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DUUrzame	ontwikkeling

De Verenigde Naties omschrijven duurzame ontwikkeling als ‘een ontwikkeling die aansluit 
op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun 
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. De definitie “genoeg voor altijd en voor 
iedereen” uit een kindermond slaat net zo goed de nagel op de kop. Duurzame ontwikkeling 
gaat om het besef dat wat we nu doen gevolgen heeft voor later. En dat wat we hier doen ge-
volgen heeft voor anderen, elders op de wereld. Ontwikkeling is pas duurzaam wanneer eco-
logische, economische en sociale belangen in evenwicht zijn. Dat maakt de maatschappelijke 
vragen waarmee we geconfronteerd worden niet bepaald eenvoudiger. De beslissingen die we 
nu nemen, hebben namelijk effect op een breder systeem, op lange termijn én “ver van ons 
bed”. Bovendien krijgen we te maken met heel wat onvoorspelbaarheid en onzekerheid. We 
moeten onszelf en onze kinderen hiermee leren omgaan. Doen we dat door meer te leren of 
door anders te leren? 

eDUcatie	voor	DUUrzame	ontwikkeling

Educatie is een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling. Educatie voor duurzame 
ontwikkeling (EDO) leert ‘denken over’ en ‘werken aan’ een leefbare wereld. Nu en in de toe-
komst, voor onszelf hier en voor anderen elders op de planeet. EDO bestaat niet als afzonder-
lijke educatie. Het is een richtinggevend en verbindend concept waaraan vanuit verschillende 
invalshoeken wordt gewerkt. Zo kan EDO onder meer worden toegepast in onderwijs, jeugd-
werk, sociaal-cultureel volwassenenwerk, mondiale vorming, vredeseducatie, gezondheids-
educatie en in natuur- en milieueducatie (NME). Over deze diversiteit heen, wapent EDO ons 
met capaciteiten om bewuste keuzes te maken met het oog op duurzame ontwikkeling. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de inhoud van een aardrijkskundeles wordt verbreed naar andere 
tijdsperiodes of locaties en dat deze wordt verbonden met andere lessen, vakken of thema’s. 
Er wordt verder gegaan dan louter kennisoverdracht. We leren de leerlingen kritisch denken 
over de gevolgen van de keuzes die zij of anderen maken en gaan hierover met hen in dialoog. 
Er is een belangrijk onderscheid tussen educatie ‘over’ en ‘voor’ duurzame ontwikkeling. Met 
het eerste wil men het bewustzijn over duurzame ontwikkeling vergroten. In het tweede geval 
is educatie een middel om duurzaamheid te bereiken.

nme	&	eDo
Bij NME staan de relaties tussen natuur, milieu en maatschappij centraal. Deze materie vormt 
een goede invalshoek om aan EDO te werken. In het PIME, een NME-centrum van de provin-
cie Antwerpen, was er altijd al aandacht voor duurzame ontwikkeling. Maar met de recente 
activiteit ‘Kies je klimaat!’ voor het secundair onderwijs wordt voluit de EDO-kaart getrokken. 
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Als thema werd voor klimaatverandering gekozen. Een problematiek die zich goed leent om 
te verbreden, verbinden en verdiepen. Zo beperkt de activiteit zich niet tot het overbrengen 
van nieuwe kennis, maar wordt er met de leerlingen in dialoog getreden. Het PIME wil jonge-
ren niet opzadelen met een doemscenario, maar hen wapenen met kennis en competenties. 
Zo kunnen zij, door het maken van bewuste keuzes, het tij keren.

kies	je	klimaat!
De activiteit ‘Kies je klimaat!’ heeft drie versies, eentje voor elke graad van het secundair on-
derwijs. Ze duurt 2,5 uur, inclusief pauze en bestaat uit twee delen.

Het eerste deel vindt plaats in een interactieve tentoonstellingsruimte. Er staan elementen 
opgesteld die verwijzen naar België, Ecuador, Burkina Faso, Bangladesh en Groenland. De 
leerlingen worden verdeeld in kleinere teams en trekken er met een iPad op uit. De software 
stuurt hen langs de verschillende landen. Ze maken kennis met de gevolgen van de klimaat-
verandering die er nu al voelbaar zijn. De thema’s die aan bod komen zijn zeer divers: van bio-
diversiteitsverlies tot verwoestijning. Maar er is ook veel aandacht voor de maatschappelijke 
gevolgen. Leerlingen van de eerste graad beantwoorden concrete vragen over de informatie 
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die ze krijgen. Leerlingen van de tweede en derde graad kiezen een paspoort van een perso-
nage uit één van de landen en bekijken de informatie door zijn of haar ogen. Ze treden met 
elkaar in discussie en bekijken de verschillende perspectieven van de klimaatproblematiek. 
Bij de klassikale bespreking van dit gedeelte gaan we met de leerlingen in dialoog over de 
klimaatproblematiek en mogelijke adaptieve en mitigerende maatregelen.

Voor het tweede deel verplaatsen we ons naar een traditionele, Mongoolse yurt in de PIME-
tuin. Deze nomadenwoning is een mooie aanleiding om te spreken over de impact van leef-
stijl op het klimaat, maar ze heeft zeker ook didactische voordelen. De beslotenheid van de 
tent zorgt voor een intimistische sfeer, waarin de leerlingen zich veilig voelen en hun mening 
en gevoelens makkelijker durven tonen. Daarnaast zorgt het gebrek aan externe prikkels ook 
voor een betere focus. Aan de hand van een aantal spelletjes en filmpjes, opnieuw op de 
iPad, leren de leerlingen over de verschillende klimaten op aarde en over het natuurlijke en 
versterkte broeikaseffect. Ze gaan ook na hoe groot hun eigen ecologische voetafdruk is. Een 
filmpje over klimaatrechtvaardigheid dat slachtoffers en experten aan het woord laat, laat toe 
dit thema met de leerlingen te bespreken. Leerlingen van de derde graad gaan hier in kleine 
teams na welke waarden en normen van belang zijn bij de klimaatproblematiek. Leerlingen 
van de eerste en tweede graad leren dan weer over de impact van de klimaatverandering op 
een aantal diersoorten en kenmerkende biotopen. Tot slot bekijken de leerlingen een oproep 
van de minister van Leefmilieu, waarin naar hun beleidsadvies gevraagd wordt, zowel op 
Vlaams als internationaal niveau. Ze krijgen de kans om hun keuzes voor het klimaat van 
morgen kenbaar te maken in een brief aan de minister.

Voor een daguitstap in het teken van klimaatverandering kun je ‘Kies je klimaat!’ combineren 
met ‘Klimaatchaos in het Zuiden’. Deze activiteit bestaat uit een documentaire en een verwer-
kingsactiviteit die aansluit bij ‘Kies je klimaat!’.

meer	info

Voor wie meer wil weten over Kies je klimaat!, Klimaatchaos in het Zuiden,  
het PIME-aanbod of NME & EDO in de provincie Antwerpen, mail of bel je naar  
Melody.Vandenacker@pime.provant.be, 015 30 61 22. Je kunt ook surfen naar www.pime.be.




