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Duurzaamheid algemeen  
goed als inleiding op een van de onderstaande onderwerpen, als
inleiding op een blokuur.
Wat is duurzaamheid? Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen daarvan? En wie kan hier
wat aan doen, en wat zijn de mogelijkheden? We willen een discussie met de klas, we willen
dat ze een mening gaan vormen over duurzaamheid. Waarom zouden ze iets doen?
Klimaatdieet
Wat is duurzame voeding? Hoeveel voedsel wordt er weggegooid in Nederland? Wat zijn de
gevolgen van onze consumptie en wat kan je hieraan veranderen? In deze interactieve les
wordt het probleem van voedselverspilling behandeld en komen de leerlingen zelf met
oplossingen.
Duurzame Mode
Waar komt onze kleding eigenlijk vandaan? En wie heeft het gemaakt? De gastles ‘Duurzame
mode’ neemt de leerling mee door het verhaal van het ontstaan van een kledingstuk. Hoe komt
het van katoenplant uiteindelijk in de winkel? En wat is dan het hele verhaal van fast en slow
fashion? Mode is de op een na meest vervuilende industrie; hoe zit dat dan precies? De
gastles biedt antwoorden op al deze vragen en meer. Verschillende facetten zullen behandeld
worden op een interactieve manier waarbij de leerlingen zelf tot denken worden gezet.
Circulaire economie
(afval wordt hierbij gebruikt als grondstof voor nieuwe producten)

Wat is circulaire economie? Waarom is het duurzaam en welke producten zijn circulair? Deze
gastles geeft leerlingen een nieuwe kijk op dingen en laat ze zelf een circulair product
bedenken.
Deel economie
Wat is een deeleconomie? Wat is het verschil met de huidige economie en waarom is het
duurzamer? En nog leuker, wat kunnen we er mee doen? De leerlingen zullen in tweetallen
nadenken over een eigen project.
Alternatieve Economie  een combinatie les van twee bovengenoemde lessen.
Rank a School
Dit is een actieve les waarin leerlingen hun school gaan onderzoeken. Eerst wordt
duurzaamheid breed uitgelegd vervolgens worden diverse aspecten van duurzaamheid
onderzocht. Wat doet de school, waarom is dit duurzaam en wat kan beter?

