten: dit zijn projecten die een
positieve impact creëren voor de gemeenschap. Zoals projecten met een
duurzaamheidsfocus, lokale initiatieven die eerlijke en circulaire economie
bevorderen, solidariteitsprojecten en culturele initiatieven. In dit leergebied kan dit
door intensieve samenwerking tussen de organisatie, de school of de jongeren zelf
met lokale gemeenschapsprojecten. De jongeren vormen een belangrijk onderdeel
in de organisatie en uitvoering van het gemeenschapsproject.

⇒ Vrijwilligersprojecten Jongeren werken samen met een netwerk van nationale of internationale
vrijwilligers en de lokale bevolking. Zo helpen zij anderen terwijl de jongeren zelf als
individu groeien.
In dit leergebied kan dat bijvoorbeeld door intensieve samenwerking tussen de
organisatie, de school of de jongeren zelf en vrijwilligersprojecten. De jongeren
vormen een belangrijk onderdeel van de organisatie en uitvoering van het
vrijwilligersproject.

⇒ Regeneratieve
milieuprojecten

Transformatieve innovatie stimuleert milieuprojecten in het licht van convergerende
crises. In dit leergebied geven jongeren advies bij het ontwerpen van regeneratieve
systemen. regeneratief leiderschap en onderwijs voor regeneratieve ontwikkeling en
bioregionale regeneratie binnen hun eigen organisatie of school, in lokale projecten
of voor lokale organisaties.

⇒ Bioregionale en
internationale
partnerschappen

Het opzetten van bioregionale en internationale partnerschappen en het betrekken
daarvan bij het onderwijs. Bioregionaal betekent in dit verband over de nationale
grenzen heen en met het oog op het versterken van de banden binnen een
bepaalde bioregio.

Milieu-impact

⇒ Ecologische en
koolstofvoetafdruk,
inclusief reizen

Inspanningen om de ecologische voetafdruk van de organisatie of school, met
inbegrip van verplaatsingen, zo laag mogelijk te houden. In dit leergebied wordt de
ecologische voetafdruk van de school of organisatie zo laag mogelijk gehouden
door allerlei acties die de ecologische voetafdruk verkleinen. Dit omvat het reizen
van en naar de organisatie of school.

⇒ Gevolgen voor de
watercyclus

Inspanningen om de ecologische watervoetafdruk van de organisatie of school zo
laag mogelijk te houden. In dit leergebied wordt de ecologische watervoetafdruk van
de school of organisatie zo laag mogelijk gehouden door verschillende acties die de
ecologische watervoetafdruk verkleinen.

⇒ Effect op
materiaalcycli

Inspanningen om de afvalstromen van de organisatie of school zo laag mogelijk te
houden, met aandacht voor hergebruik en recycling van materialen. In dit
leergebied wordt het restafval van de school of organisatie zo laag mogelijk
gehouden en worden andere afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden en
hergebruikt of gerecycled door allerlei handelingen die daartoe bijdragen.

⇒ Gevolgen voor
agro-ecosystemen

Inspanningen om de impact van de organisatie of school op agrosystemen zo laag
mogelijk te houden, met aandacht voor duurzaam inkopen, composteren van
afvalstromen en voorkomen van verspilling. In dit leergebied wordt de impact van de
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organisatie of school op agro-ecosystemen zo laag mogelijk gehouden door allerlei
acties die daaraan bijdragen.

Eerlijkheid en welzijn

⇒ Geen discriminatie Op een sociaal veilige school doet iedereen mee en heeft iedereen het gevoel erbij
te horen. De schoolgids beschrijft het discriminatiebeleid en het pestprotocol. GAIA
Onderwijsgedragscode kan hierbij helpen. Stappenplan bij overtreding:

1. Gesprek met de supervisor/leraar
2. Gesprek met de directeur
3. Gesprek met ouders
4. Ophanging
5. Verwijder

Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt en ondertekend.
⇒ Eerlijke toelating (met

inbegrip van een
procedure voor
blinden)

In het VN-verdrag inzake handicaps staat dat de overheid moet zorgen voor een
inclusief onderwijssysteem op alle niveaus. Dat is een systeem dat zo is ingericht
dat alle kinderen aan het onderwijs kunnen deelnemen. Scholen zijn
verantwoordelijk voor het plaatsen van leerlingen die (extra) ondersteuning nodig
hebben. Discriminatie bij de toegang tot het onderwijs is verboden. Dit is vastgelegd
in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
(WGBH/CZ). De wet geldt voor alle vormen van onderwijs. Het verbod geldt voor
lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen. Een school heeft dus een
zorgplicht. Een school kan bijvoorbeeld zorgen voor een rustige werkplek voor
leerlingen met een concentratiestoornis of voor leessoftware voor een leerling met
dyslexie. En voor leerlingen die gebruik maken van een rolstoel is het prettig om
lessen op de begane grond te hebben.

⇒ Eerlijke
arbeidsvoorwaarden
en beloning voor al
het personeel

Onderwijs wordt gegeven in een gezond schoolgebouw met goed geventileerde
lokalen, verwarming en koeling, schoon drinkwater, schone toiletten, voldoende
ruimte voor iedereen, een diversiteit aan werkplekken, groene buitenruimtes en een
mooie uitstraling.
Het personeel wordt naar waarde beloond. Er vinden regelmatig besprekingen
plaats om de arbeidsvoorwaarden en de beloning te evalueren.

⇒ Aandacht voor
holistisch welzijn

Een holistische ervaring van welzijn zorgt voor alle componenten die ons heel
maken. Een holistische kijk op ons welzijn omvat dus lichaamsbeweging,
emotionele verzorging, mentale stimulering en het koesteren van onze spiritualiteit,
en omvat een reeks zelfzorgpraktijken die ons ondersteunen. In de organisatie of op
school kan bijvoorbeeld ruimte worden gemaakt voor ochtendmeditatie, samen
wandelen, samen sporten, een stilteruimte, een gezonde kantine, enz.
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