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Onderwijs verzet
Integraal of sectoraal?

Kritisch verzet: maatschappelijk middenveld



Energieneutraal bouwen in 2020 verplicht



1. Denk-beelden
Mensbeeld, maatschappijbeeld, wereldbeeld



In welke samenleving leven we? 

• Participatiesamenleving
• Risicosamenleving
• Informatiesamenleving
• Mediasamenleving
• Netwerksamenleving



Filosofie of het VMBO? 



INDIVIDUELE ONTWIKKELING
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SECTORAAL OF INTEGRAAL?





Paradigmatisch denk-beeld: 
piramide

Lineair-exclusief doemdenken topdown

Bottom up



Cyberpesten
Deep fake
Sexting



Raad voor Cultuur 
Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap (2005)

• “Weinig blijft onberoerd door het effect van media; 
media worden steeds meer context, inhoud en 
bemiddelaars van informatie, kennis en ervaring. 

• “Van elementen in een omgeving zijn media de 
omgeving zelf geworden.” 



Radicale middelmatigheid?



geworteld (radix) via onze media in de wereld

geven onze middelen de maat aan



Wettelijke opdracht burgerschap
Vanaf 1 augustus 2021 gelden nieuwe 
wettelijke eisen voor bevordering van 
burgerschap in het (speciaal) basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. 
Deze wettelijke opdracht om ‘actief 
burgerschap en sociale cohesie’ te bevorderen, 
verduidelijkt de burgerschapsopdracht uit 
2006. Voor mbo zijn er de al langer geldende 
wettelijke eisen zoals vastgelegd in de 
kwalificatie-eisen burgerschap.



Salvador Dalí,

De slavenmarkt 
of de verdwijnende 
buste van Voltaire
(1940) 

Burgerschap: kritische of volgzame burgers?
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Eco wijsheid
Fritjof Capra 1975



David W. Orr:
“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.” 





2. Ego emancipatie?



Geestelijke verlichting: ego emancipatie

René Descartes: (ego) 
cogito ergo sum 



Emancipatie: progressieve lineariteit

weten = willen

Redelijk = zedelijk

dialectiek

positie1

oppositie

positie2
synthese

Einde van de geschiedenis

Utopie/
distopieBurger: Bildung

Arbeider: emancipatie



World Wide Web



Circulair-inclusief
doendenken

naar netwerken

Alles is via feedbackloops met alles verbonden
en alles werkt op alles in (vroeger of later)

Paradigmatisch denk-beeld





Discretionaire ruimte



Human Connectome
The NIH Human Connectome Project is an ambitious 
effort to map the neural pathways that underlie human 
brain function. The overarching purpose of the Project is 
to acquire and share data about the structural and 
functional connectivity of the human brain. It will greatly 
advance the capabilities for imaging and analyzing brain 
connections, resulting in improved sensitivity, resolution, 
and utility, thereby accelerating progress in the emerging 
field of human connectomics.
Altogether, the Human Connectome Project will lead to 
major advances in our understanding of what makes us 
uniquely human and will set the stage for future studies of 
abnormal brain circuits in many neurological and 
psychiatric disorders.



Een individu is een knooppunt in netwerken
Ieder wezen (esse) is relationeel (inter) ingebed

Society 
(= total of scaled networks
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Onze bestaanswijze is 

Zelfreflectie/nadenken



Belangrijker dan wat er IN mensen zit, is 
wat er TUSSEN mensen gebeurt.



Tweede verlichting?
Mediaal!

(mediawijsheid & ecowijsheid)



Mediale rede

Instrumentele rede

Mediawijsheid

1. Consumptief omgaan
met media

2. Adequaat gebruiken
van media
binnen een
bestaande
situatie

3. Kritisch
reflecteren op media

4. Duurzaam
ontwerpen met
media

Ecowijsheid

Interesse

SEL



Ecowijsheid

1. Consumptief
omgaan
met de
natuur

2. Positief
natuur
beleven

3. Instrumenteel
gebruikmaken
van natuur

4. Kritisch
reflecteren op
onze omgang
met de
natuur

5. Circulair
bewegen
binnen
natuurlijke
processen

Mediale rede

Instrumentele rede

Mediawijsheid

Interesse

SEL



Zonder relatie geen prestatie  (Luc Stevens)

3. Van identiteit naar relatie



Wat heet duurzaam? 



mediawijsheid

ecowijsheid
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Duurzaamheid = Gezondheid



Positieve gezondheid
(Machteld Huber, 2012)

“het vermogen je 
aan te passen en 
jezelf te managen 
ten aanzien van 
fysieke, sociale en 
mentale 
uitdagingen”



Duurzaamheid

ECO3

Fysiek

Lichamelijk
(groot)stedelijk

Aarde

Sociaal

Zelfzorg

Buurtzorg
Intergenerationele zorg

-

Mentaal

Interesse
lerende organisiatie

Leven lang Leren

ECO3: drievoudige duurzaamheid 

Fysieke fricties Mentale fricties

Sociale fricties



Zuivel?

Avocado: 1 avocado: 320 liter water, immense CO2 emissie

Varkensvlees?
Tomaten: 
Waarvandaan?

brood

Footprint
Foodprint



Een terugblik naar 2012-2014

www.vakmanstad.nl

2007-2022



ill

VERVELING
PESTEN

WERKLOOSHEID

OVERLAST

GEWELD

OBESITAS

ANGST

INTERESSE

RESPECT

STEUN

WERK

KRACHT

BEWEGING

AMBITIE

will
Skill!



• Mensvisie 
• het individu als knooppunt in netwerken (vangnet en 

trampoline)

• Maatschappijvisie:
• Een weefsel van geschaalde netwerken (veerkracht)

• VIS Basiswaarden
• Verantwoordelijkheid
• Interesse
• Samenwerking



. Duurzaamheid: 
Fysiek

sociaal 
mentaal

Duurzaam vakmanschap 
(MBO)

(vakmanschap)

Actief burgerschap (VMBO)
(competenties)

Doendenken (PO)
(skills)

• meesterschap
• ondernemerschap

Starter
Stages
Studie

•mentaal
•sociaal
•fysiek

stad

wijk

Fysiek-econom
isch-sociaal-cultureel

ECO3
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DOEN-DENKEN
Een kind beweegt, krijgt honger, pakt iets te eten, 

gaat weer aan de slag en denkt daarbij continu.

De ecosociale cirkel

Ecosociale cirkel. 
Leerlijnen, algemene
activiteiten en nieuwe 
21ste-eeuwse skills.

De vakken van 
de leerlijnen zijn:

JUDO / AIKIDO
KOKEN EN SMAKEN
NATUUR EN BIOLOGIE
TECHNIEK
FILOSOFIE
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Drievoudige ecologie

1) Fysiek: tussen de wezens
2) Sociaal: tussen de mensen
3) Mentaal: tussen de oren





Verzorgen

Verbouwen

Eten

ECO-SOCIALE CIRKEL

Lichamelijke
opvoeding

Koken

Filosofie & ecosofie

Kunst  & Cultuur
ICT
& 
Techniek

Bewegen



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 ecowijsheid
- Filosofie

- Vredeslessen
-ecolessen

Technieklijn
1-8 techniek

Cultuurlijn
1-8 

mediawijsheid 

Integrale doorwerking





vmbo



Transitie participatiesamenleving 

van een passieve consument naar een actieve producent
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Werken met hoofd, hart en handen



Materiaal per lijn
1. Budolijn

2. Gezondlijn

3. Groenlijn

4. Technieklijn

5. Denklijn

• Lesmateriaal

• Budolijn: lesdoelen judo en aikido op detailniveau en overzichtsniveau

• Gezondlijn: leshandleidingen en materiaal

• Groenlijn: activiteitenkaarten en materiaal

• Technieklijn: leshandleidingen en materiaal

• Denklijn: leshandleidingen, materiaal, leestekstenboek





4. Ecosofie & hypokritiek
Van ego emancipatie naar eco emancipatie



Autonoom individu Eco-relationeel dividu

emancipatie



Gilles Deleuze:  rhizomatics (1976)
Félix Guattari, The three ecologies (1989)

(1921-2006) Murray Bookchin: Social ecology (1990) 

(1912-2009)

(1904-1980) Gregory Bateson, Steps to an ecology of the mind (1972) 

1930-1992 1925-1995

Arne Naess: deep ecology (1973)



Donna Haraway

Anna Tsing

Bruno Latour

Isabelle Stengers



“The tentacular are also
nets and networks, IT
critters, in and out of
clouds. Tentacularity is
about life lived along lines
(…) not at points, not in
spheres. …. String
figures all.”(SWT 32)

Geen autopoiesis, maar

sympoiesis

The Chtulucene
(Donna haraway)



1. Physical (environment)
2. Social (ecopolitics)
3. Mental (agency, subjectivity)



Hypokritische deconstructie 
moderne identiteit

• Wat was de grootste 
moslimstaat in 1917? 
• Black Lives Matter
• LHBTQIAP+, #metoo
• Extinction Rebellion

• Kolonialisme
• Racisme
• Patriarchaat
• Antropocentrisme



Van identiteit via netwerk 
naar footprint? 



Discoursomslag
Netwerksamenleving

Moderne wereld (1789-1945)

• Utopisch denken
• kritiek
• Natiestaat
• Emancipatie
• Massamedia
• Individu
• Alfabetisering
• Technologie
• Multicultureel

Globale wereld (21e eeuw)

• Ecotopisch denken
• Hypokritiek
• Wereldsamenleving
• Participatie
• Internet en sociale media
• Intervidu
• Mediawijsheid
• Ecowijsheid
• intercultureel


