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Waar gaan we het over hebben?

Ø EEN NIEUWE LEEROMGEVING; ONDERWIJS INNOVATIE…

Ø INTEGRALE SCHOOLBENADERING VOOR DUURZAME INNOVATIE…

ONDERWIJS – LEEROMGEVING –DUURZAAMHEID

EN… JONGEREN!

APPLETREE @CirculairOnderwijs



HIER OP ONDERWIJSLAB:

Integraal Buitenonderwijs

Verbinden met de wijk

Maak-onderwijs

Praktijkgestuurd Onderwijs

….

APPLETREE @CirculairOnderwijs

WUR, ARJEN WALS



AANLEIDING = VRAAG VAN DRIE GROENE 
ONDERWIJSINSTELLINGEN

‘ Hoe maken we als scholen onderwijs waardoor onze jongeren de 
handvatten ontwikkelen om duurzame koplopers te worden in de 

sectoren waar we voor opleiden?’

Aan de slag met verkennen van de 
Integrale Schoolbenadering voor duurzame innovatie

Maar, gaandeweg: niet alleen het hoe –
ook het waarom en het wat duidelijk leren adresseren

APPLETREE @CirculairOnderwijs



curriculum

Hoe helpen we jongeren om de handvatten te ontwikkelen voor 
duurzame innovatie?

gemeen-
schap

bedrijfs-
voering

deskundig-
heid

didactiek

Wals en Swart, 2016

NRO Onderzoek met Clusius, Aeres MBO, Aeres HBO, Oberon en  
Arjen Wals, WUR naar Whole School Approach to sustainability

Curriculum - kennis, vaardigheden, reflectie op ontwikkeling als 
mens, burger en vakman/-vrouw

Didactiek –leerlinggericht, kritisch, toekomst- en actiegericht, 
samenhang,  onderzoekend

Bedrijfsvoering- visie, doelen en middelen, communicatie

Deskundigheid – ontwikkelingsgerichte docenten, directie, OOP

Gemeenschap-schoolcultuur (transparant, inclusief, gedeelde 
verantwoordelijkheid), externe contacten, waardering

Verschillende delen op elkaar afstemmen om doel te versterken

APPLETREE @CirculairOnderwijs



Masterplan MBO 3&4 / BBL 

Leeuwarden 2017—2022 

Visie 
Nordwin College is er op gericht jonge mensen te inspireren en hun talenten zodanig te ontwikkelen dat die waar-
devol zijn voor zichzelf, voor een leefbare en gezonde wereld en voor een duurzame economie.  De combinatie 
van  ‘school’ en ‘bedrijf’ als leeromgeving binnen het MBO vervult hier een belangrijke functie in omdat dit bij uit-
stek de plek is waar de competenties van de student tot uiting en tot verdere ontwikkeling komen.  
Centraal staat de kwaliteit, bereidheid en capaciteit tot leren en innoveren in alle lagen van de organisatie door het hebben van een uitge-
dragen visie op  directieniveau; de mate van betrokkenheid op teamniveau en zelf-effectiviteit op individueel niveau. 

Student 

Curriculum 

Docent en team Management 

Didactiek 

Omgeving 

Onze missie, waarden en ambities vormen samen het kompas dat we gebruik bij het bepalen van onze koers. 

Bedrijfsvoering 

Loopbaanontwikkeling en –coaching (didactiek) 
Loopbaanleren helpt de student een weloverwogen keus te maken over wat hij/zij na de mbo-
opleiding wil gaan doen en werkt in een praktijk- en vraaggerichte leeromgeving aan de hand 
van vijf kerncompetenties.  

AANDACHTSGEBIEDEN TEAMPLAN VOOR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS 

ONS ONDERWIJS 

Praktijkleren en internationalisering (omgeving) 
Praktijkleren is voor studenten een uitdagende, leerzame en waardevolle ervaring te laten zijn. Er 
is een heldere en logische samenhang tussen het leren op school en het leren in de  
beroepspraktijk.  

Onderwijs en –ontwikkeling (curriculum) 
Volgens de HKS en FoV zijn de leerjaren opgebouwd met geïntegreerde opdrachten (GO’s) met 
elk hun eigen bewijsstukken. Er is in het bijzonder aandacht voor de toenemende zelfstandigheid 
en complexiteit van het leerproces en de zes rollen van de docent. 

PR / relatiebeheer en communicatie (bedrijfsvoering) 

Naast onze bestaande PR en Marketing willen we ruimte bieden aan teams om externe & interne 
communicatie op te zetten voor eigen studenten en partners (toeleverende scholen,  
bedrijfsleven).  

Planning, kwaliteit en organisatie (professionalisering) 
Door het inzetten van het teamplan, monitoring door regisseurs en borging op de kwaliteitscyclus 
door de leidinggevende willen we meer sturen op teamniveau en de onderwijskwaliteit verbeteren. 

     Loopbaanlijn (POP, LOB) 

GO 1 
GO ... 

GO ... 

AVO 

Keuzedelen 

GO 9 

BINNEN 

Kennis 

Practicum 

Beroepsbeeld en studiekeuze 

Competentieontwikkeling 

Beroepsproeve 

Vaardigheid 
Kennis 

Instellingsex. 

Regioleren 

Internationaal 

Projecten 

Praktijkdagen 

Ondernemen 

Buiten 

Vaardigheden 

Houding 

Praktijk 
Eigen ervaring 

BPV 

Toenemende zelfstandigheid en complexiteit 

Formatief Summatief 
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GO ... 
POP en LOB 

Bewijsstukken 

Studenten (%) 

Professionalisering 

Duurzaamheid en innovatie (curriculum) 
Studenten worden ondersteund om de kansen van de duurzame toekomst te benutten.  We gaan 
sterker inspelen op de internationaal veranderende markt, zoals de toenemende vraag naar 
voedsel dat natuurlijker en diervriendelijker geproduceerd is. 

Toetsing en examinering (curriculum) 
Bij borging van de examinering hebben we zicht op de kwaliteit. Het gaat om het verankeren van 
de kwaliteit van examinering door inzet van nieuwe beroepsproeven; bekwaamheden van de be-
trokken medewerkers; de organisatie en in de cultuur. 

ONZE ORGANISATIE 

Cluster Agro, 
Handel en Tech-
nogie 

Cluster Groene 
ruimte en 
Bloem & Styling 

Cluster Paard, Dier-
verzorging en Para-
veterinair 
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Management Team Leeuwarden (MTL) 
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Cluster Agro, Handel en Technologie  
Team melkveehouderij; Team agrarisch Loon-
werk en akkerbouw 
 
 
Cluster Paard, Dierverzorging  
Team paardenhouderij; Team dierverzorging, 
paraveterinair en zorg & leefomgeving 
 
 
Cluster Groene ruimte en Bloem & Styling 
Team hovenier en natuur, water & recreatie 
Team bloem en styling 
 
 
Cluster Facilitair,  AVO en examinering 
Team facilitaire ondersteuning,  Nederlands, 
Rekenen, Engels, LLB en summatief 
 
 

Masterplan MBO 3&4 / BBL 

Leeuwarden 2017—2022 
Student 

Visie 
Nordwin College is er op gericht jonge mensen te inspireren en hun talenten zodanig te ontwikkelen dat die waar-
devol zijn voor zichzelf, voor een leefbare en gezonde wereld en voor een duurzame economie.  De combinatie van  ‘school’ en ‘bedrijf’ als 
leeromgeving binnen het MBO vervult hier een belangrijke functie in omdat dit bij uitstek de plek is waar de competenties van de student 
tot uiting en tot verdere ontwikkeling komen.  
Centraal staat de kwaliteit, bereidheid en capaciteit tot leren en innoveren in alle lagen van de organisatie door het hebben van een uitge-
dragen visie op  directieniveau; de mate van betrokkenheid op teamniveau en zelf-effectiviteit op individueel niveau. 

Student 

Wij bieden jou... 
 persoonlijk onderwijs. Je bent eigenaar van je eigen leren 
 de beroepspraktijk als uitgangspunt van het leren 
 stages, projecten, internationale ervaring afgewisseld met theorie 
 kennis en ervaring met innovaties in de sector 
 ervaring met ondernemerschap en of ondernemend gedrag 

Curriculum 

Docententeam Management 

Wat mag je van ons verwachten? En wat verwachten we van jou? 

Wij doen dat door… 
 aan te sluiten bij jouw manier van leren en jouw zelfverantwoordelijkheid te vergro-

ten 
 vanuit een gezamenlijke basis-kennisperiode met eenvoudige opdrachten over te 

gaan naar vraaggestuurd leren met complexe actuele opdrachten en projecten 
 jou te coachen op professionele, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling 
 jouw reflectievermogen op scherp te stellen 
 aandacht te schenken aan kennis, vaardigheden en de 21ste eeuwse vaardigheden 

Didactiek 

Jij mag van ons verwachten dat… 
 jouw docenten inspireren, motiveren, jouw talenten in kunnen schatten en het beste uit jou weten te halen. Er is ruimte voor excellentie 
 je een loopbaancoach hebt die jou helpt met de studie en jouw loopbaan en extra ondersteuning biedt als dat nodig blijkt 
 jouw docententeam goed en met plezier samenwerkt 
 jouw docenten op de hoogte zijn van innovaties in de sector en hier kennis mee laten maken 
 jij samen met jouw loopbaancoach jouw ontwikkeling vastlegt, monitort en een onderwijsovereenkomst afsluit waarin de wederzijdse in-

spanningen vermeld staan. 

Professionalisering 

Jij leert in een organisatie die… 
 jou en waar nodig jouw ouders welkom heet 
 enthousiaste, benaderbare en innovatieve medewerkers kent 
 afspraken nakomen hoog in het vaandel heeft staan 
 jou duidelijkheid en helderheid geeft (rooster, resultaten, ontwikkeling) 
 jou erkend kwalificerend onderwijs biedt van hoge kwaliteit. 
 jou waar nodig begeleiden met je zorgvraag 

We zorgen er voor dat… 
 er ruimte is om nieuwe kansen en mogelijkheden in jouw sector te ontdekken en je de kans krijgt om een (professioneel) netwerk op te 

bouwen 
 er aansluiting is tussen leren op school en leren buitenschool en dat het bedrijfsleven graag met jou wil werken 
 jij je kunt verdiepen in maatschappelijke 21ste eeuwse vraagstukken en je inzet voor een betere wereld 
 jij (internationale) stages loopt waar je je kunt ontwikkelen 
 jij je veilig voelt je in een inspirerende en motiverende leeromgeving 

Omgeving 

Jouw diploma is een waardevolle opstap voor de rest van jouw persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige leven.  

Jij als persoon 
 Je weet wat je wilt en je weet het zodanig te 

presenteren en organiseren dat je daar ook 
komt 

 Je bent vindingrijk en ondernemend 
 Je gaat je inzetten om jezelf, je directe leef-

omgeving en de wereld gezond te houden 
 Je blijvend ontwikkelen is voor jou normaal 
 
Jij als burger 
 Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke 

kwesties 
 Je hebt een mening en bent in staat om de-

ze overtuigend te verwoorden 
 Jouw omgeving vindt jou onderzoekend en 

nieuwsgierig 
 Je pakt aan wat nodig is om jezelf en res-

pectvol met elkaar om te gaan 
 
Jij als professional 
 Je bent innovatief en ziet kansen in jouw sec-

tor 
 Je werkt samen en legt verbindingen om die 

kansen te realiseren 
 Je kiest voor de meest duurzame oplossin-

gen 
 Je hebt een hoog arbeidsethos 

Bedrijfsvoering 
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Leeuwarden 2017—2022 
Docenten en teams 

Visie 
Nordwin College is er op gericht jonge mensen te inspireren en hun talenten zodanig te ontwikkelen dat die waar-
devol zijn voor zichzelf, voor een leefbare en gezonde wereld en voor een duurzame economie.  De combinatie van  ‘school’ en ‘bedrijf’ als 
leeromgeving binnen het MBO vervult hier een belangrijke functie in omdat dit bij uitstek de plek is waar de competenties van de student 
tot uiting en tot verdere ontwikkeling komen.  
Centraal staat de kwaliteit, bereidheid en capaciteit tot leren en innoveren in alle lagen van de organisatie door het hebben van een uitge-
dragen visie op  directieniveau; de mate van betrokkenheid op teamniveau en zelf-effectiviteit op individueel niveau. 

Student 

Mijn onderwijs…. 
 biedt na een basisperiode maatwerk onderwijs waarbij het loopbaanplan/

leervraag van de student leidend is 
 Is in de praktijk leidend voor de theorie 
 behandelt de uitdagingen van de 21ste eeuw  
 bereidt studenten voor op de voortdurende veranderingen in de buitenwereld 

Curriculum 

Docent / Team Management 

Wat mogen we van jou verwachten? Kenmerkend voor jou als docent is? 

Ik werk... 
 met werkvormen die gericht zijn op het verwerken van kennis én op toenemende 

zelfsturing van de student 
 met werkvormen die bijdragen aan gezamenlijke kennisopbouw en een onderzoe-

kende, nieuwsgierige houding van de student 
 coachend, zodat studenten worden voorbereid op het maken van bewuste keuzes 

en consequenties van de keuzes voor de loopbaan 
 met actieve werkvormen als debatten, discussies, panelgesprekken, expert-

gesprekken in een GO. Ze dragen bij aan opzoekvaardigheden, netwerken en een 
brede kennis van mogelijkheden in de sector 

Didactiek 

Ik werk... 
 samen met anderen aan de inrichting van de GO’s. Ik werk niet vanuit mijn vak, maar vanuit een geheel van een GO 
 afwisselend in werkvormen. Ik ben niet alleen de alwetende expert, maar ook procesbegeleider van het leren. Mijn lessen zijn gericht op 

onderzoeken, denken in alternatieven en het vinden van (creatieve) oplossingen voor 21ste eeuwse vraagstukken 
 aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding terug te vinden in het portfolio. Ik toets minder en ik reflecteer meer met stu-

denten op hun ervaringen en nieuwe kennis. 
 effectief aan het voeren van loopbaangesprekken en/of ontwikkelgesprekken met studenten . Mijn gesprekken dragen bij aan vergroting 

van het zelfbeeld in combinatie met het gewenste (beroeps/levens-)doel. 

Professionalisering 

Ik organiseer... 
 mijn bijdrage aan het teamplan en zorg dat de inhoud en de verbindingen tus-

sen de zeven deelgebieden op elkaar afgestemd blijven  
 en neem deel aan docent-leergroepen. Deze leergroepen zijn gericht op afwis-

selende didactische werkvormen en rol van de docent, het motiveren van stu-
denten door onderzoek en het stimuleren van innovatief denken en creativiteit 

 mijn eigen loopbaan en vind deze net zo belangrijk als de student de zijne. De 
loopbaangesprekken helpen mij mijn loopbaan op koers te houden 

 als AVO-docent waar mogelijk beroepsgerichte lessen  
 samen met anderen de loopbaangesprekken, excursies, teamontwikkeling in de 

oogstweek 

Ik betrek... 
 de zuster-opleiding van onze eigen vmbo’s (en mbo 1, 2), zodat er een stevige doorlopende leerlijn ontstaat en de intake voor onze eigen 

vmbo-leerlingen niet meer nodig is 
 het (nationale/internationale) bedrijfsleven bij de ontwikkeling van lesmateriaal en het discussiëren over de toekomst van de sector 
 studenten bij de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. Zij gaan van consument van leren naar participant in het eigen leren 
 nationale en internationale werkomgevingen om mijn professionaliteit te vergroten  

Omgeving 

Jouw inzet is een waardevolle stap in de persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkeling van de student  

Jouw enthousiasme:  
 voor de vernieuwingen in de sector en de 

mogelijkheden daarvan voor de student 
 voor de realisatie van de toekomstdoelen van 

de student 
 voor jouw rol als coachende docent 
 
Jouw bewustheid van: 
 het samen met studenten creëren van een 

visie op duurzaam leven en ondernemen 
 innovaties en het belang voor studenten om 

hier kritisch over na te denken 
 de samenwerking met collega’s binnen en 

buiten de school 
 een op loopbaanmogelijkheden gerichte PR 

van de opleiding 
 
Jouw flexibiliteit en vermogen om mee te bewe-

gen met veranderingen: 
 terug te zien in jouw deelname aan docent-

leergroepen 
 terug te zien in jouw vermogen en wens om je 

te blijven ontwikkelen 
 door kansen te zien en te pakken en te kun-

nen denken in alternatieven 
 
Jouw vermogen om het podium aan de student 
te laten: 
 door studenten alle facetten in en van de sec-

tor te bieden, naast de eigen voorkeuren 
 door af te wisselen tussen de expertrol en die 

van coach/procesbegeleider 
 door studenten mee te laten beslissen over de 

inhoud en kwaliteit van het onderwijs 

Bedrijfsvoering 
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Management 

Visie 
Nordwin College is er op gericht jonge mensen te inspireren en hun talenten zodanig te ontwikkelen dat die waar-
devol zijn voor zichzelf, voor een leefbare en gezonde wereld en voor een duurzame economie.  De combinatie van  ‘school’ en ‘bedrijf’ als 
leeromgeving binnen het MBO vervult hier een belangrijke functie in omdat dit bij uitstek de plek is waar de competenties van de student 
tot uiting en tot verdere ontwikkeling komen.  
Centraal staat de kwaliteit, bereidheid en capaciteit tot leren en innoveren in alle lagen van de organisatie door het hebben van een uitge-
dragen visie op  directieniveau; de mate van betrokkenheid op teamniveau en zelf-effectiviteit op individueel niveau. 

Student 

Je neemt deel aan de vormgeving van onderwijs door:.. 
 deel te nemen aan projecten, fora, informatiebijeenkomsten en neemt de 

informatie mee terug naar de opleidingen 
 het Nordwin en de opleidingen te promoten buiten de school 
 bij te dragen aan de ontwikkeling van Nordwin als kennispartner in de 

regio 
 grote lijnen van het Nordwin onderwijs uit te zetten 

Curriculum 

Docent / Team Management 

Wat mag je van ons verwachten? Kenmerkend voor jou als manager is? 

Ik plan en voer … 
 coachgesprekken met docenten en docententeams op inhoud, planning en 

organisatie 
 stimulerende bijeenkomsten waardoor de onderzoekende, nieuwsgierige 

houding van docenten ontstaat. Ik ben zelf ook onderzoekend en       
nieuwsgierig 

 effectieve loopbaangesprekken met docenten 
 bijeenkomsten gericht op lange termijn doelen en betrek docenten/teams 

hierbij 

Didactiek 

Ik zie voordeel in… 
 deelname aan leergroepen en ontwikkel mij voortdurend 
 de waarderende benadering bij het coachen van medewerkers 
 het ontwikkelen van hun loopbaanperspectief, samen met de medewerkers 

en ik manage verwachtingen 
 het maken van verbindingen in de school en daarbuiten 
 het voortdurend ontwikkelen van mijn eigen professionalisering 

Professionalisering 

Ik organiseer… 
 bijeenkomsten voor de koers, mijn actieve bijdrage en ik prioriteert 

(focus).  
 mijn bijdrage zodanig dat ik de hele PDCA-cirkel afrond 
 intervisie, lesbezoeken of andere manieren om mijn coachend leiderschap 

tastbaar te maken 
 rust in de organisatie door ruim van te voren te plannen. Afspraak is af-

spraak 

Ik betrek… 
 anderen, ook buiten het Nordwin, om zicht te krijgen op onderwijsveranderin-

gen en ik verwerk deze passend bij de uitgezette koers 
 vmbo en hbo en neemt het voortouw in het opzetten van doorlopende leer-

lijnen  
 PR ter bevordering van de naam van Nordwin als kennispartner in de regio 

(nationaal en internationaal)  

Omgeving 

Jouw inzet is een waardevolle stap in de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van de docent in zijn of haar team  

Jouw enthousiasme… 
 voor de faciliterende rol bij teamontwikkeling 

en onderwijsontwikkeling van de teams 
 voor de coachende rol t.a.v. de professionele 

ontwikkeling van medewerkers 
 voor de visie van Nordwin en het uitdragen 

hiervan 
 voor onderwijsinnovaties en de vertaling daar-

van naar Nordwin 
 
Jouw bewustzijn van… 
 het belang van innovatief durven zijn als het 

gaat om het verder ontwikkelen van docent/
team initiatieven en als het gaat om het staan 
voor de visie 

 de functie als hitteschild tussen teams en in-
terne/externe partijen 

 de kracht van coachend leiderschap en het 
meenemen van de opleidingen/teams in het 
proces van veranderingen 

 de professionele en organisatorische kwali-
teitsslag die je maken kunt tijdens het monito-
ren van de taakgebieden 

 
Jouw flexibiliteit en vermogen… 
 om één of meerdere taakgebieden te monito-

ren en te coachen, naast het werk als lid van 
het managementteam 

 om deel te nemen aan regionale en landelijke 
projecten, fora, bijeenkomsten en de op-
brengsten te prioriteren en (eventueel) te ver-
talen naar visie en beleid 

 om op de lange termijn te denken en te han-
delen, consequenties te overzien en de grote 
lijnen te bewaken 

 om “nee” te zeggen tegen initiatieven die niet 
stroken met de grote, uitgezette lijn 

 
Jouw wens om te blijven leren en feedback te 
ontvangen… 
 door middels een managementplan openheid 

van zaken aan de teams te geven over de 
koers 

 door de eigen loopbaan serieus te nemen en 
loopbaangesprekken te voeren (HRM) 

 door middels een enquête oid de opleidings-
teams en managementleden te vragen om 
feedback 

Bedrijfsvoering 

APPLETREE @CirculairOnderwijs

UITWERKING VAN INTEEGRALE SCHOLBENADERING VOOR DUURZAME INNOVATIE DOOR 
NORDWIN COLLEGE, FRIESLAND

OP LOCATIE NIVEAU OP STUDENT NIVEAU OP DOCENT-NIVEAU OP DIRECTIE NIVEAU



--> -->

Veranderende positie van de school… waarom wordt er geleerd en wat is de context 
waarbinnen dat leren plaats vindt?

APPLETREE @CirculairOnderwijs

OF



APPLETREE @CirculairOnderwijs



Old situation In between
situation

New situation

THREE HORIZONS FRAMEWORK FOR TRANSITION

PEOPLE  FEEL THE OLD SITUATION  IS INSUFFICIENT (old role of school system)
PEOPLE START TO LISTEN TO THE NEW QUESTIONS  (school sytem in transition)
PEOPLE UNDERSTAND HOW TO (RE) ACT IN THE  NEW SITUATION (new role of school) 

Naar Wahl, 2016 

APPLETREE @CirculairOnderwijs



Sinek, 2009  

Als we inzicht willen krijgen in HOE we de school passender 
krijgen ten opzichte van het WAAROM en WAARTOE, dan moeten 
we eerst iets dieper ingaan op die twee vragen….

Ø Waarom organiseren we zoiets als onderwijs? 
Ø Wat is de context? Wat moet het onderwijs opleveren? Waar wil je dat het toe leidt, wat moet het 

bijdragen?

THREE HORIZONS FRAMEWORK FOR 
TRANSITION

PEOPLE  FEEL THE OLD SITUATION  IS INSUFFICIENT (school in crisis…)
PEOPLE START TO LISTEN TO THE NEW QUESTIONS  (school in transition)
PEOPLE UNDERSTAND HOW TO (RE) ACT IN THE  NEW SITUATION (school 
adapted) 

APPLETREE @CirculairOnderwijs



Waarom organiseren we onderwijs?

Empowerment & Engagement…

APPLETREE @CirculairOnderwijs



Waartoe? Wat is de context?

APPLETREE @CirculairOnderwijs



curriculum

gemeen-
schap

bedrijfs-
voering

deskundig-
heid

didactiek

Wals en Swart, 2016

Doel en context van 
onderwijs goed op het 
oog? 

Dan overwegen: hoe kunnen we 
de school als plek waar onderwijs 
wordt gegeven daarop 
afstemmen?

APPLETREE @CirculairOnderwijs



Gezondheid 
& Welzijn

Voedsel & 
Landbouw

Water & 
Hygiëne 

Netwerken & 
Co-creatie

Biodiversiteit & 
Ecosystemen

Leefomgeving 
& Infrastuctuur

Consumptie & 
Voetafdruk

Energie & 
Grondstoffen

Werk & 
Handel

Evenwaardigheid & 
Eerlijke verdeling

Rijkdom & 
Macht gemeen

schap

bedrijfs
voering

deskun
digheid

curricu-
lum

didactiek

Vrede & 
Recht

Wals en Swart, 2017

Onderwijs heeft als belangrijk 
doel:
leerlingen handvatten geven om 
als mens, burger en vakman in de 
wereld te staan. 

Deze wereld heeft in deze tijd een 
specifieke vraag: hoe leren we 
met elkaar toe te werken naar 
een leefbare 22e eeuw?

De Sustainable Development 
Goals schetsen een duidelijk 
kader met betrekking tot waar 
dat leren over kan gaan. 
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Verschillende ‘design conversations’ over kennis en talent ontwikkeling voor  
duurzame innovatie, n.a.v. dit plaatje en het Duurzaam-Door rapport 
PARELS ZONDER KETTING (sept 2017)

Geleid tot netwerk CE●BNN - Circulaire Economie Beroepsonderwijs Noord-Nederland
+
Vanuit ambities van de Vereniging Circulair Friesland geleid tot ontstaan programma 
Circulaire Scholen

Gezondheid 
& Welzijn

Voedsel & 
Landbouw

Water & 
Hygiëne 

Netwerken & 
Co-creatie

Biodiversiteit & 
Ecosystemen

Leefomgeving & 
Infrastuctuur

Consumptie & 
Voetafdruk

Energie & 
Grondstoffen

Werk & 
Handel

Evenwaardigheid & 
Eerlijke verdeling

Rijkdom & 
Macht gemeens

chap

bedrijfs
voering

deskun
digheid

curricu-
lum

didactiek

Bouwen aan Circulair Onderwijs 
Wals en Swart, 2017

School staat niet los van de 
context. 

Leren in 21e eeuw betekent 
leren hoe we naar een 
leefbare 22e eeuw  kunnen  
toewerken.

De VN doelen schetsen een 
duidelijke context met 
betrekking tot waar dat leren 
over moet gaan. 

Vrede & 
Recht

APPLETREE @CirculairOnderwijs



Ad hoc
Individueel

Competitief

Projectmatig
Aparte groep

Coöperatief  

Systemisch
Vanzelfsprekend

Co-creatie

Benoemen
Oppoetsen
Bekrachtigen 
Zichtbaar maken
Vieren

Urgentiebesef vergroten
Efficiëntie vergroten
Handelingsperspectief zien
Eigenaarschap verbreden

Kennis en inzicht  bundelen
Gezamenlijk doel
Systemisch borgen
Meerwaarde en plezier creëren

APPLETREE @CirculairOnderwijs



PROGRAMMA CIRCULAIRE SCHOLEN

Doel platfom en programma:

• Bewustwording en beweging 
creëren

• Plezier, trots en ambitie 
stimuleren

• Kansen herkennen voor
duurzame innovatie

Ik bouw aan een 
circulaire 

wereld!
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Programma gebaseerd op drie pijlers:

• Werken vanuit een brede context
• Werken aan een integrale aanpak
• Werken aan leiderschap en actieve betrokkenheid

Eigenaarschap ligt bij de scholen zelf door samen met 
jongeren te bepalen scholen hoe en in hoeverre zij 
inhoud geven aan het zijn van een circulaire school

APPLETREE @CirculairOnderwijs



https://nl-nl.facebook.com/thegreenalert/

VIJF SCHOLEN, 
ÉÉN BEWEGING

APPLETREE @CirculairOnderwijs



Bedankt voor jullie aandacht!

Ik hoop dat jullie geïnspireerd de 
middag in gaan!

Heleentje Swart

06 8390 5690
swartvanwesterhoven@gmail.com


