
De Circulaire Economie en een integrale school aanpak… 
Heleentje Swart

Werkconferentie ChecK MBO
11 december 2018



Wat gaan we doen?

Introductie

Wat is CE?

Hoe vaart zetten achter de transitie?

Whole School Approach en Het Groene Kompas als tools



Wie ben ik/ wat doe ik?

Heleentje Swart

• Nordwin College
• RUG | Campus Fryslân
• Groene Groei
• CB●NN
• Circulair Friesland 
• Spark the Movement

Wij bouwen mee aan een 
circulaire wereld!



Waar hebben we het over als we over CE spreken?



Wat zouden we anders moeten doen om van een lineair georganiseerd model 
naar een circulair model te komen? 

• Holistische kijk ontwikkelen 
- bigger picture, samenhang, relaties, netwerken, inzicht in ketens

• Toekomstgericht leren denken 
- voorbij de korte termijn

• Van perspectief kunnen wisselen
- inleven in anderen, emotionele intelligentie ontwikkelen, 
reflectie op eigen handelen

• Actiebereidheid
- Persoonlijk initiatief, leiderschap, sfeer van invloed ontdekken

• …?



Wat vinden jullie?

Als we onszelf de vraag stellen: hoe organiseren we 
de transitie van 

een lineair naar een circulair denkpatroon…

wat moeten we dan anders doen?
Hoe helpen we jongeren om aansluiting te vinden op de kansen van de CE?



‘Hoe laten we (onderwijsmakers) jongeren 
structureel aansluiten op de duurzame 
innovaties in onze regio?’

Als we het over het hoe gaan hebben, dan 
hebben we het ook over het waarom en het 
waartoe….

Waarom is leren voor duurzame innovatie een vraag voor het onderwijs? Waarom zouden 
jongeren daarbij gebaat zijn?

en 

Waartoe zou duurzame innovatie in het onderwijs moeten leiden? Wat is de context 
waarbinnen onderwijs in de 21e eeuw vorm krijgt? 



Waarom organiseren we onderwijs?

Empowerment & Engagement…?
Leren om op een volwassen manier in en met de wereld te zijn… (Biesta, 2017)



Waartoe? Wat is de context?

Maatschappelijke opgave 21e eeuw: vraag om op 
duurzame manier naar de wereld te leren kijken 
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Deze wereld heeft in deze tijd een 

specifieke vraag: hoe leren we met 

elkaar toe te werken naar een vitale, 

toekomstbestendige, duurzame 

wereld?

Het onderwijs kan hier een 

belangrijke bijdrage aan leveren 

door jongeren te leren om op een 

volwassen manier ‘in en met de 

wereld’ te zijn. 

Dit strekt verder dan het curriculum, 

en raakt aan de manier waarop we 

onderwijs organiseren: integraal, 

responsief, relevant, responsible, re-

imaginative, 

re-generative en reflexief. 



--> -->

De plek van de school 
als organisatie in een 
lineair en in een  
integraal circulair 
georganiseerd 
onderwijsmodel
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Wals en Swart, 2016

Terug naar de hoe – vraag: een 
integrale aanpak!

Door alle facetten in de school die 
bijdragen aan het organiseren van 
onderwijs af te stemmen op het doel 
daarvan wordt het doel, in dit geval het 
leren voor duurzame ontwikkeling 
versterkt. 
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Ben je op zoek naar een instrument om duurzame innovatie een vast onderdeel te maken van jullie opleiding? 
Dan is het Groene Kompas voor duurzame ontwikkeling in het (V)MBO iets voor jou….



Bedankt voor jullie aandacht!

Meer weten? 

Heleentje.swart@circulairfriesland.frl

mailto:Heleentje.swart@circulairfriesland.frl



