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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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Transitie DOE agenda kunststoffen
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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

LEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 
IS HET NIEUWE NORMAAL IN HET ONDERWIJS

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. 

UITBOUW SPARK 2020 – 2025
•  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.
•  Versterking door aansluiting bij noordelijke, 
landelijke en internationale netwerken.

OPBOUW SPARK 2018-2019
•  FASE 1

Verzamelen losse 'Sparks’ (> 200)

•  FASE 2
Stimuleren van gezamenlijke projecten (> 35)

•  FASE 3
Uitbouwen naar  een integrale en 
systemische inbedding van leren voor een 
circulaire economie en duurzame 
ontwikkeling. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt de SDGs en 
de Whole School Approach to sustainability. 

2025

TRANSITIE DOE AGENDA KUNSTSTOFFEN
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VERENIGING CIRCULAIR 
FRIESLAND (VCF)

Vereniging Circulair Friesland (VCF) is de 
initiatiefnemer van de Transitie-DOE-Agenda. VCF 
is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, 
gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, 
maatschappelijke instellingen en andere organisaties 
die zich actief willen inzetten om een circulaire 
economie te realiseren. Vereniging Circulair Friesland 
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. 

VCF wil de Friese kunststoffensector inspireren 
voor een verdere omarming van het circulaire 
gedachtegoed, door specifeke kennis rond circulaire 
economie richting de betrokken partijen te ontsluiten, 
regionale ketenverbinding tussen de betrokken 
partijen en andere sectoren te stimuleren, gezamenlijk 
op te trekken en innoveren middels te doen. Op deze 
wijze kunnen we gezamenlijk de propositie rondom 
circulaire kunststoffen en circulaire economie te 
versterken (zie figuur 2). 

REGIONALE URGENTIE, 
MONDIALE UITDAGINGEN

Binnen het onderwijs is de leidende vraag: Hoe 
betrekken we jongeren structureel bij de grote 
uitdagingen van de 21e eeuw? We werken we toe naar 
integrale, systemische verankering van leren voor een 
circulaire economie en een duurzame samenleving. 
Het programma SPARK the Movement ondersteunt 
het onderwijs van basisschool tot universiteit om te 
bouwen aan visie, ambitie en daadkracht om leren voor 
duurzame ontwikkeling centraal te stellen. We hebben 
in Fryslan te maken met mondiale uitdagingen, en de 
bijbehorende ambities:

Op sociaal terrein:  krimp, vergrijzing, relatief laag 
opleidingsniveau, toename psychosociale problemen 
bij jongeren, vraagstukken rond inclusie en diversiteit.

Ambitie: brede welvaart voor de ‘iepen mienskip’

Op ecologisch terrein: verlies biodiversiteit, klimaat & 
watervraagstukken.

Ambitie: brede waarde van het landschap

Op economisch terrein: relatief lagere inkomens, relatief 
weinig stuwende werkgelegenheid, krapte arbeidsmarkt.

Ambitie: naar voren halen van de circulaire 
economie

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 leren voor duurzame ontwikkeling het nieuwe 
normaal dient te.

INLEIDING
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DE ROL VAN DE TRANSITIE-
DOE-AGENDA 

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 TDA 
inspireert, geeft richting en inzicht in de belangrijkste 
kantelpunten om tot circulaire onderwijs te komen. 

Daarbij geeft het een overzicht van alle projecten, 
acties en maatregelen die de VCF en haar leden 
doen om aan de versnelling bij te dragen. Dit doet 
VCF vanuit een integrale visie op circulaire economie 
– naast het sluiten van kringlopen op materialen 
kijken we onder andere ook positieve impact op 
biodiversiteit & sociale inclusiviteit (zie ook figuur 3). 

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. 

Vier focusgebieden voor bijdrage VCF voor het  stimuleren van de circulaire economie in het onderwijs.
Fig.

1
Fig.

2

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

Via bijeenkomsten, ronde tafels en 
bilaterale gesprekken wil VCF 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.

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.

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

KENNIS

INNOVEREN
DOOR DOEN

NETWERKEN

INSPIREREN
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DE ZEVEN PIJLERS VAN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE

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.

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

Het 7-pijlers (figuur 3) 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.

Veerkracht, billijkheid & transparantie zijn daarbij 
‘ondersteunende’ uitgangspunten voor een circulaire 
economie.

In hoofdstuk 1 wordt verder toegelicht hoe deze 7 
pijlers verder uitgewerkt worden voor de kunststoffen-
sector.
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Materialen worden continu 
op een hoogwaardige 

manier gerecycled.

Alle energie komt uit 
hernieuwbare bronnen.

De waarde van menselijke 
activiteiten wordt breder 

uitgedrukt dan alleen 
financieel.

Water wordt gewonnen op 
een duurzame manier en

bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

Biodiversiteit wordt 
structureel ondersteund 

en versterkt.

Maatschappij en cultuur 
worden behouden.

Gezondheid en welzijn 
van mens en natuur 
worden structureel 

ondersteund.

7 PIJLERS
van een Circulaire 

Economie

7 pijlers van een circulaire economie. (Metabolic 2019)
Fig.

1
Fig.

3
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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 maatregelen die nodig zijn om de transitie op 
gang te brengen en de knelpunten die hiertoe in de weg 
staan.

Bedoeling is om deze agenda bij te houden en periodiek 
te actualiseren, het is daarmee continue in ontwikkeling. 
Inzicht in de implementatie van projecten wordt 
gegeven in hoofdstuk 4. In de bijlage is een lijst met 
achtergronddocumenten en bronnen opgenomen.

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

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.

Ambitie: Leren voor Duurzame Ontwikkeling 
(LvDO) is in 2025 systemisch en structureel 
verankerd in al het onderwijs binnen Friesland.  

Dit doen we op basis van onderstaande drie 
uitgangspunten: 

 • SPARK sluit aan bij wat al gebeurt op 
scholen: SPARK levert maatwerk.

 • SPARK sluit aan bij de regionale ambitie 
-> de leervragen van de regio koppelen we 
aan de leerprocessen in het onderwijs.

 • SPARK werkt integraal, zowel in inhoud als 
in procesmatig opzicht. Zie de volgende 
twee slides voor uitleg.
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1.2 INTEGRAAL DOEL, INHOUD & PROCES
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Materialen worden continu 
op een hoogwaardige 

manier gerecycled.

Alle energie komt uit 
hernieuwbare bronnen.

De waarde van menselijke 
activiteiten wordt breder 

uitgedrukt dan alleen 
financieel.

Water wordt gewonnen op 
een duurzame manier en

bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

Biodiversiteit wordt 
structureel ondersteund 

en versterkt.

Maatschappij en cultuur 
worden behouden.

Gezondheid en welzijn 
van mens en natuur 
worden structureel 

ondersteund.

7 PIJLERS
van een Circulaire 

Economie

* 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. 

DOEL

Jongeren ontwikkelen empowerment 
& engagement als mens, burger en als 
vakman/-vrouw. Daarom richt ons onderwijs 
zich op de vragen: 

 • Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

 • Wat vraagt deze wereld van mij? Hoe 
kan ik verbonden en van betekenis zijn? 

INHOUD

Integraal in inhoud betekent dit dat we 
ons richten op de volle breedte van én de 
samenhang tussen de uitdagingen van deze 
tijd. 

De Sustainable Development Goals (SDGs) 
van de VN  brengen in kaart voor welke 
vraagstukken oplossingen gevonden dienen 
te worden. 

Door vraagstukken langs de lat van de 7 pijlers 
van de circulaire economie te leggen werken 
we aan duurzame veerkrachtige, eerlijke en 
transparante oplossingen met betrekking 
tot energie, water, materialen, biodiversiteit, 
cultuur & maatschappij, gezondheid & welzijn, 
en breder toegevoegde waarde.

PROCES

De WSAts* bestaat uit vijf knoppen 
waaraan men draait om diepgaande 
innovaties in het onderwijs door te voeren. 
Uitgangspunt van de WSAts is dat wat je 
leert (curriculum) verbonden is met hoe je 
leert (pedagogisch didactische omgeving),  
waar je leert (bedrijfsvoering), van wie je 
leert (deskundigheid onderwijsteam) en met 
wie je leert (duurzame, circulaire koplopers 
in de regio), vanuit een gemeenschappelijk 
gedragen visie.

 

CURRUCULUM

CURRICULUM

DIDACTIEK

BEDRIJFSVOERING

OMGEVING

PROFESSIONALISERIN
G
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2.1 UITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN IN 
BELEID

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau hebben overheden, semi-publieke organisatie en 
instellingen/organisaties zich gecommitteerd aan circulaire economie. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van belangrijke uitgangspunten en ontwikkelingen in beleid 
die van invloed zijn op elke sector die de circulaire transitie in Fryslân raakt. Specifiek 
beleid voor de diverse kunststofstromen op de verschillende niveau’s (EU, Nationaal) 
zullen in een volgende versie worden toegevoegd. Denk hierin aan de European Plastic 
strategie, European Single Use Plastic Ban, maar ook wetgeving t.a.v. Elektronische 
aparaten.

2.2 HUIDIGE POSITIEVE IMPACT

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+ )

Ontwikkelingen in Fries beleid met betrekking tot de circulaire economie.
Fig.

1
Fig.

4

NEDERLAND CIRCULAIR 
& NATIONALE 
GRONDSTOFFENAKKOORD

ONTWIKKELING OMSCHRIJVING

Met het Rijksbrede programma Nederland Circulair 
in 2050 heeft het kabinet in september 2016 de 
inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd. 
Vervolgens is deze ambitie, een volledig circulaire 
economie in 2050, in januari 2017 breder 
onderschreven in het Grondstoffenakkoord door 
bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en 
milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële 
instellingen en vele andere maatschappelijke 
organisaties waaronder de waterschappen en 
drinkwaterbedrijven.

FRIESE GEMEENTEN

PROVINCIE FRYSLÂN

Placeholder voor aan te leveren tekst.

De Provincie Fryslân wil in 2025 de meest gunstige 
ontwikkelregio van Europa zijn op gebied van 
circulaire economie. De transitie naar een circulaire 
economie wordt gezien als kans voor het Friese 
bedrijfsleven voor meer omzet en 
werkgelegenheid, en als kans om een bijdrage te 
leveren aan het efficiënter omgaan met natuurlijke 
hulpbronnen en grondstoffen. 

*Zie ook: https://sparkthemovement.nl/spark/jaarverslag-spark-2018-2019/
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2.3 HUIDIGE KNELPUNTEN - INZICHT IN COMPLEXITEIT

EEN VOORZICHTIGE ANALYSE:

Wat gebeurt er?

 • Segregatie van vakken, leerjaren, niveaus

 • Grens tussen school en buitenwereld groot (met 
name PO en VO)

 • Tijd- en werkdruk, onderwaardering 
professionaliteit leerkracht

 • Systeem is of lijkt leidend

Hoe komt dit?
 • Nadruk op kennisoverdracht en 
kennisverwerving

 • Nadruk op informeren i.p.v. transformeren 

 • Gereguleerde, gestandaardiseerde kwaliteit

 • Denken in vaste structuren i.p.v. maatwerk of 
flexibele patronen

 • Focus op hoe, en te weinig aandacht voor het 
waarom & waartoe

Waarom gebeurt dit?
 • Meetcultuur, gebrek aan vertrouwen en 
verbondenheid

 • Uitfaseren van creativiteit, verbeelding, 
speelsheid en het onverwachte

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

 • Leren van fouten en reflecteren op ontwikkelen 
nog onvoldoende aandacht

Incidenten

Doel

Wat gebeurt er?

Patronen
Welke trends zie je?

Systeem
Welke krachten / invloeden
dragen bij aan de patronen?

Mentaal model
Wat in het denken laat

toe dat dit blijft gebeuren? LEGENDA

Patronen Systeem Mentaal model
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BITIE EN VISIE

3.1 EEN VOORZICHTIGE VERKENNING
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4.1 WAAR ZET SPARK IN 2020 OP IN?

NETWERKEN VERSTERKEN 

Vn aanvraag rce esd

 • Regional Centre of Expertise 
for Education for Sustainable 
Development.

 

IMPACT VERGROTEN

Noordelijke doetank 

 • Koppelen leervragen bedrijven aan 
leerproces onderwijs.

 LEREN VERSNELLEN

Spark toolkit 

 • Vrij beschikbaar maken van alle materialen 
en lessons learned.

 

MOVEMENT VERBREDEN

Inspiratie, informatie & nascholing

 • Nederlandse Academie voor Duurzaam 
Onderwijs (NADO);

 • Workshops, social media, bijeenkomsten;

 • Betrekken werkgevers, branches, 
organisaties, overheden bij het onderwijs.

 

1

3

2

4
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AM
BITIE EN VISIE

ACTIE WANNEER MET WIE 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




