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MANAGEMENT SAMENVATTING
HET NIEUWE LEREN IN EEN NIEUWE ECONOMIE

In januari 2019 ontwierpen, 30
onderwijsmakers, bedrijven en
jongeren samen deze praatplaat.
Deze verbeeldt de vraag:

Wat mag de wereld in
2025 van het Friese
onderwijs verwachten?
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IMPACT

TRANSITIE-DOE-AGENDA ONDERWIJS

OPBOUW SPARK 2018-2019
• FASE 1

Verzamelen losse 'Sparks’ (> 200)

• FASE 2

100% CIRCULAIR

Stimuleren van gezamenlijke projecten (> 35)

• FASE 3

LEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
IS HET NIEUWE NORMAAL IN HET ONDERWIJS

Uitbouwen naar een integrale en
systemische inbedding van leren voor een
circulaire economie en duurzame
ontwikkeling.

UITBOUW SPARK 2020 – 2025

Hiervoor wordt gebruik gemaakt de SDGs en
de Whole School Approach to sustainability.

KANTELPUNTEN

• Van lineair naar circulair onderwijssysteem <->
Whole School Approach
• Expliciet maken leervragen regio <->
Noordelijke Doe Tank
• Info & inspiratie <->
Toolkit, socials, toekenning RCE ESD door VN, NADO

• Verbreding van de beweging, met name door
ambitie en acties bij het basis- en voortgezet
onderwijs te stimuleren

• Versnelling van het gezamenlijk leren voor
circulariteit en duurzaamheid, door het
ontwikkelen van verschillende instrumenten tbv
een integrale schoolaanpak
• Vergroting van de impact, door het
ontwikkelen van een Noordelijke Doe Tank.
Deze Doe Tank beoogt de leervragen van
bedrijven, overheden en maatschappelijk
organisaties structureel te koppelen aan de
leerprocessen binnen het onderwijs en vv.

AMBITIE

• In 2025 leren alle leerlingen en studenten in
Friesland/ Noord Nederland samen en al
doende met bedrijven, overheden en
maatschappelijke organisaties hoe zij
kunnen bijdragen aan een circulaire
economie en een duurzame maatschappij.

• Versterking door aansluiting bij noordelijke,
landelijke en internationale netwerken.

2018
Fig.
Fig.
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2019

2020

2025

TIME

Transitie-DOE-agenda Onderwijs.
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INLEIDING
REGIONALE URGENTIE,
MONDIALE UITDAGINGEN
Hoe betrekken we jongeren structureel bij
de grote uitdagingen van de 21e eeuw?
SPARK the movement is een bewustwordingsbeweging
binnen het onderwijs. Samen met de Friese
basisscholen, het voortgezet onderwijs, het MBO, HBO
en met RUG|Campus Fryslân zoeken we hoe we het
leren voor een circulaire economie en een duurzame
samenleving integraal en systemisch kunnen
verankeren in het onderwijs.
Dit doen we omdat we geloven dat het jongeren extra
kansen biedt wanneer ze leren hoe je een positieve
bijdrage kunt leveren aan de sociale, ecologische en
economische uitdagingen van deze tijd. Als mens,
burger en als toekomstig vakman of vakvrouw.
In de 21e eeuw vallen regionale vraagstukken samen
met de mondiale opgaven waar we voor staan. Het
besef dat we met zijn allen ‘spaceship earth’ bemannen
raakt steeds dieper geworteld in ons doen en denken,
evenals het besef dat wat we hier en nu doen effect
heeft op de wereld elders, en op de wereld na ons.
Onze aanname is dat wanneer we jongeren kennis
laten maken met de uitdagingen hier en nu en met de
initiatieven die er reeds zijn om deze aan te pakken, we
hen stimuleren om te ontdekken hoe zij daar op hun
manier ook een bijdrage aan kunnen leveren.

VERENIGING CIRCULAIR
FRIESLAND (VCF)
Wat zijn onze regionale uitdagingen?
• Op sociaal terrein: krimp, vergrijzing, vereenzaming,
vraagstukken rond inclusie en diversiteit.

Onze ambitie is om in te zetten op brede welvaart,
voor een ‘iepen mienskip.
• Op ecologisch terrein: verlies biodiversiteit, klimaat &
watervraagstukken.

Onze ambitie is om in te zetten op een inspirerend,
vitaal landschap, in harmonie met mens, dier en flora.
• Op economisch terrein: relatief lagere inkomens,
relatief weinig stuwende werkgelegenheid, krapte
arbeidsmarkt.

Onze ambitie is om de circulaire economie naar voren
te halen en daarmee ook meerwaarde te creëren op
sociaal en ecologisch gebied
De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van
de VN geven aan hoe we de leefbaarheid van onze
planeet op al deze drie terreinen kunnen versterken en
waarom we van leren voor duurzame ontwikkeling het
nieuwe normaal willen maken.

Als initiatief is SPARK aangehaakt bij Vereniging
Circulair Friesland (VCF). Deze vereniging telt nu
zo’n 100 leden waaronder een grote diversiteit
aan bedrijven en maatschappelijke instellingen,
alle Friese overheden en alle MBO’s, HBO’s en
wetenschappelijke instellingen. Zij zetten zich actief
in om een circulaire economie te realiseren. Op deze
wijze kunnen we gezamenlijk de propositie rondom
circulaire kunststoffen en circulaire economie te
versterken (zie figuur 2).
De VCF wil de overgang naar een nieuwe, duurzame
en circulaire, economie versnellen en daarmee ook
nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren.
Het is de ambitie van VCF om in 2025 de meest
circulaire regio van Europa te zijn.
Een team aanjagers helpt de leden om de kennis, het
inzicht en de connecties te ontwikkelen die nodig zijn
om tot concrete projecten te komen. VCF is actief op
de thema’s water, energie, mobiliteit, bouw, biomassa,
kunststoffen, horeca en toerisme, inkoop, voedsel en
landbouw. Met SPARK is onderwijs als onderwerp
toegevoegd.

SPARK the movement - Bouwen aan circulair
onderwijs. Samen leren we het verschil te
maken!
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DE ROL VAN DE TRANSITIE-DOEAGENDA
De Transitie-DOE-Agenda (TDA) is de strategie
tussen nu en 2025 om de transitie naar een circulaire
economie in het onderwijs te versnellen. De Transitie
Doe Agenda inspireert, geeft richting en inzicht in
de belangrijkste kantelpunten om een circulaire
economie te realiseren. Op alle thema’s is een TDA
ontwikkeld, deze zijn te vinden op de site van Circulair
Friesland.

Circulaire economie is voor velen een nieuw
gedachtengoed, en kennis over circulaire
economie is nog beperkt aanwezig. VCF |
SPARK the movement wil daarom de
beschikbare kennis bundelen en ontsluiten
richting het onderwijs.

Via bijeenkomsten, ronde tafels en
bilaterale gesprekken wil VCF | SPARK the
movement de organisaties en bedrijven in
het onderwijs inspireren en stimuleren om
zich aan te sluiten bij de circulaire beweging
in Fryslân, en aan de slag te gaan met
nieuwe circulaire initiatieven.

Deze TDA- Onderwijs geeft een overzicht van alle
projecten, acties en maatregelen die VCF| SPARK the
movement en de leden doen om aan de versnelling bij
te dragen. SPARK sluit daarmee aan op de integrale
visie van VCF op een circulaire economie: naast het
sluiten van kringlopen op materialen kijken we onder
andere ook naar positieve impact op biodiversiteit &
sociale inclusiviteit (zie ook figuur 3).

KENNIS

INSPIREREN

De TDA is een levend document: iedere dag leren we,
met elkaar, hoe we de circulaire economie mogelijk
kunnen maken – laat het ons weten als je als lezer
aanvullende ideeën & andere suggesties hebt.

INNOVEREN
DOOR DOEN

NETWERKEN

De Circulaire Visie & Ambitie wordt
gerealiseerd door samen te innoveren op
technologische & maatschappelijke
vooruitgang en belangrijke kantelpunten die
de circulaire economie versnellen. We leren
van elkaar door het te DOEN.

Fig.
Fig.

12

Circulair Friesland wil haar regionale,
nationale en internationale netwerken
inzetten en aan elkaar verbinden om
organisaties te helpen aan nieuwe partners,
bijdragen aan verdere ontwikkeling en groei
in de circulaire economie.

Vier focusgebieden voor bijdrage VCF | SPARK the movement voor het stimuleren van de circulaire economie in het
onderwijs.
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DE ZEVEN PIJLERS VAN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE

BILLIJKHEID

De transitie naar een circulaire economie is meer
dan enkel het sluiten van kringlopen. Het doel is een
veerkrachtige, inclusieve en leefbare samenleving
te ontwikkelen. Het is hierbij belangrijk dat bij het
sluiten van een kringloop geen andere schadelijke
neveneffecten ontstaan voor mens en milieu. Waar
mogelijk wordt een positieve bijdrage geleverd. Zo
sluit de transitie naar een circulaire economie aan bij
de omschrijving van de 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) van de VN.

Materialen worden continu
op een hoogwaardige
manier gerecycled.

De waarde van menselijke
activiteiten wordt breder
uitgedrukt dan alleen
ﬁnancieel.

Circulariteit wordt daarom gedefinieerd vanuit een
breed en integraal perspectief. VCF hanteert als
uitgangspunten voor de circulaire economie het
framework zoals ontwikkeld door Metabolic.

7 PIJLERS

van een Circulaire
Economie
Gezondheid en welzijn
van mens en natuur
worden structureel
ondersteund.

T
CH
RA
RK
VEE

Maatschappij en cultuur
worden behouden.

In essentie gaat het erom dat we tijdens onze
zoektocht naar een circulaire economie en een
duurzame samenleving blijven reflecteren op de
gevolgen van onze keuzes voor mens, dier en planeet
in een breed perspectief, hier en nu en elders en later.
En dat we naar dat inzicht handelen.
Fig.
Fig.
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Water wordt gewonnen op
een duurzame manier en
bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

Biodiversiteit wordt
structureel ondersteund
en versterkt.

TR
AN
SP
AR
AN
TIE

Het 7-pijlers framework identificeert als de basis van
de circulaire economie: materialen, energie, water,
biodiversiteit, maatschappij & cultuur, gezondheid &
welzijn en breder toegevoegde waarde. Deze pijlers
moeten worden meegenomen om oplossingen
systematisch en integraal te ontwerpen en toe te
passen. Wanneer we onze economie op basis van
deze zeven pijlers
vormgeven, werken we toe naar een duurzame
realisatie van de 17 Sustainable SDGs van de VN.

De 7 pijlers zijn terug te vinden in figuur 3, en ook in
de Bosatlas van de Duurzaamheid (p.56-57).

Alle energie komt uit
hernieuwbare bronnen.

7 pijlers van een circulaire economie. (Metabolic 2019)
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LEESWIJZER
De visie op de transitie naar een circulaire economie
is beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens beschrijft
hoofdstuk 2 de huidige situatie en wordt een samenhang
met andere initiatieven beschreven. Hoofdstuk 3 geeft
inzicht in de positie van circulair onderwijs binnen de
circulaire economie.
Inzicht in de kantelpunten en interventies wordt
gegeven in hoofdstuk 4, en hoofdstuk 5 gaat dieper
in op de implementatie. In de bijlage is een lijst met
achtergronddocumenten en bronnen opgenomen.
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HUIDIGE SITUATIE

TRANSFORMATIE VAN
KNELPUNTEN
STRATEGIE & INTERVENTIES

AANPAK EN IMPLEMENTATIE
2020-2022
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AMBITIE EN VISIE

1

AMBITIE ΕΝ VISIE

AMBITIE EN VISIE

1.1 VISIE & AMBITIE
In 2025 bieden alle Friese scholen en opleidingen
wereldgericht onderwijs:

HUIDIGE SITUATIE

Alle leerlingen en studenten leren samen en al doende
met bedrijven, overheden en maatschappelijke
organisaties hoe zij kunnen bijdragen aan een
circulaire economie en een duurzame maatschappij.

CIRCULAIR ONDERWIJS VOOR EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE

Ambitie: Leren voor Duurzame Ontwikkeling
(LvDO) is in 2025 systemisch en structureel
verankerd in al het onderwijs binnen Friesland.
Dat wil zeggen op alle basisscholen, in het
voortgezet onderwijs en in alle opleidingen
van het MBO, HBO en WO.
Dit doen we op basis van onderstaande drie
uitgangspunten:

• SPARK sluit aan bij wat al gebeurt op
scholen. We vieren wat er al gebeurt!

STRATEGIE & INTERVENTIES

• SPARK sluit aan bij de regionale
ambitie. We maken zichtbaar waar de
leervraag zit van bedrijven, overheden en
maatschappelijke organisaties.
• SPARK werkt integraal. Inhoudelijk
werken we aan de hand van de VCFontwerpprincipes toe naar realisatie
van de 17 SDGs. Procesmatig werken
we met de whole school approach to
sustainability aan verankering in het
onderwijs.

TRANSITIE-DOE-AGENDA ONDERWIJS

AANPAK EN IMPLEMENTATIE
2020-2022
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1.2 INTEGRAAL DOEL, INHOUD & PROCES
WAARTOE

SPARK draagt bij aan kwaliteitsonderwijs i het licht van de grote mondiale
opgaven. We ondersteunen jongeren om te ontdekken wie ze zijn in deze
wereld en welk appèl de wereld op hen doet om van betekenis te zijn.

In 2015 werden de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) door de
VN gelanceerd, op basis van de grootste internationale regio-consultatie
ooit. Deze 17 doelen laten zien welke vragen we moeten oppakken om
de leerlingen die nu bij ons op school zitten van een goede, leefbare
toekomst te verzekeren.

De SDGs worden vaak afgebeeld als een set van afzonderlijke iconen.
Voor de leesbaarheid is dit handig, maar voor ons begrip van de
samenhang tussen sociale, ecologische en economische aspecten
van duurzaamheid is de verbeelding in de vorm van het SDG-wheel
praktischer. We hebben niet alleen veel kennis en inzicht nodig over
de verschillende vraagstukken, maar vooral ook kennis en inzicht in de
onderlinge wisselwerking.waarde.

CIRCULAIR ONDERWIJS VOOR EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE

Alle landen wereldwijd ondertekenden de agenda om de 17 SDGs en de
bijbehorende targets in 2030 gerealiseerd te krijgen. Daarmee hebben
we internationale ‘taal’ gekregen om de leefbaarheid van de planeet
richting de 22e eeuw te behouden en te versterken.

HUIDIGE SITUATIE

WAAROM

STRATEGIE & INTERVENTIES

TRANSITIE-DOE-AGENDA ONDERWIJS

AANPAK EN IMPLEMENTATIE
2020-2022
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HOE DAN
CURRICULUM

OMGEVING

DIDACTIEK
VISIE

In een circulair en integraal onderwijs-leersysteem werk je vanuit een
gemeenschappelijk gedragen visie (een gemeenschappelijk antwoord
op het ‘waarom’) aan afstemming tussen het curriculum, de didactiek,
de bedrijfsvoering, de deskundigheidsbevordering van het team en de
betrokkenheid van het onderwijs met de ontwikkelingen in de regio, met oog
op een bepaald doel (een gemeenschappelijk vastgesteld ‘waartoe’).

PROFESSIONALISERING

14

De Whole School Approach to Sustainability

TRANSITIE-DOE-AGENDA ONDERWIJS

AANPAK EN IMPLEMENTATIE
2020-2022
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Fig.
Fig.

STRATEGIE & INTERVENTIES

* De Whole School Approach to sustainability is ontwikkeld door Spark in samenwerking met de WUR,
Aeres Hogeschool en drie AOC’s (NRO, 2019). Landelijk wordt dit model nu gebruikt door DuurzaamDoor,
EcoSchools, de Coöperatie Leren voor Morgen, etc.

BEDRIJFSVOERING

CIRCULAIR ONDERWIJS VOOR EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE

In de 20e eeuw was onderwijs een lineair, gesegregeerd gebeuren, dat
hoofdzakelijk plaats vond in een school. Jongeren werkten jaar na jaar, vak
na vak en niveau na niveau richting de afronding van hun formele leerproces.
Deze tijd van razendsnelle verandering en immens complexe vraagstukken
vraagt om een andere zienswijze. Deze integrale school aanpak verbeeldt
een circulaire en integrale leerstructuur.

HUIDIGE SITUATIE

De Whole School Approach to Sustainability* biedt een manier van denken
om diepgaande veranderingen in de genen van onderwijsinstellingen te
krijgen. Het leert ons anders tegen het proces van onderwijs aan te kijken,
omdat het stimuleert om de samenhang te zien tussen wat we leren, hoe we
leren, waar we leren, van wie en met wie we leren.

CHAPTER 1

AMBITIE EN VISIE

CHAPTER 2
TRANSFORMATIE VAN
KNELPUNTEN

CHAPTER
3 & INTERVENTIES
STRATEGIE

AANPAK
EN IMPLEMENTATIE
CHAPTER
4
2020-2022

TRANSITIE-DOE-AGENDA ONDERWIJS
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2 HUIDIGE SITUATIE

In dezelfde uitvoeringsagenda wordt gesproken over structurele integratie van circulariteit
in curricula en opleidingseisen, over het stimuleren van circulair ondernemerschap en
over om- en bijscholing ten behoeve van het opdoen van ‘circular skills’.

Landelijk
VCF| Spark the movement sluit aan op deze ambities en ontwikkelingen. We onderhouden
nauwe contacten met de landelijke netwerken die als trekkers en actoren worden
genoemd, en maken deel uit van het bestuur van de Coöperatie Leren voor Morgen en
de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs.

Inter-regionaal
Op regionaal niveau stemmen we af met bijvoorbeeld Brabant geeft Energie en het
programma Circular Talent van de AEB in de Metropool Regio Amsterdam. Met het
netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland (CB-NN) werken we toe naar
een gemeenschappelijke agenda rond circulariteit en duurzaamheid met alle MBO’s en
HBO’s in Groningen, Drenthe en Friesland.

SPARK speelt op de hiergenoemde beleidslijnen in door de leervragen uit het bedrijfsleven
te koppelen aan het leerproces van jongeren. Op www.sparkthemovement.nl zijn reeds
meer dan 200 initiatieven te vinden van scholen en opleidingen die met ondernemers
challenges, projecten, stages of andere samenwerkings-mogelijkheden vinden om
leerlingen en studenten te betrekken bij het leren voor een circulaire economie en een
duurzame samenleving.
De beweging om te komen tot integrale, structurele verankering van leren voor duurzame
ontwikkeling bouwen we op de losse vonken te verzamelen, deze aan te blazen tot
gezamenlijke projecten en uiteindelijk te verankeren als het nieuwe normaal*:

• > 200 Sparks in de eregalerij - zie www.sparkthemovement.nl
• > 35 projecten in samenwerking met andere partijen.
• Landelijk aangemerkt als doorbraakproject door de Coöperatie Leren voor
Morgen.
• Door de EU verkozen als best practice en opgenomen in een publicatie van de
Association for Circular Regions (ACR+).

14
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AANPAK
EN IMPLEMENTATIE
CHAPTER
4
2020-2022

*Zie ook: https://sparkthemovement.nl/spark/jaarverslag-spark-2018-2019/

CIRCULAIRE ECONOMIE

Circulair talent

2.2 HUIDIGE POSITIEVE IMPACT

ONDERWIJS VOOR EEN
CHAPTER CIRCULAIR
2
CHAPTER
3 & INTERVENTIES
STRATEGIE

Van basisschool tot universiteit werken onderwijsinstituten aan onderwijs voor de
circulaire economie. Met onderwijs voor leerlingen en studenten die competenties
ontwikkelen om met kennis van zaken en enthousiasme te werken aan concrete
oplossingen voor bedrijven en consument. Het bedrijfsleven ontwikkelt samen met de
Nederlandse kennis- en onderzoekinstellingen creatieve en toepasbare oplossingen
voor uitdagende vraagstukken’ (2019, p.68).

HUIDIGE SITUATIE

De landelijke Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2019-2023 biedt perspectief voor
een beweging als SPARK. Hierin staat: ‘Circulair denken en doen vraagt de juiste ‘mindset’.
Hoe eerder je hiermee in aanraking komt, des te vanzelfsprekender deze denkwijze is.
Voor bewustwording, kennisontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden is het
van belang dat circulaire economie een plaats krijgt in het onderwijs. Daarom krijgt
onderwijs binnen dit programma extra aandacht.

Binnen de provincie is SPARK een schakel in de ambitie om in 2025 de meest gunstige
ontwikkelregio van Europa te zijn op het gebied van circulaire economie. In het
bestuursakkoord 2019-2023 ‘Geluk op 1’ staat: ‘We zien de overgang naar een circulaire
economie als een kans voor het Friese MKB om nieuwe circulaire verdienmodellen te
vinden. Ook daarom blijven we de komende jaren investeren in circulaire economie. We
zijn een actief partner binnen VCF en geven het Friese Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
de gelegenheid met kennis ondersteund te worden in de route naar meer circulair
ondernemen’.

CHAPTER 1

Nationaal beleid

Regionaal

AMBITIE EN VISIE

2.1 UITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN IN
BELEID

• Segregatie van vakken, leerjaren, niveaus
• Grens tussen school en buitenwereld groot (met name in het basis- en
voortgezet onderwijs)

In de anderhalf jaar dat SPARK nu actief is organiseerden we verschillende
stakeholder-groepen om ons heen: er ontstonden ronde tafels van VMBOdocenten, met facilitaire staf, met bestuurders, directeuren en ondernemers,
een alliantie met verschillende jongerenorganisaties en een denktank van
onderwijsvernieuwers. Met deze groeperingen onderzochten we waar het
onderwijs in tegenaan loopt, vanuit het perspectief van een innovatie voor leren
voor een circulaire economie en een duurzame samenleving.

• Tijd- en werkdruk, stakingen

• Nadruk op kennisoverdracht en kennisverwerving
• Nadruk op informeren i.p.v. transformeren
• Denken in vaste structuren i.p.v. maatwerk of flexibele patronen
• Focus op hoe, en te weinig aandacht voor het waarom & waartoe
• Wegbezuinigen van creativiteit

Incidenten

Wat gebeurt er?

Waarom gebeurt dit?
• Meetcultuur, gebrek aan vertrouwen in nieuwsgierigheid student en
professionaliteit docent

Patronen

• Gebrek aan verbondenheid met en van de buitenwereld (twee
richtingsverkeer hapert)

Welke trends zie je?

• Nadruk op individuele prestaties i.p.v. vinden van collectieve oplossingen

Systeem

• Onbekend met reflexiviteit, met creëren van ‘het nieuwe’

Welke krachten / invloeden
dragen bij aan de patronen?

• Onderwaarderen van verbeelding, speelsheid en het onverwachte
• Onderwaardering/ gebrek aan vertrouwen in professionaliteit leerkracht

Mentaal model

CIRCULAIRE ECONOMIE

• Gereguleerde, gestandaardiseerde kwaliteit

Doel

ONDERWIJS VOOR EEN
CHAPTER CIRCULAIR
2
CHAPTER
3 & INTERVENTIES
STRATEGIE

Hoe komt dit?

HUIDIGE SITUATIE

• Bij loopbaan oriëntatie meer aandacht ‘wat wil ik, wat kan ik?’ dan
voor de vraag ‘welk appèl doet de wereld op mij; hoe kan ik als mens,
burger, vakman van betekenis zijn?’ (Volwassen in de wereld leren staan;
bevragen van onze impulsen/ directe behoeftes).

Hieronder volgt een voorzichtige analyse op basis van wat we zien en horen,
welke structuren en patronen bijdragen aan de huidige knelpunten en welke
aannames en mentale modellen de structuren en patronen voeden.

Wat in het denken laat
toe dat dit blijft gebeuren?

Mentaal model
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3.1 DE POSITIE VAN ONDERWIJS IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Drie fases van de SPARK beweging
Als beweging is SPARK opgebouwd in drie fases - van ad hoc en incidenteel
naar projectmatig naar structureel en geborgd werken aan circulaire
innovatie. Onderstaand plaatje laat dit zien. Feitelijk is deze opbouw
ontleend aan het European Framework for Quality Management. Tijdens de
ontwikkelen en implementeren van www.hetgroenekompas.nl hebben we
deze fases goed in de vingers gekregen.
Daarnaast is SPARK gebaseerd op twee andere belangrijke uitgangspunten:

• aansluiten bij wat al gebeurt in scholen (leren voor duurzame
ontwikkeling of circulariteit komt er niet bij, maar past in het bestaande
= maatwerk!)
• aansluiten van het leerproces van jongeren op de circulaire leervragen
van de regio (maw. aansluiten op de ambities van bedrijven,
maatschappelijke organisaties etc. om het verschil te maken)

SPARK prikkelt onderwijsmakers (van conciërge tot beleidsmaker, van docent
tot bestuurder) om zelf op onderzoek te gaan hoe zij het leren voor duurzame
ontwikkeling kunnen oppakken (LvDO of education for sustainable development
ESD, is sinds de eeuwwisseling een internationaal onderzoeksthema).
Om duurzaamheid concreet te maken werken we met de Sustainable Development
Goals: hier gaan we voor - het is ons doel om vanuit Friesland maximale impact te
hebben om de realisatie van de goals.
Het expliciet benoemen van de doelen bij lesopdrachten, stages, projecten etc.
helpt om jongeren bewust te maken dat hun inzet ertoe doet. Zij ervaren dat dat
wat we hier en nu doen heeft impact op elders en later. Ook het uploaden van good
practices in de eregalerij van SPARK werkt op deze manier: dat ik hier mijn papier
in de papierbak gooi, heeft effect op SDG 9 - verantwoord leren produceren en
consumeren.

•
•
•
•
•

PROJECTMATIG
APARTE GROEP

SYSTEMISCH
VANZELFSPREKEND

Competitief

Coöperatief

Co-creatie

Benoemen
Oppoetsen
Bekrachtigen
Zichtbaar maken
Vieren

•
•
•
•
•
•

Urgentiebesef vergroten
Efﬁciëntie vergroten
Handelingsperspectief zien
Eigenaarschap verbreden
Meerwaarde en plezier
creëren

•
•
•
•
•

Met de regio leren
Kennis en inzicht verbinden
Impact uitbouwen
Systemische aanpak
Doelen stellen
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Meer circulariteit in elke school/opleiding
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Van een lineair onderwijsmodel groeien we toe naar een circulair onderwijsmodel,
waarbij het onderwijs jongeren helpt om midden in de wereld te staan. Dit vraagt
om een integrale afstemming van curriculum, didactiek en bedrijfsvoering, evenals
het versterken van de deskundigheid van docenten en het opbouwen van een
regionaal netwerk om de school heen. Deze integrale onderwijsaanpak (Whole
School Approach to Sustainability) is de basis van SPARK om te bouwen aan een
regionale beweging voor leren voor circulariteit.

HUIDIGE SITUATIE

Leren voor circulaire innovatie en duurzame ontwikkeling leer je niet uit een boekje;
de expertise én de leervragen voor versnelling en versterking van circulariteit liggen
om de hoek van de school - bij het bedrijfsleven, bij burgerorganisaties, bij (semi)
overheden. Ten gevolge daarvan verandert de rol en positie van het onderwijs. We
leiden niet op voor, maar leiden op met de wereld om de school heen.

In een circulaire economie is geld een middel om ecologische en
sociale waarde te creëren, is afval altijd een grondstof, gebruiken
we 100% schone energie en wordt water gerespecteerd als
een bron van leven. Daarnaast stimuleert ons economisch
verkeer altijd het welzijn en de gezondheid van het individu, de
biodiversiteit van onze planeet en de diversiteit en cohesie van
onze (mondiale) samenleving.

We kennen ook de kracht van het water en merken de verzilting van de grond achter
de dijk door de stijging van de zeespiegel. Het project Holwerd aan Zee is een manier
om met die verandering om te gaan, maar ook een bedrijf als Hydraloop anticipeert
op een nieuwe werkelijkheid, namelijk door met een oplossing te komen voor het
feit dat we ruim meer water aan de aarde onttrekken dan dat er voor handen is.
Bij al deze projecten is het onderwijs betrokken, maar vaak is het nog afhankelijk
van de individuele docent of een individuele school hoe intensief en succesvol
jongeren met de regio mee leren en mee nadenken over oplossingen.
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Naast vakspecifieke circulaire kennis en skills wordt in het boekje “De zeven
competenties van de duurzame professional” onder andere genoemd: verantwoordelijkheid nemen, empathie ontwikkelen, systeemdenken, toekomstgericht
handelen, initiatief nemen. Ook kritisch reflecteren en van perspectief kunnen
wisselen worden vaak genoemd.

CIRCULAIRE ECONOMIE

SPARK werkt met de 7 pijlers van Metabolic om duurzame kennis en vaardigheden te
ontwikkelen; wanneer elke ondernemer rekening houdt met deze ontwerp-principes
bouwen we aan een duurzame, consistente circulaire economie. Zie hiervoor bijv de
Bosatlas vd Duurzaamheid, p 56-57, maar kort omschreven komen deze principes
neer op:
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Stimuleren circulair ondernemerschap

We zijn vanouds vertrouwd met de kracht van de mienskip en hebben met
Leeuwarden-Fryslân 2018 ervaren hoeveel extra energie een iepen mienskip brengt.
Het nieuwe bestuursakkoord van de provincie heet ‘Geluk op 1’ en zet in op brede
welvaart en sociale inclusie.

HUIDIGE SITUATIE

We beleefden de ramp van de MSC Zoë in het Waddengebied en zien in dat onze
manier van produceren en consumeren deze ellende in de hand heeft gespeeld.
Naast een project De Waddenzee Afvalvrij wordt momenteel het Nationale
Testcentrum Kunststoffen gebouwd en is er bijvoorbeeld een publiekscampagne
#Ik ben Bewust gestart. In het Circulair Kwartier, een winkelgebied in het centrum
van Leeuwarden wordt eveneens hard nagedacht hoe deze buurt afval maximaal
kan omzetten tot grondstof.

CHAPTER 1

Het zichtbare verlies van biodiversiteit heeft in Friesland geleid tot een verhaal
over landschapspijn, de grutto als koning van de weide en tot een tien stappenplan
voor natuurinclusieve landbouw dat onlangs met een grote hoeveelheid partijen is
overhandigd aan de minister van Landbouw.
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3.2 WAT LEVERT CIRCULAIR DENKEN EN DOEN ONS
OP?
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4.1 WAAR ZET SPARK IN 2020 OP IN?
Interventies

Noordelijke doetank

Inspiratie, informatie & nascholing
voor

Duurzaam

CIRCULAIRE ECONOMIE

• Nederlandse
Academie
Onderwijs (NADO);

3

IMPACT VERGROTEN
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1

MOVEMENT VERBREDEN

Vanuit onze sfeer van invloed bepaalden we vier
strategieën om te sturen op realisatie van het
doel van SPARK the movement, namelijk dat leren
voor een circulaire economie en een duurzame
samenleving als het nieuwe normaal is verweven met
het onderwijsleerproces.

HUIDIGE SITUATIE

In het vorige hoofdstuk concludeerden we dat het
onderwijs nog niet structureel met de regio meedenkt
over duurzame oplossingen; er zijn talloze mooie
voorbeelden, maar deze zijn nog niet ’business as
usual’.

• Koppelen leervragen bedrijven aan leerproces
onderwijs.

• Workshops, social media, bijeenkomsten;
• Betrekken werkgevers, branches, organisaties,
overheden bij het onderwijs.

LEREN VERSNELLEN

2

NETWERKEN VERSTERKEN

4

SPARK toolkit

VN aanvraag RCE ESD

• Vrij beschikbaar maken van alle materialen en
lessons learned.

• Regional Centre of Expertise for Education for
Sustainable Development.
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5.1 AANPAK EN IMPLEMENTATIE
Om de interventies zoals beschreven in hoofdstuk 4 te realiseren hanteren we het volgende implementatieplan.

ROL SPARK

STATUS

Verder ontwikkelen van
eregalerij, klantrelaties, social
media, website, workshops,
lezingen etc.

jan 2020 – dec 2020

Lennie Qiu, Sameen

Aansturen

Voorbereidingen lopen

Ontwikkelen NADO

jan 2020 – dec 2020

Henk Tameling, Mark Boode

Initiëren, inspireren

Voorbereidingen lopen

Ontwikkelen Toolkit

dec 2019 – feb 2020

Jasper Huitink, Hogeschool
Utrecht

Input ontwikkelen, testen

Voorbereidingen lopen

Noordelijke Doe Tank

nov 2019 – nov 2020

Friese MBO’s, Thrive Institute,
BioSintrum, Energy College/ Gas
2.0, etc.

Initiator, ontwikkelen tot start
project

Verkennende gesprekken gestart

Toekenning Regional Centre
of Expertise for Education for
Sustainable Development

jan 2020- sept 2020

Campus Fryslân, Circulair
Friesland

Aansturen/ indienen namens
regio

jan van start/ sept 2020
toekenning

Strategische opbouw richting
2025 verder uitdenken en
uitvoeren

jan 2020 – dec 2020

Friese SDG 4 Alliantie,
Toekomstmakers, Stichting Nieuw
Onderwijs

Samenroepen

Verkennende gesprekken gestart

Financiële middelen vinden

juli 2019 - juli 2020

IPF/ Provincie / VCF

Inhoudelijke input

Verkennende gesprekken gestart
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