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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en uitgangspunten 

Nlt is een vak dat disciplines probeert te integreren rond actuele thema’s. Duurzame ontwikkeling is 

daarin een belangrijk onderwerp. Veel nlt modules hebben raakvlakken met Duurzame ontwikkeling, 

maar er was nooit een duidelijke samenhang tussen deze modules en ook geen gemeenschappelijke 

didactiek. De urgentie om te komen tot een duurzame manier van leven en een andere omgang met 

onze aarde vraagt om heldere doelstellingen en uitgangspunten binnen het vak nlt. 

 

Deze leerlijn heeft tot doel om die samenhang te bevorderen door een overkoepelend denkkader te 

bieden waarbinnen individuele modules in samenhang met andere bijdragen aan ‘Leren voor duurzame 

ontwikkeling’. ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’ impliceert dat de leerlingen actor zijn in het proces 

richting een duurzame samenleving. De gelijknamige didactiek, ontwikkeld door Arjen Wals van 

Wageningen Universiteit en verder uitgewerkt door Stan Frijters van Aeres Hogeschool (https://lvdo.nl/)  

heeft onder andere als vertrekpunt gediend voor deze leerlijn. 

 

Deze handreiking biedt docenten en ontwikkelaars de mogelijkheid om Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling (LvDO) als leidraad te gebruiken binnen nlt. De handreiking helpt docenten bij de keuze 

van modules en helpt ontwikkelaars inhoudelijk en didactisch bij de ontwikkeling en update van modules.  

Daarbij hoort de beoordelingstabel van bestaande modules waarin sterke, zwakke kanten en 

ontwikkelingskansen van huidige modules zijn aangegeven. 

1.2 Doelstelling 

De overkoepelende doelstelling van deze leerlijn is om leerlingen voor te bereiden op de complexe 

problemen, de zogenaamde ‘wicked problems’ waar zij in de toekomst mee te maken zullen krijgen in 

het licht van klimaatverandering, milieuvervuiling, achteruitgang van  biodiversiteit, etc.  

Veel mensen voelen zich door deze ontwikkelingen neerslachtig, angstig of passief worden. Bij het 

behandelen van deze thema’s ligt datzelfde op de loer voor de leerling. De leerlijn wil docenten en 

ontwikkelaars helpen om het onderwijs zo aan te bieden dat zij leerlingen kunnen uitnodigen tot een 

nieuwsgierige en actieve basishouding en kunnen motiveren bij te dragen aan een verandering richting 

een duurzame maatschappij. Dat betekent dat leerlingen binnen het vak nlt inzicht krijgen in 

duurzaamheidsvraagstukken, werken aan hun eigen duurzaamheidscompetenties en geïnspireerd 

raken tot handelen. 

Deze leerlijn wil de handreiking bieden die nodig is om deze drieledige doelstelling te kunnen realiseren 

binnen een nlt curriculum.  

De doelstelling kan als volgt worden samengevat: 

 

1. Kennis maken met actuele duurzaamheidsvraagstukken waaronder complexe en onzekere 

vraagstukken.  

Deze vraagstukken leren analyseren, verbanden leren leggen en vakoverstijgende samenhang leren 

zien. 

Deze vraagstukken verbinden we aan herkenbare en zichtbare zaken in de omgeving van de leerling 

en uitdagende of interessante vraagstukken die wat verder van hen af staan. Dit kan niet zonder ruimte 

voor reflectie en de maatschappelijke context: tijd en ruimte om heftige informatie te kunnen plaatsen in 

een bredere context en jezelf ertoe te verhouden.  
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2. Leerlingen competenties laten ontwikkelen die nodig zijn om deze complexe vraagstukken te 

kunnen doorgronden en er mee om te kunnen gaan. 

Bij competenties moet je denken aan: omgaan met complexiteit en onzekerheid, onderzoeken en 

kritisch denken, participeren en handelen, samenwerkend leren, reflectie en waardenoriëntatie, 

inleven in andere perspectieven, toekomstgericht denken, creativiteit en ontwerpen. 

 

 

3. Leerlingen ervaringen laten opdoen waarin zij actief kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.  

We laten leerlingen zien en ervaren wat we wel kunnen doen: interdisciplinair werken aan oplossingen, 

relaties leggen, samenhang herkennen en zelf daadwerkelijk bijdragen aan oplossingen. De school kan 

dan een laboratorium worden voor een duurzame leefomgeving volgens de Whole School Approach 

(https://www.duurzaamdoor.nl/sites/default/files/2019-06/Handreiking-Whole-School-Approach-voor-

duurzame-ontwikkeling-2019.pdf), waarin gelegenheid wordt geboden tot empowerment van leerlingen. 

1.2 Gebruik van deze handreiking 

De aandachtspunten in paragraaf 2 geven ontwikkelaars handvatten voor de ontwikkeling van nieuwe 

modules of aanpassing van bestaande modules. 

Deze handreiking biedt in paragraaf 3 vervolgens een stappenplan voor docenten om te komen tot 

een keuze van modules die samen zo goed mogelijk toewerken naar het behalen van de 

doelstellingen. 

In bijlage 1 tenslotte een tabel met een analyse van de belangrijkste modules volgens de systematiek 

van de aandachtspunten uit paragraaf 2. In bijlage 3 worden per module de kansen voor 

aanpassing/doorontwikkeling kort samengevat. 
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2. Aandachtspunten duurzaam nlt onderwijs 

Om aan deze drie doelstellingen te kunnen werken hebben wij die aandachtspunten geformuleerd. 

Met deze aandachtspunten kun je als docent je eigen route door de modules kiezen en ze bieden een 

uitgangspunt voor ontwikkelaars om nieuwe of te herziene lesmaterialen op te baseren. 

We onderscheiden de volgende drie aandachtspunten die hieronder verder worden uitgewerkt: 

- Fases in het leerproces en daarbij passende didactiek 

- Duurzaamheidsthema’s en concepten 

- Duurzaamheidscompetenties 

2.1 Leerlijn: fases in het leerproces 

Om de leerdoelstellingen te bereiken is het belangrijk dat leerlingen de verschillende fases van een 

leerproces doormaken. 

Deze fases kunnen binnen een module worden doorlopen of door verschillende modules na elkaar in 

te plannen waarin de verschillende fases achtereenvolgens aan bod komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder wordt per fase een passende didactiek beschreven. 

2.1.1 Oriënteren 

Bij duurzame ontwikkeling is het van belang dat leerlingen kunnen zien en ervaren wat er in hun eigen 

omgeving en in herkenbare contexten al aan duurzaamheid wordt gedaan, en dat ze inspiratie opdoen 

over hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een positieve toekomst. Het aanwakkeren van angst voor een 

negatief toekomstbeeld kan averechts werken. In plaats daarvan is het juist goed om leerlingen 

nieuwsgierig te maken naar nieuwe contexten, en hen de bestaande kennis en voorbeelden te laten 

relateren aan het grotere geheel, waardoor zij makkelijker dingen met elkaar in verband kunnen 

brengen. 

 

Wat doe je in deze fase: 

▪ Ophalen voorkennis 

▪ Laten ervaren van duurzaamheidsdilemma’s, ingewikkelde keuzes aan de orde stellen 

▪ Ervaren van de mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. 

▪ Nieuwe contexten leren kennen. Kies herkenbare contexten maar ook contexten van buiten de 

directe leefwereld kunnen juist prikkelend zijn mits ze tot de verbeelding spreken van de leerling. 

▪ Eigen perspectief en dat van anderen verkennen. Bijvoorbeeld perspectieven vanuit andere 

culturen of stakeholders. 

▪ Bredere context in beeld brengen door casussen te verbreden of relaties te leggen met situaties 

elders of vroeger of later 

▪ Betrokkenheid creëren 

▪ Inspiratie bieden en gebruik maken van rolmodellen   

Oriënteren Verdiepen Participeren 
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2.1.2 Verdiepen 

In deze tweede fase is het van belang dat leerlingen meer inzicht krijgen in de aard van 

duurzaamheidsvraagstukken. De focus ligt hierbij op verdiepende kennis, het in kaart brengen van 

problemen, verduidelijken van achtergronden en ethische reflectie. Het verdiepende karakter kan zitten 

in het uitdiepen van bepaalde theorieën, technische kennis, maar ook toekomstdenken, systeemdenken 

of ethische reflectie. Leerlingen leren in dit deel van het leerproces dat duurzaamheidsvraagstukken erg 

breed zijn, en te maken hebben met hier en daar, nu en later.  

 

Wat doe je in deze fase: 

▪ Kennisverdieping 

▪ Verbanden leggen 

▪ Complexe processen en systemen leren begrijpen en interpreteren 

▪ Reflecteren 

▪ Ethische dialoog voeren 

▪ Samenwerken en samenwerkend leren 

2.1.3 Participeren 

In deze derde fase gaat het om het toepassen van vaardigheden en het zelf deelnemen aan duurzame 

ontwikkeling. Daarbij zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, en de mogelijke 

toekomstige rol die de leerling kan spelen in het aanpakken van deze problemen belangrijk. Dit kan de 

vorm krijgen van het maken van het bedenken van oplossingen en die uitvoeren, een eigen ontwerp 

maken en dat bouwen, of een oriëntatie op de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld mee te lopen bij een 

organisatie. Dit onderdeel is in deze zin meer oplossingsgericht. Daarbij is keuzevrijheid belangrijk, 

zodat de leerling ook zijn eigen interesses kan volgen.  

 

Wat doe je in deze fase: 

▪ Toepassen van kennis 

▪ Verkennen mogelijke en wenselijke toekomsten 

▪ Oplossingen voor complexe problemen ontwerpen en maken of implementeren 

▪ Arbeidsmarktperspectieven in beeld brengen 

▪ Actor zijn in een transitie 

▪ Participeren en handelen 

▪ Reflecteren op waarden en eigen handelen 

2.2 Thema’s en concepten binnen de leerlijn 

1. Energievraagstuk en oorzaken van klimaatverandering 

- Broeikasgassen, broeikaseffect 

- Nieuwe en duurzame vormen van energie opwekking  

- Energieverbruik en besparing 

- Technologieën in de energiesector 

 

2. Gevolgen van klimaatverandering en adaptatie 

- Klimaatscenario’s 

- Gevolgen van klimaatverandering zoals smelten ijskappen en permafrost, zeespiegelstijging, 

wateroverlast, droogte, watertekort, bosbranden, achteruitgang biodiversiteit 

- Bescherming tegen hoogwater, deltatechnologie, ruimte voor de rivier. 

- Klimaatadaptatie 
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3. Biodiversiteit en ruimte 

- Afname areaal natuur (ontbossing, verstedelijking, verwoestijning)  

- Bedreiging van soorten (afname insectenpopulaties, overbevissing, etc.) 

- Bedreiging van habitats (vervuiling, toxische stoffen, plastic, etc) 

- Ecolosystemen en ecosysteemdiensten 

- Natuur in de stad 

- Natuurbescherming 

- Bodem 

- Rechten van dieren 

 

4. Landbouw en voedsel 

- Wereld voedselvraagstuk 

- Grenzen aan huidige landbouwsysteem (bestrijdingsmiddelen, bio-industrie, stikstof) 

- Ecologische en duurzame voedselproductie 

- Kringlooplandbouw 

- Ruimtegebruik 

- Bodem 

- Waterverbruik 

- Voedselverspilling 

- Verpakkingen 

- Duurzaamheidskeurmerken 

- Techniek in de landbouw 

 

5. Grondstoffen en circulariteit 

- World overshoot day, ecologische voetafdruk 

- Kringloopeconomie 

- Cradle to cradle 

- Maakindustrie (o.a. kleding en spullen) 

- Zeldzame metalen en andere delfstoffen 

- Informatietechnologie 

- Biobased technology 

- Biomimicri 

 

6. Gezondheid en veiligheid: 

- Epidemiologie 

- Ziekteverspreiding 

- Farmaceutische industrie 

- Watervervuiling (door geneesmiddelen) 

- Drinkwater beschikbaarheid en kwaliteit 

- Plastic in het milieu 

 

7. Kansen en ongelijkheid 

- Armoede en ongelijkheid 

- Lokale gemeenschappen en tradities 

- Uitbuiting 

- Donut Economy 

- Alternatieven voor economische groei 
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Een aantal begrippen uit bovenstaande lijst komen al aan bod binnen andere vakken zoals 

aardrijkskunde, scheikunde en biologie. Het is wel relevant om vanuit nlt de verbanden te leggen met 

deze begrippen die in andere vakken al aan de orde komen. Denk daarbij aan bescherming tegen 

hoog water en ruimtegebruik (aardrijkskunde), stoffen in het milieu (scheikunde) en kringlopen, 

biodiversiteit, ecosystemen en epidemiologie (biologie).  

2.3 Competenties  

Om leerlingen in staat te stellen in de huidige en toekomstige maatschappij te kunnen handelen in het 

belang van een duurzame ontwikkeling is een aantal vaardigheden of competenties belangrijk. We 

hebben deze samengevat onder de volgende elf competenties: 

 

1. Onderzoeken en kritisch denken 

In de huidige maatschappij is het een uitdaging om betrouwbare en niet betrouwbare bronnen te 

onderscheiden en de relevantie en reikwijdte te bepalen. Bij deze competentie gaat het om het 

ontwikkelen van een kritische en onderzoekende houding. De leerling is in staat om bronnen en 

standpunten kritisch te onderzoeken en tegen het licht te houden.  

 

2. Omgaan met complexiteit en onzekerheid 

In het licht van duurzame ontwikkeling is er sprake van veel onzekerheid. Gezichtspunten veranderen 

snel. Wat gisteren nog als duurzaam gold hoeft vandaag niet meer zo duurzaam te zijn. En wat voor 

de één een duurzame oplossing is, is voor de andere een extra impact op het milieu. Bronnen kunnen 

elkaar tegenspreken en toekomstscenario’s zijn slechts scenario’s, de echte toekomst zal er 

waarschijnlijk anders uitzien. We staan voor de uitdaging om leerlingen te leren omgaan met deze 

mate van onzekerheid en te voorkomen dat zij moedeloos worden van alle informatie of geen keuzes 

meer kunnen maken. Het benoemen en bespreekbaar maken van die onzekerheid helpt daarbij. 

 

3. Systeemdenken 

Met de globalisering hangt tegenwoordig alles met alles samen. Daarmee is duurzame ontwikkeling 

een supercomplexe uitdaging geworden. Als je aan de ene kant van het systeem iets verandert heeft 

dat consequenties ergens anders, zowel in ruimtelijke zin als in tijd.  

Met behulp van systeemdenken leren leerlingen verbanden leggen en het grotere geheel overzien. 

 

4. Toekomstgericht denken 

Duurzame ontwikkeling gaat over verandering, over een transitie waarin we proberen te zorgen voor 

een betere toekomst. Nadenken over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien is essentieel om keuzes 

te kunnen maken en een richting te kunnen bepalen. Daarbij gaat het niet alleen over wat 

waarschijnlijk is, maar ook over wat wenselijk is. Ook het leren interpreteren van scenario’s hoort 

daarbij. 

 

5. Interdisciplinair denken 

Duurzaamheidsproblemen lossen we niet op door naar een discipline te kijken. Hoewel specialistische 

kennis heel belangrijk blijft zullen de professionals van de toekomst in staat moeten zijn om over hun 

vakgebied heen te kijken en open te staan voor inbreng van anderen. Het vak nlt is bij uitstek een vak 

waar al interdisciplinair gewerkt wordt, maar het blijft beperkt tot de bètavakken. Voor nlt is het daarom 

ook belangrijk om leerlingen te laten inzien dat een technisch ontwerp ook altijd sociale en 

economische implicaties heeft. 
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6. Samenwerkend leren 

Om transdiscipinair te kunnen werken en denken is het van belang dat leerlingen in staat zijn samen 

te leren, van elkaar te leren en elkaar te motiveren. In plaats van taken te verdelen en ieder zijn ding te 

doen gaat samenwerkend leren over de meerwaarde die het heeft om elkaar aan te vullen en via 

uitwisseling tot nieuwe inzichten te komen. 

 

7. Inleven in andere perspectieven 

Een niet duurzame ontwikkeling is vaak het gevolg van een beperkte kijk op de wereld, bijvoorbeeld 

vanuit het perspectief van economische groei. Een andere ontwikkeling wordt pas mogelijk als we in 

staat zijn om ons in te leven in andere perspectieven en deze mee te nemen in onze overwegingen. 

 

8. Reflectie op waarden en ethiek 

Reflectie sluit aan bij het inleven in andere perspectieven. Om uiteindelijk een goede keuze te maken 

is het van belang dat we ook kunnen reflecteren op wat van waarde is en wat ethisch verantwoord is 

om te doen. Aan iedere technologische ontwikkeling hoort een dergelijke reflectie vooraf te gaan. Als 

we achteraf terugkijken kan het zijn dat we spijt krijgen van onze keuzes als we dit stuk reflectie 

hebben overgeslagen.  

 

9. Communiceren en een open dialoog voeren 

Bij ethische reflectie hoort ook de vaardigheid om met elkaar in dialoog te gaan. En bij duurzame 

ontwikkeling hoort ook expressie en het communiceren en het laten zien welke ontwikkeling je in gang 

wilt zetten. Daarom zijn communicatieve vaardigheden belangrijk in het licht van duurzame 

ontwikkeling. 

 

10. Creativiteit en ontwerpen 

In het kader van duurzame ontwikkeling zijn creativiteit en ontwerpen belangrijke competenties 

waarmee oplossingen kunnen worden gevonden voor duurzaamheidsvraagstukken. Dit kunnen 

technologische oplossingen zijn, maar ook oplossingen in de gedragssfeer.  

 

11. Participeren en handelen 

Tenslotte is het vooral belangrijk dat leerlingen bereid zijn om te participeren en te handelen in die 

transitie naar een duurzame samenleving. Het is dus belangrijk om dat ook tijdens het onderwijs al te 

doen en niet daarmee te wachten tot ze van school af zijn. Juist de succeservaring van het zelf 

handelen geeft de positieve feedback die nodig is om de motivatie op te brengen om je steeds weer in 

te blijven zetten voor een duurzamere wereld. 

2.4 De plek van de schakelmodule Duurzame Ontwikkeling 

De schakelmodule kan worden gezien als het focuspunt van de leerlijn In de onderbouw kan deze 

lesmodule worden voorafgegaan door premodules nlt. Enkele titels van bijpassende premodules zijn: 

‘Duurzaam consumeren’, ‘Een gezond ontbijtje’, ‘Afval en vervuiling op school’, ‘Biomimicry’ en 

‘Aquaponics’.  

Vervolgens gaat de schakelmodule in op alle competenties en concepten van het leren voor duurzame 

ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is breed onderwerp met zowel maatschappelijke als technische 

aspecten. Dit komt goed tot uiting in de schakelmodule. Door vanuit het vak nlt samen te werken met 

andere vakken kunnen aspecten als waardenvorming, toekomstdenken, kritisch omgaan met informatie 

en aandacht voor de omgeving van leerlingen ook vanuit andere vakken aandacht krijgen en de modules 

ondersteunen.  

Als je derhalve de schakelmodule in het eerste bovenbouwjaar programmeert dan kunnen leerlingen 

de daaropvolgende lesmodules in een breder kader plaatsen en aan elkaar relateren. 
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3. Het samenstellen van een duurzaam 

curriculum 

3.1  Stappenplan voor het samenstellen van een 

duurzaam curriculum 

Om eenvoudig met deze leerlijn te werken kan de bijbehorende excel tabel gebruikt worden. In de 

tweede kolom (paars) van deze tabel zijn de verschillende nlt-modules voor havo en vwo weergegeven. 

De schakelmodule heeft hierin een bijzondere plaats, gezien deze voor zowel havo als vwo ontwikkeld 

wordt. In de bovenste rij van de tabel staan (1) de plaats in het leerproces, (2) de inhoudelijke thema’s, 

(3) de competenties die komen kijken bij leren voor duurzame ontwikkeling. U kunt bij het uitkiezen van 

modules de groene vlakken in de tabel gebruiken als richtlijn. Deze geven aan dat een aspect veel aan 

de orde komt in een module. Een x betekent dat een aspect niet of zeer weinig aan de orde komt. Per 

aspect (rij 2) is een korte beschrijving gegeven van hoe een aspect aan de orde komt in een module. 

 

De volgende stappen kunnen doorlopen worden om een duurzaam curriculum samen te stellen: 

1. Ga na hoeveel ruimte er is voor modules over duurzaamheid. Bepaal hoeveel modules over 

duurzaamheid je wilt inplannen.  

2. Aangeraden wordt om de leerlijn stevig neer te zetten met de module Duurzame Ontwikkeling, 

door deze als tweede of derde module te plannen. Deze helpt bij het activeren van voorkennis 

en biedt een denkkader voor de kennis die in andere modules aan de orde komt.  

3. Bepaal aan welke thema’s je in ieder geval aandacht wilt besteden. Kies de thema’s die je het 

belangrijkste vindt en waar je de meeste affiniteit mee hebt. 

4. Kies bij ieder thema liefst een module.  

5. Als je moet kiezen tussen een of meer modules binnen een bepaald thema, kun je daarbij de 

je keuze bepalen op basis van de competenties die in die modules aandacht krijgen. Ook kun 

je zelf tijdens de lessen meer aandacht aan bepaalde competenties schenken. Uiteindelijk is 

het mooi als alle competenties in het curriculum aan de orde komen. 

6. Als u modules programmeert in de tijd, houd dan zo veel mogelijk rekening met de fases van 

het leerproces. Dus eerst de modules die sterk zijn in oriënteren, daarna modules die sterk 

zijn in verdiepen en tenslotte modules die sterk zijn in participeren. Daarbij is participeren een 

onderwerp dat eigenlijk altijd belangrijk is. Hoe meer leerlingen actief kunnen bijdragen, hoe 

groter hun betrokkenheid zal zijn. Binnen nlt zal het daarnaast ook zo zijn dat je in 6 VWO pas 

bepaalde specialistische modules kunt geven waarbij het onderdeel participatie wellicht wat 

minder sterk is. Zorg dan wel dat rond dat specialisme bijvoorbeeld het beroepsperspectief 

wordt geschetst.  

7. Leg deze keuze langs de exameneisen van nlt (gebruik daarvoor de digitale tool in de 

moduledatabase) en andere nlt leerlijnen (zoals digitale technologie) en kijk op welke punten 

aanvulling nodig is. Vul aan met andere modules die de keuze completeren om te kunnen 

voldoen aan de exameneisen en aandacht te besteden aan o.a. digitale technologie. Deels 

kan dit ingevuld worden met duurzame modules, deels niet. Pas eventueel je keuze van de  

modules aan om wel te kunnen voldoen aan de exameneisen. 

 

Op het moment van het schrijven van deze handreiking zijn nog lang niet alle modules ontwikkeld met 

kennis van de didactiek van Leren voor duurzame ontwikkeling en bij de huidige modules is bij de 

ontwikkeling nog geen rekening gehouden met deze leerlijn. Daarom zal het nu nog lastig zijn om alle 

bovengenoemd aandachtspunten evengoed mee te nemen in een programma. Maar doordat 



11 van 19 

ontwikkelaars de aandachtspunten gaan meenemen bij de herziening en ontwikkeling van toekomstige 

modules zal dit in de toekomst makkelijker worden. 

3.2 Voorbeeld van een duurzaam curriculum 

3.2.1 Voorbeeldselectie voor een duurzaam HAVO curriculum 

Voorbeeld van mogelijke keuzes 

2e en/of 3e klas premodules: 

‘Duurzaam consumeren’, ‘Een gezond ontbijtje’, ‘Afval en vervuiling op school’, ‘Biomimicry’ en 

‘Aquaponics’.  

 

4 Havo 

Startmodule Forensisch onderzoek of Het beste ei 

Gevolgd door:  

‘Duurzame Ontwikkeling’ (Duurzaamheid breed) evt. aan te vullen met: ‘Nulenergiehuis’ of 

‘Glastuinbouw en energie’ of ’Duurzaam en niet duur’ (Klimaat en energie) of ‘Fijnstof’ (Oorzaken 

klimaatverandering en Gezondheid en veiligheid) 

 

5 Havo 

‘De bodem leeft’ (thema’s landbouw, biodiversiteit) of ‘Burger van eendenkroos’ (Landbouw en 

voedsel) of ‘Een waarheid als een koe’ (Landbouw en voedsel en Gezondheid en veiligheid) 

‘Zeespiegelstijging in een deltagebied’ of ‘Dijk van een di’jk (Gevolgen van klimaatverandering) 

‘Drinkwaterzuivering’ (gezondheid) 

 

Vervolgens kun je afhankelijk van wat er nodig is voor je PTA kiezen om deze lijst aan te vullen met 

nog een module over digitale technologie zoals ‘Leven met Robots’ of ‘Medische beeldvorming’ dan 

wel een module meer gericht op het thema gezondheid zoals ‘Wat zeg je?’, ‘Sportprestaties’, ‘Door de 

zoete appel heen bijten’ of ‘Leef met je hart’.  

 

Volgorde bepalen 

Bij het bepalen van de volgorde van de modules is het bijvoorbeeld aan te bevelen om de module over 

duurzame energie aan het begin van het curriculum te plaatsen omdat dit modules zijn voor 4 havo 

waarin herkenbare contexten worden gebruikt. 

De modules De bodem leeft, waterzuivering en een waarheid als een koe geven de kans om andere 

kanten van het duurzaameheidsverhaal te laten zien en aandacht te besteden aan complexiteit. 

Modules als Burger van eendekroos bieden juist de mogelijkheid voor eigen handelingsperspectief. En 

zouden daarmee in de laatste fase van het curriculum passen. Ook een module als Een Dijk van een 

Dijk, of Zeespiegelstijging bieden mooie aanknopingspunten voor het kennismaken met het werkveld 

en laten bovendien zien op welke grote schaal de effecten van klimaatverandering spelen en wat er 

aan te doen is. 

3.2.2 Voorbeeldselectie voor een duurzaam VWO curriculum 

Voorbeeld van mogelijke keuzes 

2e en/of 3e klas premodules: 

‘Duurzaam consumeren’, ‘Een gezond ontbijtje’, ‘Afval en vervuiling op school’, ‘Biomimicry’ en 

‘Aquaponics’.  

 

4 VWO 



12 van 19 

Twee modules over duurzaamheid: 

Duurzame Ontwikkeling (Duurzaamheid breed) 

IJs en klimaat of  Klimaatverandering (Gevolgen van klimaatverandering) 

 

Twee andere modules, bijvoorbeeld:  

Startmodule Forensisch onderzoek of Moleculaire gastronomie 

Hersenen en leren of Technisch ontwerpen in de biomedische technologie 

 

5 VWO 

Eén of twee modules over duurzaamheid: 

‘Food or fuel’ (Energie en landbouw), ‘Circulaire technologie’ (Ç”uit de lucht, in ontwikkeling) of 

Logistiek (Grondstoffen en circulariteit), ‘Ruimte voor de rivier’ of ‘De Noordzee, meer dan een plas 

water’ (De gevolgen van klimaatverandering). 

 

Twee of drie andere modules, bijvoorbeeld:  

‘Medicijnen, van molecuul tot mens’, ‘Biosensoren’, ‘Hart en vaten’, ‘Van HIV tot Aids’, ‘Bioinformatica’ 

of ‘Battle of the genes’, ‘Kosmische straling’ of ‘Levensloop van sterren’.  

 

6 VWO 

Eén module over duurzaamheid:  

‘De toekomst van de Landbouw’ (Landbouw en voedsel), ‘Blue energy’ (Energieopwekking in 

deltagebied) of ‘Summer in the city’ (Gevolgen van klimaatverandering en adaptatie), ‘Satellieten en 

aardobservatie’ (Klimaat- en milieu effecten gemeten vanuit de ruimte) of ‘Aarde in evolutie’ (Gevolgen 

van klimaatverandering, biodiversiteit) 

 

Een of twee andere module, bijvoorbeeld:  

‘Kunstnier en membranen’, ‘Artificiële intelligentie’, ‘Cybersecurity’ of ‘Game of drones’.  

 

Volgorde bepalen 

Bij de VWO modules valt op dat er vooral veel keuze is voor lesmodules vanaf eind tweede klas VWO-

niveau. Voor de eerte en tweede klas is er op dt moment nog geen lesmodule beschikbaar. 

In 3, 4, 5 en 6 VWO zijn er wel tal van mogelijkheden om de diversiteit in thema’s en insteek te kiezen. 

‘Duurzaam consumeren’, ‘Summer in the city’, ‘De Toekomst van de landbouw’ en ‘Circulaire 

technologie’ laten mooi de complexiteit zien in tastbare onderwerpen waar de leerling ook echt iets 

kan bijdragen en die zich lenen voor reflectievragen. 
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4. Moduleontwikkeling 

4.1 Kiezen en koppelen van thema’s 

Bij het ontwikkelen van nieuwe modules is het aan te bevelen om eerst te kijken welke thema’s op dit 

moment onderbelicht zijn. Op basis van een eerste inschatting zijn dat de onderwerpen Biodiversiteit 

en ruimte en Kansen en ongelijkheid bij zowel HAVO als VWO.  

Kansen en ongelijkheid is een sociaal onderwerp en nlt is een bètavak. Desondanks is sociale 

duurzaamheid ook onderdeel van het thema duurzaamheid en kan het aandacht krijgen zodra het 

raakt aan bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering, ongelijke voedselverdeling in de wereld of 

lokale kennis of de toegankelijkheid van technologie. 

Het thema biodiversiteit komt op dit moment slechts aan bod in relatie tot bodem (HAVO), zee (VWO) 

en landbouw (VWO). Omdat biodiversiteit en ecologie de basis is van ons bestaan zou dit meer 

aandacht mogen krijgen. 

Tenslotte valt op dat er binnen de HAVO modules veel aandacht is voor het thema energie en dat dat 

duidelijk minder is binnen de VWO modules. 

Ook het thema Grondstoffen en circulariteit verdient meer aandacht. Dit kan zeker in bestaande 

modules een plek krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om bouwen. 

Het thema Veiligheid in de zin van duurzaamheid zou ook in bestaande medische modules een plek 

kunnen krijgen, denk aan de gevolgen van bepaalde stoffen voor de waterkwaliteit. 

4.2 Fase van het leerproces bepalen 

Als je een module gaat herzien of gaat ontwikkelen is het belangrijk om te kijken op welke plek in het 

curriculum de module past. Is het een module voor de 4e klas of voor 5/6? In principe kun je binnen 

iedere module de drie fases doorlopen. Maar meestal zal er een nadruk liggen op een van de drie 

fases. Voor een 4 havo module is de verkennende fase bijvoorbeeld nog heel relevant, terwijl je in een 

6VWO module in ieder geval de verdiepingsfase en participatiefase wilt terugzien.  

4.3 Competenties verwerken in de modules 

Tenslotte is het bij het ontwikkelen van nieuwe modules en het herzien van bestaande modules 

belangrijk om de lijst van competenties steeds erbij te pakken en kritisch te kijken welke competenties 

bij het onderwerp aansluiten. Ook hierin kunnen keuzes worden gemaakt. Niet iedere module hoeft 

aan alle competenties te werken. Maar het advies is om in iedere module minimaal 7 competenties te 

laten terugkomen. Daarin zou je een aantal basiscompetenties kunnen onderscheiden die in bijna alle 

modules (zouden moeten) terugkomen gezien de aard van nlt: 

 

- Onderzoeken en kritisch denken 

- Omgaan met complexiteit en onzekerheid 

- Interdisciplinair denken 

- Samenwerkend leren 

- Reflectie op waarden en ethiek 

 

Daarnaast zijn er competenties die niet in alle modules zullen terugkomen en waarin keuzes kunnen 

worden gemaakt: 

- Systeemdenken 

- Toekomstgericht denken 
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- Creativiteit en ontwerpen 

- Inleven in andere perspectieven 

- Communiceren en een open dialoog voeren 

- Participeren en handelen 
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Bijlage 1. Analyse bestaande nlt modules 

Zie losse exceltabel 
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Bijlage 2. Adviezen per module 

Niveau Module Aanvulling om (nog) beter leerlijn duurzaamheid naar voren te laten komen 

HAVO De bodem  
leeft 

Ook leuk om met lln stil te staan bij: andere perspectieven zoals wormen ploegen in 
3 jaar tijd ook de volledige grond om. Bij huidige bodembewerking sterven wormen 
door ploegen en bestrijdingsmiddelen. Mest wel of niet op het land, zoja hoe? 
Waarom zo? Creatief: zelf lakprofiel van bodem maken, of een wormarium! Mag 
meer aandacht worden besteed aan bodemverbetering en verduurzaming van de 
landbouw in de toekomst en de rol van bodem in de bredere context van 
biodiversiteit.  

HAVO De reis van 
 de Beagle 
 
(Gedecertificeerd) 

Deze module legt de basis voor verdere bespreking van duurzaamheidsuitdagingen. 
Voor de snelle leerlingen een opdracht over voedselproductie toen en nu 
toevoegen; welke ontwikkelingen, maatschappelijke voordelen/nadelen van toen 
en nu, wat is/was ethisch verantwoord, veilig, gezond etc.? 

HAVO Zeespiegelstijging in 
een 
Deltagebied 

Mooie optie om eens klassikaal stil te staan bij verzilting landbouwgrond, 
drinkwaterwinning in kustgebieden, of alle werelddelen bestand zijn tegen 
zeespiegelstijging, of de huidige situatie ethisch verantwoord is,  over onzekerheden 
in IPCC rapport. Laat de lln eens vanuit stedenbouwers oogpunt denken, waar is 
men actief bezig met zeespiegelstijging en risico's? Op welke manier is wonen in 
een deltagebied nog verantwoord? Hoe zou je wel/niet moeten omgaan met 
deltalandschap? 

HAVO Duurzaam en 
 niet duur 

Laat leerlingen voor eigen school onderzoeken hoe duurzaam de kantine is, of/hoe 
eigen voedsel verbouwd kan worden, .... Laat ze nadenken over het overtuigen van 
schoolleiding van hun plan, en zorg voor een ontmoeting tussen schoolleiding en de 
lln met het beste ontwerp/voorstel. 

HAVO Dijk van 
een dijk 

Mogelijke toevoegingen over zeespiegelstijging en noodzaak dijken: Nederland 
staat bekend om waterwerken. Export van Nederlandse kennis naar het buitenland. 
Kunnen we arme landen helpen? Is huidige situatie ethisch verantwoord? 
Biodiversiteit: Gevolgen afsluitdijk, Enkhuizerdijk en Zeelandse 'dijken' voor de 
natuur. Net als bij module zeespiegelstijging kan ook hier met lln stilgestaan worden 
bij verzilting landbouwgrond en drinkwater. Benoemen en opzoeken onzekerheid: 
wanneer noemen we een dijk goed genoeg? Eventueel evacuaties en risico’s bij 
overstroming. Wat is kans op een overstroming? Participeren zeker mogelijk in een 
dijkige omgeving: laat de lln de stand van zaken en ontwikkelingen van de 
dichtstbijzijnde dijken kritisch tegen het licht houden en hierbij eventueel RWS bij 
betrekken. Leerlingen op dijkinspectie. 
Noodzaak bespreken van water vasthouden i.v.m. droogte en de veranderingen 
voor de landbouw. 

HAVO Een waarheid 
 als een koe 

Opties naar keuze: In groepjes dialoog aangaan over vaccinatie kinderen/mensen, 
coronadata gebruiken om met lln naar verspreiding virus te kijken, haalbaarheid 
onderzoeken/bespreken van melkveehouderij zonder krachtvoer en kunstmest. 
Systeemdenken: gezondheid dieren/mensen en intensieve veehouderij, aan welke 
knoppen valt in de toekomst te draaien? kijkje/interview bij een boer organiseren? 

HAVO Glastuinbouw 
 en energie 

Je kunt nog met de lln stilstaan bij: wat is de noodzaak van fossielvrij (vooral 
aardgas)? Wat doet een kas met de omgeving/natuur/grond? Is kas noodzakelijk 
voor voedselproductie? Waar op de wereld kan/moet dat dan? Bestrijding in 
kassen, gesloten systeem dus handig voor biologische manier. Wonend in 
kassengebied, dan zeker bezoek organiseren en verschillende perspectieven 
bespreken! 
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HAVO Het beste ei Opdracht verpakking ei aanpassen door rekening te houden met grondstoffen. 
Opdracht toevoegen over 'vergelijk impact eten kip en ei'. Uitgebreid ingaan op 
Kipster-eieren (gebruik reststromen). Meer kipster bedrijven in Nederland mogelijk? 
Waarom wel/niet? Dieper ingaan op leven kip, ethiek en gezondheid mens en dier? 
Wit ei juist duurzamer? Stilstaan bij belang kip in arme landen? 

HAVO Leven met 
 robots 

Het ontwerp vanuit duurzaamheidsvraagstuk insteken, daar is dan ook oriëntatie 
voor nodig. Welke positieve/negatieve effecten kunnen robots hebben op het 
milieu en de leefbaarheid voor mensen? 

HAVO Nulenergiehuis Een ontwerp huis/school i.p.v. adviesrapport zou de module wat creatiever en 
levendiger maken. Beste ontwerp mag bijvoorbeeld naar de schoolleiding. Stilstaan 
bij benodigdheden beton en CO2 uitstoot daarvan bij gebouw-bouw! Alternatief 
van houtbouw. 

HAVO Drinkwaterzuivering Lln informeren over hoe waterschappen warmte, cellulose en fosfaat terugwinnen 
uit rioolwater! Rioolwaterzuivering wordt een circulaire fabriek. Hoe is het huidig 
hergebruik van slib? Stilstaan bij het nut van het riool, bij oppervlaktewater (lozing, 
hevige regenval) en drinkwaterproductie. Beperkingen rioolwaterzuivering: 
microplastics en geneesmiddelen kunnen we er nog niet uit zuiveren. Werking van 
een waterfilter bij het drinken van rivierwater tijdens bergwandelen. Lln laten 
opzoeken infrastructuur rondom afvalwater en drinkwater in bepaald 
ontwikkelingsland. Toekomst/Onzekerheden: Effect droogte? 
(drink)waterschaarste?  

HAVO 
en 
VWO 

Fijnstof Een lesmodule geschikt gemaakt voor citizen science, met integratie van (en dus 
participatie) eigen fijnstofmetingen.  
Ook met lln stilstaan bij: wie vervuilt lucht, en wie heeft er vervolgens last van? 
Systeemdenken: hoe globaal luchtvervuiling verminderen? Aan welke knoppen 
draaien? Daarbij nadenkend over planologie toekomst, en dat vanuit verschillende 
rollen bekijken. Hoe zou de fijnstof in eigen omgeving verminderd kunnen worden? 
Daag lln uit tot actie! 

VWO Aarde in  
evolutie 

Een must: de snelle evolutie van de aarde sinds de industriële revolutie, snelheid en 
huidige aanpassingen in biodiversiteit. Mogelijk: eigen onderzoekje naar 
biodiversiteit in een bepaald ecosysteem? Toekomstscenario's voor aardbol laten 
uitdenken/uitbeelden? Daarin meenemen voedselproductie en verschil 
werelddelen. Ook mogelijk: waarin verschillen visies evolutie precies, daarover 
debatteren? 

VWO Battle of the  
genes 

Stilstaan met lln bij de actuele toepassing van CRISPR-cas; bijv. EU-regels voor 
genetische modificatie laten opzoeken, daarover in debat. Kansen voor werelddelen 
voorbij laten komen; aanpassing gewas zodat toch in arm gebied voedsel 
geproduceerd kan worden. Leerlingen laten onderzoeken hoe eigen omgeving 
denkt over CRISPR-cas? Risico’s van CRISPR cas in beeld laten brengen en ethische 
reflectie toevoegen. 

VWO Blue Energy Bespreek ook de gevolgen van blue energy installaties voor omgeving. Bediscussieer 
veiligheid diverse vormen duurzame energie. Bespreek of blue energy kans is voor 
energieproductie in arme landen, mogelijkheden in eigen omgeving? Eventueel zelfs 
campagne voeren voor of tegen blue energy in eigen omgeving. 

VWO CO2 opslag: zin  
of onzin? → 
Circulaire 
technologie 

Aan deze module wordt gewerkt. CO2 wordt in breder perspectief geplaatst van de 
koolstofkringloop en circulaire technologie. Mogelijkheden van CO2 vastleggen, 
minder en anders produceren, koppelen van stromen etc. worden daarbij 
meegenomen. Leerlingen gaan daarin ontwerpend aan de slag. 

VWO De waterstofauto  
binnenstebuiten 
 
(Gedecertificeerd) 

Laat lln getallen opzoeken over wereldtransport van voedsel en goederen. En/of 
over ontwikkeling vrachtwagens op waterstof, duurzamere schepen, en wellicht ook 
al vliegtuigen? Bespreek: zijn ze ook veiliger en gezonder? Ontwerp; hoe zal 
infrastructuur er over 20jr uitzien? Debatteer: waarom wel/geen geld steken in deze 
dure technologie? Indien wel,  wie moet dat betalen? 
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VWO Drinkwater: lekker  
belangrijk! 

Met lln dieper ingaan op eigen waterverbruik (zit in opdracht 1) en waterverbruik 
eigen omgeving, acties mogelijk? Samen iets op school voor elkaar krijgen? Wat te 
doen met verzilting drinkwaterwinning door zeespiegelstijging en met vaker 
voorkomende droge periodes. Waar zijn die waterwingebieden, hoeveel ruimte 
neemt dat in, zoek op over gevolgen omgeving/biodiversiteit. 

VWO Energie-eiland 
 
(Gedecertificeerd) 

Sterk verouderde module, intussen veel meer mogelijk: ontwikkelen, opwekken, 
opslaan en onderhouden van duurzame energie op zee (offshore wind, 
getijdenenergie, golfenergie, drijvende zonnepanelen); kweken van voedsel, zoals 
zeewier en vis. Zijn drijvende ‘megaconstructies’ sterk en veilig in stormen en 
stroming? Invloed op omgeving? Leerlingen samen eiland laten ontwerpen, wat 
moet daar wel/niet op en waarom? Wat is ervoor nodig, is dat duurzaam, hoe komt 
het er uit te zien? Waar moet het komen? Waarom daar? 

VWO Food or fuel Module is ondertussen verouderd. De titel suggereert veel ethische kwesties, maar 
de module is zeer afgekaderd en theoretisch. Bespreek met lln: welk gebied is 
geschikt voor foodproductie, welke voor fuel? Waar is food nodig, waar fuel, wat 
moet daarvoor allemaal afgewogen worden? Inrichtingsplan toekomst eigen 
omgeving? Ruimte voor gewassen, waar, welke, waarom? Ethische dilemma’s en 
misstanden rond import van hout en oerwoudkap. 

VWO IJs en klimaat Mogelijk is om na de klimaattop nog te reflecteren op eigen handelen, en om de 
gevolgen van klimaatverandering voor voedselproductie en veiligheid explicieter te 
bespreken. 

VWO Kernfusie Bespreek met lln wat deze vorm van energieproductie betekent voor beslag op 
ruimte en of het een kans is voor arme landen. Differentiatie eindopdracht 
mogelijk; ontwerp maken, andere groep bepaalt waar dit ontwerp komt. 

VWO Klimaat- 
verandering 

Mooie module om systeemdenken te introduceren. Keuzeonderdeel toevoegen 
over maatschappelijke gevolgen klimaatverandering zoals veiligheid, gezondheid, 
voedselproductie, verschillen en mogelijkheden per werelddeel… met IPCC-rapport 
onzekerheid behandelen? Stukje over waar/door wie een snelle 
klimaatsverandering wordt veroorzaakt, en voor wie de gevolgen het heftigst zijn? 

VWO Logistiek Bespreek ontwikkelingen in transport betreffende veiligheid, efficiënt ruimtegebruik 
en beperkt gebruik fossiele brandstoffen. Leerling over toekomst laten nadenken, 
wat is belangrijk, wat is dan handig, en wat kan er in eigen omgeving anders? Hoe? 
Iets lokaal in gang zetten, of transport van voedsel in schoolkantine in kaart laten 
brengen en handelsroutes beoordelen op efficiëntie en duurzaamheid? 

VWO Ruimte voor de 
rivier 

Mogelijke vragen voor de (snelle) lln: Komen landbouwgebieden door ruimte voor 
rivier in gevaar? Wat is de opbrengst voor biodiversiteit en natuur? Of is een combi 
mogelijk? Welke? Is drinkwaterveiligheid nog okay in tijden van extreme droogte? 
Hoe zeker is dat rivieren op bepaalde momenten meer ruimte nodig hebben? 
Wordt dit meer/minder, en hoe weten we dit? Gebied bezoeken waar ruimte aan 
rivier wordt gegeven, of dat in ontwikkeling is, met buurtbewoners in gesprek gaan.  

VWO Satellieten en 
aardobservatie 

Bespreek: hoe vinden we het dat vanuit de ruimte van alles bekeken wordt? Wat 
zou jij vanuit de ruimte willen kunnen observeren, en wat zou je met die kennis 
willen doen? Intussen zijn er veel Tropomi-gegevens, een snelle lln daarmee laten 
werken? Voorbeelden: met satellietdata kan bekeken worden hoe het met een 
gewas gaat (droog, ziekte etc.)?  Methaandata leidt tot opsporen lekken in gas- en 
olieleidingen.  

VWO Schat je risico Allerlei opties: Bespreek ernst medicijnresten in oppervlaktewater, 
drinkwaterveiligheid. Debatteer over door eigen handelen gifstoffen in je lichaam 
en/of milieu, en wanneer is of vindt men iets giftig? Zoek extra info over het nuttig 
gebruik van planten-/dieren'gif', of over de gevaren van bestrijdingsmiddelen in 
landbouw, microplastics in de bodem en medicijnresten in drinkwater.  

VWO Summer in the 
 city 

Laat de lln aanbevelingen maken voor eigen tuin, schoolomgeving, gemeente, … 
voor een beter stadsklimaat. Laat ze dit delen en wellicht zelfs uitvoeren! 
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VWO Plastic zonder Olie 
 
(Vrije ruimte, via 
WUR Pre-U 
opvraagbaar.) 

Uitbreiding mogelijk over composteerbaarheid van bioplastics, welke wel en niet? 
Waarom? Iets laten ontwikkelen om consument te helpen bepalen welk bioplastic 
in welke afvalbak hoort. Onderzoeken waar in eigen omgeving bioplastics 
voorkomen of zouden kunnen voorkomen. Bediscussiëren of en hoe meer 
bioplastics in eigen omgeving gebruikt moeten/kunnen worden. Zelf bioplastic 
maken van ander type biomassa dan voorgesteld. Link naar plastic soep, hoe ethisch 
verantwoord is ons plastic gebruik en waar belandt het zwerfafval. 

 


