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Duurzaamheid en onderwijs
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De ontwikkelingen in het onderwijs vanuit het rijk
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16.45 - 17.00
17.00 - 17.30
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Onderzoekend leren
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High tech leren in verbinding met de natuur
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Taalontwikkeling bij kinderen. Hoe kun je daar als
NME-er postitief aan bijdragen?
Janette Prins Hoge School Leiden
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Sprekers
De groei van Amsterdam

Lotje Cohen Gemeente Amsterdam Afdeling OIS
Lotje Cohen, Adviseur Data en Onderzoek bij Onderzoek, Informatie en Statistiek van de
gemeente Amsterdam zal iets vertellen over de groei van de stad. In de loop van 2019 telt
de stad een recordaantal inwoners. Het hoogste inwonertal tot nu (ruim 872.000 inwoners
in 1959) wordt waarschijnlijk dit jaar voorbijgestreefd. En de verwachting is nu dat
Amsterdam in 2032 een miljoenenstad wordt.
Waar zullen de woningen komen? En welke type mensen komen erbij in de stad? Komt er
meer ruimte voor gezinnen met kinderen? En hoeveel nieuwe scholen zijn er in de
komende jaren nodig? Dit zijn vragen die beantwoord zullen worden. Ook wordt er kort
iets verteld over de staat van het Amsterdamse onderwijs, wat zijn de grote verschillen
tussen Amsterdamse scholen?

De natuur in een groeiende stad
Ignas van Schaick EMSfilms

In 2018 is de film de De Wilde Stad in de bioscoop uitgekomen.
De film schetst een beeld van Amsterdam vanuit een totaal nieuw perspectief, namelijk dat
van, de vaak door de mens onopgemerkte inwoners, de vele wilde dieren en planten die
de stad bevolken.
Een meeslepend verhaal over het ongetemde dierenrijk in een urban jungle gezien door
de ogen van de avontuurlijke stadskat, Abatutu. Een stadse film die de dynamiek, snelheid,
kracht, schoonheid, humor en hilariteit van de rijke natuur in een stedelijke omgeving laat
zien in de vorm van ontmoetingen tussen mens en dier, waar de mens nu eens niet centraal
staat.
Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen. Voor een
groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en
gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijke om in te leven als een oerbos of
nieuwe wildernis. De stad verdringt of vervangt niet de natuur, het is natuur. De forenzende
patatmeeuw en de vinexvos zijn net zo wild en bijzonder als de zeehond en de panda.
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Workshops
Duurzaamheid en onderwijs

André de Hamer, programmamanager van Duurzame PABO, gaat met de deelnemers
werken aan een practisch lesontwerp dat Whole School Approach, Sustainable
Development Goals (SDG’s) en leerkrachtcompetenties duurzaamheid als uitgangspunten
kent.

De ontwikkelingen in het onderwijs vanuit het rijk

Sinds 2015 wordt er toegewerkt naar een nieuw, toekomstbestendig curriculum. Eerst via
Onderwijs2032, dat eind 2017 een vervolg heeft gekregen in Curriculum.nu. In Curriculum.
nu werken leraren van primair tot en met voortgezet onderwijs samen in negen ontwikkelteams aan de inhoud voor een nieuw curriculum voor basis- en voortgezet onderwijs.
In de workshop wordt ingegaan op deze en andere relevante ontwikkelingen in het (basis)
onderwijs en hoe deze zich verhouden met het aanbod van de diverse NME aanbieders in
de NME-gids van Amsterdam.

Voedselkringlopen op de Ceuvel groep 7 en 8

In deze workshop laat de Ceuvel je zien (net als de kinderen in groep 8) hoe hun voedselkringloop er in de praktijk uitziet, welke technieken hiervoor gebruikt worden en op welke
manier duurzaamheid daarin centraal staat. Het gaat hierbij om kernbegrippen als: circulaire economie, gesloten systemen, hergebruik van nutriënten en minimaliseren van afval en
reststromen.

De schoolpleinchallenge, maak je eigen natuurfilm

Als makers van De Wilde Stad zijn wij meer dan twee jaar lang iedere dag bezig geweest
met het filmen van de natuur in de stad. Maar wij denken dat jullie ook een hele mooie
natuurfilm kunnen maken, gewoon op je eigen schoolplein. Daarom dagen we je uit om je
eigen De Wilde Stad filmpje te maken. Met een smartphone, actie-camera, iPad of fotocamera kun je direct aan de slag en de mooiste filmpjes maken.
In vijf stappen bespreken we hoe je dit het beste kunt aanpakken
Stap 1 – storyboard maken
Stap 2 – de voorbereiding
Stap 3 – het filmen en geluid opnemen
Stap 4 – monteren
Stap 5 – filmvertoning
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Workshops
Onderzoekend leren

Wat is onderzoekend leren? Waarom wordt het steeds populairder? En hoe kan je als begeleider van NME-activiteiten een onderzoekende houding bij kinderen stimuleren? Hier
gaan we het in deze workshop over hebben. Ervaar zelf hoe leuk onderzoekend leren is!

High tech leren in verbinding met de natuur

GrowWizzKid verbindt natuur, techniek, voedseleducatie en innovatie
Duurzame innovatie is nodig om een gezonde en leefbare aarde te krijgen, te behouden
en door te geven aan volgende generaties.
Hoe maken we de volgende generatie bewust van de uitdagingen die we hebben en dan
vooral op een aansprekende en innovatieve manier? Hoe krijgen we kinderen nu al in beweging om bewuste en duurzame keuzes te maken?
Lesconcept GrowWizzKid helpt kinderen zelf antwoorden te vinden door betekenisvol
onderzoekend leren aan de hand van het werken met een hightech binnenteeltsysteem (en
in het seizoen in de moestuin).

Taalontwikkeling bij kinderen. Hoe kun je daar als NME-er postitief aan
bijdragen?

Theorie en praktijk, vragen stellen en stimulerende gespreksdidactiek
Het onderzoek van Janette Pris “ Hoofd, schouders, knie en taal”, gaat over hoe belangrijk
ervaringen zijn voor het lijf en voor taalontwikkeling. Educatie is meer of minder groene
omgeving is daarin heel belangrijk.
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