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Bewegen

verzorgen

Verbouwen

Eten

ECO-SOCIALE CIRKEL

Lichamelijke

opvoeding

Koken

Filosofie & ecologie

Kunst 

&

Cultuur

ICT

& 

Techniek



BewegenEten

Verzorgen

Verbouwen

ECO-SOCIALE CIRKEL

Doen denken

Koken

Sportlijn 

1-5 aikido 
6-8 judo

Gezondlijn 

1-8 eten 
1-3 smaaklessen 
4-8 kooklessen 

4-8 EHBO 
7,8 voorlichting

Groenlijn 

1-8 tuinlessen 
- NME 

- tuinieren

Denklijn 

1-5 filosofie 
6-8 ecosofie 
- Filosofie 

- Vredeslessen 
-ecolessen

Technieklijn 

1-8 techniek

Cultuurlijn 

1-8 
mediawijsheid 

Integrale doorwerking



zelfvertrouwen
interesse

trots participatieverantwoordelijkheid

integriteit
ambitie

zelfrespect



Sportlijn



Gezondlijn



Groenlijn



Technieklijn



Denklijn
Filosofie
Vredeslessen
Ecolessen



Cultuurlijn

(SKVR)



Stagiairs en Ouderparticipatie





Transitie participatiesamenleving 

van een passieve consument naar een actieve producent



Vakcertificaten





Gezondheid 

en bewegen

Persoonlijke 

effectiviteit 

Vakkennis innovatie 

en technologie 

Ecologie en 
duurzaamheid 

Duurzaam Vakmanschap 

Ondernemerschap 

en financieel beheer 

• Actieve houding

• Communiceren

• Samenwerken

• Presenteren

• Doorzettingsvermogen

• Creativiteit/probleem oplossen

• Mediawijsheid

• Ecowijsheid



          

            

MBO Zadkine MBO Albeda
Leergemeenschappen

Duurzaam  
Vakmanschap





School              Buurt Markt         

Leerlijnen basisschool              Werkplaatsen vmbo Modules in mbo 



Een terugblik naar 2012-2014



Onderwijsvernieuwing? 





Vakhuis

Stage

Modules

Duurzaam

vakmanschap

Vak

werf

mbovmbopo vakschool

judolijn

gezondlijn

groenlijn

denklijn

technieklijn

cultuurlijn

hbo

sportlijn

Cultuureducatie: Cultuur & Creativiteit C&C

GezondheidVAKMANSCHAPSROUTE

ecowijsheid

mediawijsheid

21ST CENTURY SKILLS

hbo stagiairs

mbo stagiairs

Onderzoek & Ontwikkeling O&O



Wat betekent dit voor het 
HBO/Pabo?

- terugkeer specialisaties 

- denken vanuit relaties 

- school is een knooppunt



Achterliggende concepten









Even wat hersengymnastiek



1940 
Dali – verdwijnende borstbeeld van Voltaire

(Paranoïde-kritische methode)





Wat was in 1925 de grootste 

moslimnatie op de wereld? 



Wat was in 1925 de grootste 

moslimnatie op de wereld? 

Wij dus

Het Koninkrijk der Verenigde 

Nederlanden



Zonsopgang of zonsondergang?



Zonsopgang of zonsondergang?



Kortom, 

Hoe kijken we naar  onderwijs in de 

21e eeuw?



De Gordiaanse knoop

Kate Raworth, The Donuteconomie

Het Antropoceen
van ego naar eco



Piramidaal denken

top down

bottom up



EGO-SOFIE: EIGEN-WIJSHEID van het Dikke Ik

(onder wie altijd heel veel dunne mensen werken)



zombiesk leven: van deadline naar deadline



vicieuze cirkel van aanbod naar vraag

begeerte = behoefte



Onze wil zit in onze media of middelen 

Vrijheid = bewegingsvrijheid?



2. Wat is discours?

Vocabulaire

Idioom

Verhaal

Conceptualiteit

Reflexiviteit

Denken en doen



Oppositioneel discours

Top down

Bottom up



Oppositioneel discours

Top down

Bottom up



Denken



Denken

geest

reflectie

reflex

Doen

lichaam

theorie praktijk
woorden daden



Beeldcultuur: video ergo sum

Participatiesamenleving

Risicosamenleving

Informatiesamenleving

Mediasamenleving

Netwerksamenleving

In welke samenleving

leven we NU en HIER? 



Moderne wereld (1789-1945)

• Utopisch denken

• Natiestaat

• Emancipatie

• Massamedia

• Individu

• Alfabetisering

• Technologie 

Globale wereld (21e eeuw)

?



Discoursomslag

Moderne wereld (1789-1945)

• Utopisch denken

• Natiestaat

• Emancipatie

• Massamedia

• Individu

• Alfabetisering

• Technologie 

Globale wereld (21e eeuw)

• Ecotopisch denken

• Wereldsamenleving

• Participatie/Communicatie

• Internet en sociale media

• Intervidu

• Mediawijsheid

• Ecowijsheid



Wat is gezondheid? 





“

Positieve gezondheid
(Machteld Huber, 2012)

“het vermogen je aan te 
passen en jezelf te 
managen ten aanzien van 

- fysieke, 

- sociale en 

- mentale uitdagingen”



Integrale gezondheid



“

Duurzame gezondheid

• Nick Watts e.a., ‘The 2018 report of the Lancet 

Countdown on health and climate change: 

Shaping the health of nations for centuries to

come’. Lancet, 28 november 2018, 

• https://doi.org/10.1016/ S0140-

6736(18)325947. 



digitale gezondheid

Digitale gezondheid?



Duurzaamheid:

ECO3
Duurzaamheid:

ECO3

Fysiek

- Lichaam
- Milieu

Fysiek

- Lichaam
- Milieu

Sociaal

- Relaties

- Zorg

Sociaal

- Relaties

- Zorg
Mentaal

- Leven lang 
Leren

Mentaal

- Leven lang 
Leren



ECO3: drievoudige duurzaamheid 

Fysiek

• Gezond eten en bewegen

• Recycling

• Circulair doendenken 

Sociaal

• Zorgen voor anderen

• Samenwerken 

• Inclusief doendenken

Mentaal

• Een leven lang leren

• zelf)reflectie/kritisch denken

• Integraal doendenken





Wat voor skills hebben we 

nodig? 



m
ediaw

ijsheid

ecowijsheid



“Mediawijsheid”  

Marshall McLuhan 1964 The medium is the message





Fritjof Capra 1975



The mental issue: ecoliteracy

  

“The goal of ecological literacy is built on the 
recognition that the disorder of ecosystems reflects 
a prior disorder of mind, making it a central concern 
to those institutions that purport to improve minds.  

In other words, the ecological crisis is in every way 
a crisis of education.... All education is 
environmental education… by what is included or 
excluded we teach the young that they are part of 
or apart from the natural world.” (David W. Orr)



UNESCO      Meta-skills

Ecowijsheid?



Discoursomslag
wereldbeeld

mensbeeld

Discours omslag
Anders kijken, anders denken, 

anders doen



Wat zijn onze paradigmatische 

denk-beelden?

Of: hoe kijken we naar de wereld, naar 

onszelf en naar de anderen? 







Denk-beeld: piramide

geld

macht

individu



Ingang van het Louvre 

• http://en.wikipedia.org/wiki/File:Louvre_Mus

eum_Wikimedia_Commons.jpg



Horizontale religie: utopische toekomst

Middeleeuwen: verticaal Renaissance: horizontaal

Utopisch denken

Religieus denken



De toekomst: stip op de horizon?



Wat ligt er achter de horizon?



Wat ontbreekt hier nog? 



De horizon bestaat niet



Circulaire feed back loops

Stip op de horizon?



Iedere feedbackloop eindigt bij

jezelf



Wat is ons huidige wereldbeeld?



Iedere feedbackloop eindigt bij 

jezelf

Geen externalisering meer mogelijk

Je bent deel van een keten in een netwerk

Ieder wezen (esse) is relationeel (inter) ingebed



Wat is het fundament van de wereld: 
een interface

Higgs deeltje

Melkweg

DNA brein





geworteld (radix) via onze media in de wereld

geven onze middelen de maat aan



Doemdefinitie

De huidige mens is 
radicaal middel-matig

dat wil zeggen: 

onkritisch verzonken in zijn mediale comfort



?

?

?

?



Je kunt de mens wel uit

de piramide halen, 

maar de piramide niet

uit de mens



Netwerken

Centrum - centripetaal Knooppunt - noedaal





Mediasamenleving = 
netwerksamenleving

Niet horizontaal of verticaal, maar transversaal





Doendefinitie van de mens

in zijn wereld

De mens is een knooppunt 

in netwerken 





BELANGRIJKER DAN WAT ER IN
MENSEN GEBEURT, IS WAT ER 
TUSSEN MENSEN GEBEURT.



Maar wiens  belangen?



Interviduen: sociaal kapitaal

domeinen van 
aanbod

Samenleving 
(= totaal van sociale 

netwerken)

intervidu

werk

virtuele

netwerken

.......etc

Peer-

groups

buurt

school

familie

straat





Samenvattend:



Naar een nieuwe verlichting

Geestelijke verlichting                          
Mediale verlichting

Ego emancipatie                               Eco
emancipatie 



Paradigma omslag: 

van piramide

Lineair-exclusief doemdenken topdown

Bottom up



Circulair-inclusief

doendenken

naar netwerken

Alles is v ia feedbackloops met alles verbonden

en alles werkt op alles in (vroeger of later)

‘Now … bring me that horizon!’

– Jack Sparrow in Pirates of the

Caribbean



Een individu is een knooppunt in 

netwerken
Ieder wezen (esse) is relationeel (inter) ingebed

Society 

(= total of scaled networks

intervidu

work

Virtual/actual time 

space

.......etc

Peer-groups

hood

school

family

street

Onze bestaanswijze is 

Zelfreflectie/nadenken



21e eeuws discours 

Denken

geest

reflectie

reflex

Doen

lichaam

theorie praktijk
circulair  doendenken

woorden daden

Niet top down

Niet bottom up


