EDUCATIE VOOR TRANSITIE:
EEN HEFBOOM VOOR
DUURZAME VERANDERING!
Gezamenlijke bijdrage van de Benelux-werkgroep
“Natuur-en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame
ontwikkeling” ter stimulering van transitie naar een
duurzame toekomst ten behoeve van de burgers van
de Benelux.
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Achtergrond
Duurzame ontwikkeling is sinds de ondertekening
in 2008 van het vernieuwde Benelux Unieverdrag1
door de regeringen van de drie landen één van de
thema’s in de intergouvernementele samenwerking geworden. De regeringen hebben daarmee
nadrukkelijk aangegeven dat zij willen inspelen op
de maatschappelijke, ecologische en economische
uitdagingen (pijlers van duurzame ontwikkeling)
waarmee de burgers worden geconfronteerd.
Natuur- en milieueducatie (NME) en educatie voor
duurzame ontwikkeling (EDO) stellen zich aanhoudend kritisch op en leggen voortdurend verbanden tussen deze uitdagingen, teneinde een echte
transitie naar een duurzame en wenselijke toekomst tot stand te brengen. Elk jaar worden tienduizenden kinderen en volwassenen in Europa
zich bewust van deze uitdagingen. Zij krijgen informatie daarover en verwerven zo de nodige kennis
en attitude om te handelen als milieubewuste burger. Talrijke NME- en EDO-organisaties bieden opleidingen, activiteiten, projecten, campagnes e.d.
aan. Ze zijn stuk voor stuk intermediairs tussen het
grote publiek en de overheid op het gebied van
communicatie en samenwerking.
Tijdens de periode 2013-2015 heeft de Beneluxwerkgroep “Natuur-en Milieueducatie en Educatie
voor Duurzame ontwikkeling” de nadruk gelegd
op de vraag hoe NME en EDO kunnen bijdragen
aan de transitie naar een circulaire, ‘groene’ economie, via de pedagogische drieslag ‘hoofd’, ‘hart’
en ‘handen’. Diverse transitie-initiatieven in de
drie landen zijn onder de loep genomen (transitiemanagement, transitiesteden e.d.)2.

Op basis van concrete praktijken – die tijdens de
Benelux-conferenties van 2013 en 2014 (Apeldoorn en Gent) werden besproken en bezocht –
werden in 2015 ter gelegenheid van de conferentie in Esch/Belval-Université de mogelijkheden
verkend om gemeenschappelijke projecten tussen
partners in de Benelux op te zetten.
Het doel was het leveren van een gezamenlijke,
educatieve bijdrage aan deze transitie. Dat gebeurde door educatoren, leraren, onderzoekers,
innovatoren, beleidsmedewerkers van overheden, ontwikkelaars van educatief materiaal en,
niet te vergeten, een delegatie van studenten (‘de
beleidsmakers van morgen’) uit de drie landen
zich over de rol van educatie in de transitie naar
een duurzame en leefbare samenleving uit te
spreken. Zij werden tijdens de drie conferenties
gestimuleerd na te denken over mogelijkheden
van de eigen (professionele) bijdragen aan deze
maatschappelijke ontwikkeling. Met hopelijk als
gevolg dat ze duurzaamheidskwesties in hun werk
opnemen en een kritische kijk op de groei economie bij hun doelgroepen stimuleren.
In 2016 vervult Luxemburg het voorzitterschap
van de Benelux Unie3.
Het jaarplan 2016, dat door het Benelux Comité
van Ministers werd vastgesteld op 16 november
2015, gaat nader in op de concrete acties die de
drie landen gezamenlijk willen ondernemen. Met
het oog op de uitvoering van dit jaarplan wenst
Luxemburg in het bijzonder de focus te leggen op
mobiliteit en veiligheid van personen, een sterkere interne markt en meer zorg voor het milieu.
Deze bijdrage sluit hierop aan.
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http://www.benelux.int/nl/benelux-unie/nieuw-benelux-verdrag
De verslagen en presentaties van diverse concrete initiatieven zijn te vinden op de website van de Benelux:
http://www.benelux.int/nl/kernthemas/leefmilieu/natuur-en-milieueducatie-en-educatie-voor-duurzame-ontwikkelingde-benelux
3 http://www.benelux.int/files/8014/5613/6392/486-Conseil-NL-DEF.pdf
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TERUGBLIK OP DE SAMENWERKINGSCYCLUS 2013-2015

A. “Leren voor een transitie naar een groene economie; sociale transitie’
(Nederland, 2013)
In Apeldoorn ging de conferentie over de rol van NME/EDO in de transitie naar een circulaire economie.
De hoofdthema’s waren:
-

Circulaire economie: waar hebben we het over?
Competenties: wat moet je kennen en kunnen om een transitie educatief te begeleiden?
NME/EDO in de praktijk: hoe doe je dat?

Zo werd het concept van (een transitie naar) een circulaire economie onderzocht vanuit diverse professionele gezichtspunten. De start was een serie inleidingen over kringloopbeheer van natuurlijke hulpbronnen, bionica (biomimicry) en nieuwe planvormen in de circulaire economie. Deze werden aangevuld met
een verscheidenheid aan bestaande educatieve projecten;

Een kritische deelnemende student vertelt:
De spits werd afgebeten door architect Thomas Rau die op een enthousiaste, soms wat spottende,
wijze zijn mening over circulaire economie wist te vertellen. Zo begon hij zijn verhaal met zijn idee
om duurzaamheid af te schaffen. Corruptie is duurzaam. Kanker is duurzaam.
Daarentegen moet juist iedereen bij zichzelf
beginnen”.

B. ‘Leren in transitie’ (Vlaams Gewest, 2014)

In Gent werd het conferentiethema 'Leren in transitie'
verkend vanuit verschillende educatieve perspectieven. Er werd tijdens lezingen besproken hoe educatie
concreet kan bijdragen aan deze noodzakelijke verandering in alle sectoren (energie, voedsel, bouwen,
gezinsplanning, wonen, mobiliteit, gezondheid en
andere).
Met de bagage van de eerste dag namen de conferentiegangers deel aan een collectief onderzoek naar educatie in een aantal Gentse projecten. Dat onderzoek was bedoeld om de besproken theoretische educatiekaders te evalueren, bij te stellen en aan te vullen.
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Gert Biestra over onderwijsfuncties
“In het onderwijs gaat het altijd om het aanbieden en verwerven van ‘iets’ – van kennis, vaardigheden,
houdingen, waarden, enzovoorts. Dit heb ik ........ aangeduid als de kwalificatie functie van het onderwijs. Het is dat aspect van het onderwijs dat kinderen en jongeren kwalificeert om iets doen.
Maar onderwijs is niet alleen een kwestie van kwalificatie, maar verbindt ons ook altijd met tradities.
Onderwijs leidt kinderen en jongeren bewust in in tradities – de traditie van de moderne Westerse samenleving, de traditie van de democratie, geloofs- en culturele tradities, maar ook bijvoorbeeld beroeps- en professionele tradities ...... Dit is de socialisatiefunctie van het onderwijs.
Ten derde werkt onderwijs altijd in op de persoon, dat wil zeggen dat het de personaliteit of subjectiviteit van kinderen en studenten vormgeeft. Hierbij gaat het niet zozeer om het verwerven van een identiteit – dat ligt in het domein van de socialisatie – maar om de vorming van zulke kwaliteiten als zelfstandigheid, empathie, compassie, kritische gezindheid enzovoorts; kwaliteiten die het kind en de student in staat stellen op een zelfstandige en volwassen manier in de wereld te staan, niet als object van
andermans bedoelingen en wensen, maar als subject van eigen handelen. Dit heb ik aangeduid als de
subjectificatiefunctie van onderwijs ......”.

C. ‘Transitie kun je leren!’ (Luxemburg, 2015)
In Esch-Belval ging het niet alleen om beantwoording van de vraag hoe een transitie met educatieve
activiteiten kan worden versterkt. Ook was de methodiek van de conferentie zelf een unicum: de Popup University werd als werkmethode gehanteerd. Dit is een werkmethode van cocreatie om complexe
vraagstukken aan de orde te stellen, ook wel ‘collaboratory’ (collaboration-laboratory – ‘samenwerkingslaboratorium) genoemd. Experimenteren en het stimuleren van een diversiteit aan opvattingen
staan daarin centraal.

Working groups and projects resulting from the facilitated co-creation process
-

Regional Transition Labs – Transition Academies
Benelux Connect
Educate the teachers
Job in transition
Psychological aspects of transition
House of well-being
Sharing is caring is saving
Better environment for mankind and bees
The Colibri project

http://education.4future.site/pop-up-university-2015/outcomes/
In deze conferentie werden de opbrengsten van beide voorgaande conferenties bijeengebracht, door
antwoorden te zoeken op de vraag: “Hoe doe je dat, educatie ten behoeve van een circulaire economie?”.
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RESULTATEN
Er valt nogal wat te leren van de resultaten van deze conferentiecyclus, samengevat als volgt:

A. Thematiek
Wat het thema ‘circulaire economie’ betreft zullen educatoren en leraren zich moeten realiseren dat
dit net zo’n containerbegrip is als ‘klimaatverandering’, ‘duurzame ontwikkeling’, ‘biosfeer’ e.d. Dat
betekent dat, wil het relevant worden voor de lerenden in formele educatie (onderwijs) en non-formele educatie (publiek), dan zal het, zeker voor de tweede categorie, uiteengelegd moeten worden in
onderdelen die herkenbaar zijn in het dagelijkse leven. Circulaire economie zal, zo redenerend, worden
teruggebracht tot het gesprek over:


De huishoudportemonnee.



Het begrijpen van de werking en van de menselijke afhankelijkheid van ecologische kringlopen en
ecosysteemdiensten, toegespitst op het dagelijkse leefpatroon van mensen.

Bron: Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC, 2005.



Het verwerken van afval als grondstof voor nieuwe producten waardoor het begrip afval ook niet
meer bestaat maar deel uitmaakt van een kringloop.



Begripsvorming ten aanzien van ‘Think globally, act locally’; dus het leren denken over ieders verbondenheid in ecologische, sociale en economische zin ‘over de grens’ en het zoeken van nuttige
oplosingen op lokaal niveau.

B. Educatie
Op educatief (methodologisch) gebied liggen de lessen ook voor de hand. Hoewel het misschien nodig
is een aangepaste didactiek voor dit type duurzaamheidsvraagstukken te ontwerpen4, wordt hier volstaan met een aantal praktische suggesties die de educator of leraar tijdens het educatieve proces kan
toepassen:
Het begrijpelijk maken van complexe (vaak mondiale) vraagstukken zonder die complexiteit tekort te
doen: systeemdenken.
Reflectievragen voor de educator/leraar in of na een
educatief proces, zijn bijvoorbeeld5:


Worden thema’s en vraagstukken integraal benaderd?
Hoe krijgt de doelgroep inzicht in de onderlinge
afhankelijkheid van alle levende wezens en het
ecologische, economische en maatschappelijke
systeem waarin we leven?
Hoe wordt de complexiteit van duurzaamheidskwesties verduidelijkt, aansluitend bij de
mogelijkheden van de doelgroep?
Wordt niet té veel vereenvoudigd?
Hoe kan de doelgroep dynamische relaties en
onderlinge verbanden ontdekken?
Leert de doelgroep dat verandering in één van
de deelaspecten van een fenomeen invloed
heeft op het hele systeem?
Vanuit welke verschillende (wetenschappelijke) disciplines worden theorieën en ideeën
benut?
Overstijgt men feiten en details door te zoeken
naar processen en patronen?













Het incorporeren van waarden en overtuigingen in
het educatieve proces.
Reflectievragen die daarbij een rol kunnen spelen,
zijn6:
 Hoe stimuleert men de doelgroep om de eigen
positie tegenover duurzaamheidskwesties te bepalen en kritisch te evalueren?
 Hoe stimuleert men de doelgroep om consequenties van het eigen wereldbeeld en gedrag te
onderzoeken en kritisch te evalueren?
 Op welke manier zet men de doelgroep ertoe
aan om eigen waarden en bevindingen met anderen te delen?
 Worden competenties als reflectie, wederzijds
respect tonen en begrip opbrengen voor andermans waarden versterkt?
 Krijgt de doelgroep waarden en meningen opgedrongen of juist de ruimte om eigen standpunten te vormen en zelf bewuste keuzes te maken?
 Hoe leert de doelgroep een onderscheid te maken tussen feitenkennis en op waarden gebaseerde meningen?
 Wordt de doelgroep gestimuleerd om de waarden en belangen die achter meningen schuil
gaan te onderzoeken? Hoe?
 Komen waarden als rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, respect, tolerantie en
duurzaamheid aan bod?
 Op welke manier wordt kritisch denken gestimuleerd bij menings- en besluitvorming

Het leren hanteren van de multifunctionaliteit van educatie.
Het bovenstaande is pas mogelijk wanneer de deelnemers (zeker die in een schoolomgeving – leerlingen dus) zich zeker voelen van de diverse vaardigheden die ze nodig hebben, om de complexiteit
van duurzaamheidskwesties te kunnen hanteren. Niet alleen in de zin van begrijpen maar ook om er
een standpunt over te kunnen innemen, de eigen betrokkenheid te kunnen en willen formuleren. Tenslotte is het nodig dat iemand het (verschillende) standpunt van een ander leert te accepteren en te
hanteren, door relativering van de eigen visie.
De ontwikkeling van de kwalificatie-, socialisatie- en subjectivicatiefuncties in leerprocessen leveren
de benodigde ingrediënten voor die vaardigheden. Er is dus reden om die vanuit de NME/EDO te helpen definiëren en ontwikkelen. Dat houdt in dat deze educaties meer zullen moeten zijn dan het streven naar een doelstelling op het gebied van natuur, milieu en/of duurzaamheid en ook aan de vorming
van de lerende aandacht zullen moeten geven.
4

Bijvoorbeeld omdat het hier om complexe kennis, waardenoriëntatie en persoonlijke standpuntbepaling gaat.
Zie ‘De vlag en de lading’ (www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-vlag-en-de-lading-educatie-voor-duurzame-ontwikkeling).
6 Idem.
5

C. Transitie
Vooral de conferenties in Gent en Esch-Belval
hebben ons inzicht verschaft in het eigene van
transities en hoe educatie daarin past. De belangrijkste les daaruit is waarschijnlijk dat een
maatschappelijke transitie niet alleen van ‘bovenaf’ maar evenzeer van ‘onderop’ moet
plaatsvinden, met de daarbij onvermijdelijke
botsingen en confrontaties. Immers, het wereldbeeld van iemand die op landelijk niveau werkt,
kan nogal afwijken van dat van iemand die puur
lokaal is georiënteerd. De ontmoeting tussen
beide benaderingen hoeft dan ook niet, zoals zo
vaak, een patstelling te zijn maar is bij voorkeur
een leerproces voor allen. Dat kan alleen wanneer er betere samenwerking komt tussen het
publiek (ofwel: maatschappelijke organisaties),
overheid, bedrijfsleven, publieksinstellingen
(zoals musea, planten- en dierentuinen, bezoekerscentra) en kennisinstellingen (scholen).
Weergegeven in een plaatje (uit de conferentie
in Gent) ziet dat er als volgt uit:

Het belangrijkste leerpunt hierin is dat er binnen
een transitieproces expliciet ruimte moet zijn,
ten behoeve van de participanten daarin, voor
een leerproces; dat als tegenhanger van het
structuurloos verdedigen en najagen van (eigen)
belangen, met alle gevolgen van mogelijke patstelling . Op die manier ontstaat een kritische reflectie op het transitieproces zelf die nuttig is om
het in resultaatgerichte banen te leiden.
Maar er is meer. Het doel van een transitieproces kan systeembevestigend zijn (bijvoorbeeld
zuinigere – maar nog steeds op fossiele brandstof rijdende – auto’s) ofwel systeemkritisch/doorbrekend (bijvoorbeeld de ontwikkeling en het gebruik van vervoermiddelen die in
de productie-, gebruiks- en ‘afval’fase nauwelijks milieugevolgen hebben). En met die indeling hangt samen of het educatieproces instrumenteel is opgezet (je leert mensen min of meer
voorgeschreven handelingen te verrichten) dan
wel emancipatoir is (mensen leren zelf handelingsperspectieven te ontwikkelen, zonder (al
teveel) ‘externe doelen’). Beide (ped)agogische
uitgangspunten kunnen in een transitie hun verdienste hebben maar het is dan wel zaak die
doordacht en functioneel toe te passen in de diverse stadia van het transitieproces als geheel.

Discussie en conclusies
In dit korte artikel zijn we, op basis van de afgelopen drie Benelux-conferenties over educatie en
circulaire economie, na lange tijd weer ‘terug’ bij de vraag: wat is educatie en hoe zien we de bijdrage
ervan in een samenleving die nogal in beweging is. Eigenlijk is, sinds de negentiger jaren (vorige
eeuw) de discussie daarover, internationaal aangezwengeld door het geruchtmakende artikel van
Bob Jickling7, die vraag niet meer zo expliciet aan de orde geweest. De tweedeling ‘emancipatoir’ vs.
‘instrumenteel’ leren stond daarin centraal.
Met deze Benelux-conferenties is deze vraag – vooralsnog in de kring van de educatievertegenwoordigers in die organisatie – weer terug; en gelukkig maar. Laat de discussie daarover de komende
jaren, in het komende triënnium van de werkgroep Educatie, volop loskomen!
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