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Waarom dit onderzoek

Aanleiding
Op 11-11-11, een jaar geleden op de dag van de duurzaamheid, startte de petitie “een groene
generatie vraagt om duurzame educatie”. Inmiddels tekenden 5000 mensen de oproep. Een oproep
aan politieke partijen om de link tussen duurzame ontwikkeling en onderwijs te leggen in hun
verkiezingsprogramma's. Een jaar later en vervroegde verkiezingen achter de rug hebbende,
bekijken we de status quo. In Duitsland hebben ze een partijoverstijgend verdrag gesloten in de
Bundesstag voor de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs van peuter tot postdoc.
Hoever zijn de partijen in Nederland? Is er voldoende aanleiding in de verkiezingsprogramma’s om
ook in Nederland grote stappen te maken? Het onderzoek dat Groene Generatie NL heeft gedaan
geeft antwoord op deze vraag.
Duurzame ontwikkeling en economie
Duurzame ontwikkeling gaat om het in balans brengen van ecologie, economie en maatschappij. De
ontwikkeling moet zorgen dat er genoeg is voor iedereen hier, nu, daar en morgen. Een duurzame
economie kan in dat licht gezien worden als een economie die voorziet in mogelijkheden om ons
welzijn en (mondiale) sociale rechtvaardigheid te verbeteren en die tegelijkertijd significant
milieurisico's en schaarste terugdringt (Bron: VN). De financiële crisis, klimaatverandering,
voedselcrises en de grondstoffenproblematiek hebben de vraag om een duurzame economie ook in
Nederland hoog op de agenda gezet.
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Onderwijs voor een duurzame economie
Onderwijs en onderzoek wordt door velen gezien als de motor van de economie, dus ook die van
een duurzame economie. Onderwijs voor een duurzame economie, duurzaam onderwijs of leren
voor duurzame ontwikkeling gaat over de integratie van kennis, vaardigheden en vorming in het
bestaande onderwijs om onze jongeren voor te bereiden op de economie en de samenleving van
morgen. Dat betekent letterlijk werk maken van een leefbare planeet, of een volhoudbare
samenleving zoals Marianne Minnesma (Urgenda, Nummer 1 Trouw's Duurzame 100) dat noemt, en
natuurlijk ook de economische kansen die met de transitie naar een duurzame economie gepaard
gaan.
Het competentiemodel van de VN (UNECE) biedt houvast hoe 'leren voor duurzame ontwikkeling'
eruit zou kunnen zien vanuit het perspectief van een docent. Er is voor het Nederlandse
basisonderwijs een bewerking gemaakt.
Afzender
Groene Generatie NL
De afzender van dit onderzoek is Groene Generatie NL. Groene Generatie NL is een not-for-profit
uitgave van Het Groene Bureau. Groene Generatie NL is heeft zich tot doel gesteld meer
bekendheid en draagvlak te genereren voor “onderwijs voor een duurzame economie”. De petitie
waar het mee is begonnen was een initiatief van allerlei maatschappelijke organisaties die zich
bezighouden met de inhoudelijke kant van leren voor duurzame ontwikkeling.
Groene Generatie NL bestaat uit een team van 3 zelfstandigen die hun tanden zetten in onderzoek,
nieuwsgaring en draagvlakcampagnes. Voor meer informatie ga naar www.groenegeneratie.nl
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Belangrijkste resultaten
•

D66 wil duurzaamheid in het onderwijs structureel organiseren

•

Daarin is de partij uniek

•

Meerderheid is overtuigd van het nut van duurzaam onderwijs, urgentie agenda
ontbreekt

•

Koplopers op het thema duurzaam onderwijs zijn: D66, GL, CU

•

De middenmoot bestaat uit: VVD, PvdA, SP, CDA, SGP en PvdD

•

De achterhoede: PVV, 50+ partij

Partijvisie duurzaam onderwijs | Bij 100% is de partij klaar voor de integratie van duurzaam
onderwijs.
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•

11 politieke partijen

•

Hun visie op een duurzame economie

•

Hun visie op de rol die onderwijs binnen een duurzame economie heeft

•

Hun bereidheid in onderwijs te investeren

•

Hun mogelijkheden voor duurzaam onderwijs

•

Hun visie op duurzaam onderwijs

•

Onze conclusies

•

Perspectief voor duurzaam onderwijs

11 politieke partijen
De programma’s van elf politieke partijen (VVD, PvdA, SP, PVV, CDA, D66, Christen Unie,
Groenlinks, SGP, 50+ en Partij voor de Dieren) zijn in dit onderzoek onderworpen aan een analyse
over de mogelijkheden die de partij schept voor de inbedding van duurzaam onderwijs. Duurzaam
onderwijs draagt in zich de belofte een bijdrage te leveren aan het versnellen van een duurzame
economie.
Duurzame economie
Het is relevant om te weten welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen de partij gerealiseerd zou
willen zien, waar duurzaam onderwijs aan bij zou kunnen dragen. Alle partijen hebben een visie op
een duurzame economie. Het merendeel legt de nadruk op innovatieve technologische ontwikkeling
en duurzame groei - die moeten bewaken dat we genoeg banen creëren, een hoge
concurrentiepositie behouden én onze toekomst op deze planeet veiligstellen. Een enkele partij
gooit het over een andere boeg. Neem de PVV. ‘Duurzaam staat vooral voor duur’ en groene
subsidies moeten snel worden afgeschaft. Wel duurzaam van de partij, is het willen reduceren van
inkomensverschillen, al is het beleid op deze people kant van de duurzaamheidsdriehoek met name
op het ‘hier’ en ‘nu’ gericht. Maar ook het verzet tegen de bonuscultuur, waar de partij overigens vele
medestanders vindt, heeft een duurzaam tintje. Ook de 50+ partij en de SP richten zich voornamelijk
op de people kant van duurzaamheid. In toenemende mate, de SP voorop, betrekken deze partijen,
ook andere facetten van duurzame ontwikkeling in hun programmapunten, die zowel raakvlakken
hebben met internationale milieuafspraken en solidariteit (‘daar’) als een leefbare planeet voor
volgende generaties (‘straks’). Noemenswaardig is nog de Partij voor de Dieren. Zij is de enige partij
die economische ontwikkeling niet gelijkstelt aan groei. Een economische transitie moet volgens de
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partij welzijn centraal stellen waarmee een onwenselijke fixatie op geld, inkomensgroei en
consumptie een halt worden toegeroepen.
Rol voor onderwijs
Alle partijen, uitgezonderd de PVV en de 50+ partij, spreken direct of indirect uit dat zij een rol voor
het onderwijs weggelegd zien in het behalen van de door de partij geformuleerde doelstellingen voor
een duurzame economie. Daarbij spreekt de ene partij zich specifieker uit dan de andere partij. Zo
noemt de VDD onderwijs ‘de beste garantie voor economische groei in de toekomst’ en heeft de SP
het over onderwijs voor ‘het blijvend sterk maken van de economie en de samenleving’. Partijen die
onderwijs zelfs specifiek relateren aan het begrip duurzaamheid zijn de PvdA, CDA, D66, CU, GL,
PvdD en de SGP.
Investeringsbereidheid
De bereidheid te investeren in het onderwijs wordt door alle partijen onderschreven met uitzondering
van de PVV, 50+ partij en de PvdD. De uitgezonderde partijen spreken zich niet uit niet te willen
investeren in het onderwijs, maar onderkennen eveneens niet specifiek de noodzaak voor
investeringen in hun programma’s.
Inbeddingsmogelijkheden voor duurzaam onderwijs
Mogelijkheden voor de inbedding van duurzaam onderwijs is beantwoord met twee vragen. Wil de
partij een heroriëntatie op het bestaande onderwijscurricula en wil de partij onderwijs voor
(tegenover over) een duurzame ontwikkeling. Een positief antwoord op deze twee vraagstukken zijn
cruciale voorwaarden voor het succes van duurzaam onderwijs. (Education for Sustainable
Delelopment Toolkit, McKeown, R. 2002)
Een heroriëntatie biedt de ruimte om nieuwe programma’s te integreren en oude programma’s, die
overbodig zijn geworden, te elimineren. Programma’s enkel toevoegen aan het bestaande systeem
zal niet haalbaar zijn binnen de meeste onderwijsinstellingen, daar hun programma vaak al erg vol
is. Een heroriëntatie biedt dus meer slagingskansen voor duurzaam onderwijs. Slechts één partij, te
weten D66, spreekt zich uit voor een heroriëntatie. Dat bleek voor ons uit de volgende quote van de
partij: ‘D66 wil door middel van een adequate financiering op zowel nationaal als provinciaal en
gemeentelijk niveau het duurzaamheidsonderwijs in europa structureel organiseren’.
Het onderscheid tussen onderwijs voor of onderwijs over duurzame ontwikkeling doet een uitspraak
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over het doel dat men wil bereiken met het onderwijs. Onderwijs over suggereert een theoretische
discussie of een bewustzijnsles, terwijl onderwijs voor een doel indiceert. Waar sommigen zullen
stellen dat dit laatste relateert aan indoctrinatie, is het tegenargument daarvoor dat al het onderwijs
een doel indiceert, anders zou het niet met publieke gelden gefinancierd worden. Zeven van de elf
partijen spreken zich uit voor onderwijs voor duurzame ontwikkeling. De partijen: PVV, SP, SGP en
de 50+ partij doen dit niet.
Specificaties duurzaam onderwijs
De invulling van duurzaam onderwijs door de partij is geanalyseerd op drie categorieën: kennis,
vaardigheden en waarden – die allen bijdragen aan een duurzame toekomst. Binnen deze
categorieën wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende competenties. (‘Learning for the
future: Competences in Education for Sustainable Development’, UNESE, 2011).
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Leerlingen moeten kennis hebben van de onderlinge afhankelijkheid van huidige en toekomstige
generaties, van verschillen tussen rijk en arm en hoe de mens zich verhoudt tot de natuur. Hun
eigen wereldbeeld en begrip van de eigen cultuur maakt plaats voor het verdiepen in de achtergrond
van en het begrip voor de ander. De aard van onduurzaamheid en de noodzaak voor verandering
moeten onderwezen worden. Er worden vijf verschillende kenniscompetenties door 9 verschillende
partijen benoemd. Twee partijen formuleren geen kenniscompetenties, te weten: de 50+ partij en
opvallend genoeg het CDA. Als kenniscompetenties worden genoemd:
1. Cultuuroverdracht (niet door: D66, PvdD, CDA, 50+ partij)
2. Basisprincipes van duurzaamheid (D66, GL)
3. Kennis over dieren, natuur en milieu (PvdD)
4. Voorlichting over mensenrechten (GL)
Leerlingen worden vaardigheden aangeleerd als kritisch denken, disciplineoverstijgend
samenwerken en leren kijken vanuit verschillende perspectieven. De vaardigheden dragen bij aan
de mogelijkheid je als individu te ontwikkelen tot een capabel wereldburger. Er worden zes
competenties op het gebied van vaardigheden door alle partijen benoemd.
1. Aanpakken taal(of ontwikkel-)achterstand (niet door: PPV, SP, SGP, PvdD)
2. Aandacht voor speciaal/passend onderwijs (niet door: SGP, 50+ partij)
3. Stimuleren levenslang leren (PvdA, CDA, D66, CU, GL)
4. Studiebeurs voor studenten in ontwikkelingslanden (CU)
5. Media-educatie (GL, SGP, PvdD, 50+ partij)
6. Voedsel telen in schooltuin (PvdD)
De waarden die de leerling vervolgens internaliseert dragen bij aan actief wereldburgerschap. Vijf
verschillende partijen halen vier verschillende waarden aan.
1. Anti-pest-beleid (PVV)
2. Toepassen van basisprincipes van duurzaamheid (D66)
3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid (CU, SGP)
4. Verantwoorde omgang met de aarde (PvdD)
De meeste visie op de invulling voor duurzaam onderwijs wordt geformuleerd door GL met zeven
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inhoudelijke suggesties. Daarna volgen de andere koplopers CU en D66 met zes resp. vijf
inhoudelijke suggesties. Ook de PvdD doet vijf inhoudelijke suggesties voor duurzaam onderwijs en
lijkt als middenpartij op het thema bovengemiddeld goed te scoren als het om een inhoudelijke visie
op duurzaam onderwijs aangaat?. De SP lijkt opvallend weinig concrete aanknopingspunten te
bieden voor een partij die gemiddeld scoort op het thema.
Algemene conclusies
We sommen nog een paar conclusies voor u op. Beduidend de minste visie op het thema duurzaam
onderwijs zien we terug in de programma’s van de PVV en de 50+ partij. Waar het bij de PVV een
bewuste keuze lijkt, een soort verzet tegen duurzaamheid (‘linkse hobby’) lijkt het bij de 50+ partij op
een compleet gebrek aan visie. De SP scoort gelijk of lager dan de achterlopers op het inhoudelijke
deel van duurzaam onderwijs. Daarmee lijkt het erop dat de partij weinig visie heeft op de invulling
van duurzaam onderwijs. Veel visie zien we terug bij de koplopers GL, D66, CU, maar ook bij de
PvdD.
Verder is het opvallend dat de partijen een hoge mate van eensgezindheid tonen. Zowel inhoudelijk
op het thema duurzaam onderwijs (zo willen bijna alle partijen ruimte voor cultuureducatie en zijn
bijna alle partijen overtuigd van het nut van passend onderwijs en het wegwerken van
taalachterstanden) als wat betreft de gehele beoordeling. Uiteraard is dat mooi, maar anderzijds
bieden de visies te weinig concrete handvatten.
Er wordt nog te weinig onderkend dat duurzaam onderwijs daadwerkelijk een bijdrage kan leveren
aan het behalen van duurzame doelstellingen. Ja, de meeste partijen lijken dit in theorie te
onderkennen, maar het hapert bij de realisatie. Zo is een heroriëntatie op het onderwijs nodig voor
een succesvolle inrichting van duurzaam onderwijs. Slechts één partij erkent deze noodzaak. Maar
zelfs het hebben van een visie gaat nog niet hand in hand met de realisatie. Zeker niet als de partij
momenteel niet in de regering zit.
Binnen de huidige regeringsperiode is het niet waarschijnlijk dat duurzaam onderwijs een
significante voorwaartse vlucht gaat maken. Er worden hooguit wat duurzame
stimuleringsmaatregelen genomen op het gebied van onderwijs zoals het stimuleren van levenslang
leren (voor de beroepsbevolking) door de PvdA en enkele includerende maatregelingen getroffen
zoals aandacht voor het wegwerken van taalachterstanden en passend onderwijs. De human
campital agenda's behorend bij het topsectoren beleid bieden nog enige handvatten, maar de actie
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wordt dan toch vooral vanuit het bedrijfsleven verwacht. Ook kan cultuureducatie een intree in het
onderwijs gaan maken, of wordt besloten dat het er eigenlijk al in min of meerdere mate aanwezig is.
Er worden geen radicale voorstellen gedaan, noch door de huidige regeringspartijen, noch door de
andere partijen. Er zijnslechts enkele concrete voorstellen terug te vinden, zoals het telen van eigen
groente in een schooltuin.
Vervolg
In Duitsland lijkt men hier wederom een eind voorop te lopen als het gaat visie op een duurzame
economie. Daar sluiten ze een partij-overschrijdend verdrag voor de integratie van duurzaamheid in
onderwijscurricula. Moeten we in Nederland wachten tot de koploper ruimte krijgt vrij baan te maken
voor duurzaam onderwijs? Nee. We kunnen de politiek gezamenlijk oproepen hier werk van te
maken. Een maatschappelijk geluid voor deze oproep kunt u ondersteunen via deze petitie:
petitie.groenegeneratie.nl/. Daarnaast is het belangrijk om mogelijke knelpunten te overwinnen. Het
formuleren van een visie op duurzaam onderwijs is niet uitsluitend de taak van onze overheid. Ook
bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen kunnen zich hiervoor hard maken. Een mooi voorbeeld
hiervan is de oproep van studenten: manifestvanmorgen.groenegeneratie.nl/ Hiermee hebben
studenten op de Dag van de Duurzaamheid een oproep gedaan aan bestuurders van het hoger
onderwijs om duurzaamheid te integreren in het curriculum. Ook kunnen onderwijsinstellingen met
lokale gemeenten in overleg aan welke doelstellingen hun curriculum wil bijdragen en op welke
manier ze dit willen invullen. Zo vindt regionaal discussie plaats over - en wordt er concrete invulling
gegeven aan - de complexiteit van het concept duurzame ontwikkeling.
Onze aanbeveling? Politieke partijen moeten in discussie gaan met jongeren, het bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen over het realiseren van duurzaam onderwijs. Op lokaal niveau kunnen partijen
experimenteren met de invulling onder gemeentelijke begeleiding en waarmee
verantwoordelijkheden worden gedeeld.

De leefbaarheid van de planeet en een welzijnsbevorderende economie gaat iedereen aan. Groene
Generatie NL doet op dit moment tevens onderzoek naar de vraag om duurzaam onderwijs vanuit
het bedrijfsleven. De eerste resultaten van dit onderzoek verwachten we in januari 2013. Volgende
maand zullen we het regeringsbeleid op dit terrein intensief onder de loep nemen en daarover
rapporteren.
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Onderzoeksmethode
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn politieke partijen klaar voor de integratie van duurzaam onderwijs ten behoeve van
een duurzame economie?
Deelvragen
1. Heeft de partij een visie op duurzame ontwikkeling?
2. Erkent de partij een rol voor het onderwijs in de visie op duurzame ontwikkeling?
3. Wil de partij investeren in onderwijs?
4. Formuleert de partij hoe zij duurzaam onderwijs ingebed wil zien?
5. Heeft de partij een visie over duurzaamheidsaspecten die volgens haar thuishoren in het
onderwijs?
Analyse
De deelvragen worden beantwoord via een puntentoekenning per vraag. Deze puntentoekenning
staat voor een bepaald percentage. Bij een percentage van 100% is de partij klaar voor de integratie
van duurzaam onderwijs ten behoeve van een duurzame economie. Met de optelling van het aantal
punten wordt dus de hoofdvraag beantwoord. Als je als partij een visie hebt op duurzaam onderwijs
en de partij onderkent het nut van duurzaam onderwijs in deze visie dan resulteert dat in een
percentage van 55%. Wil de partij investeren in onderwijs dan zit de partij op 60%. Heeft de partij
een visie op de inbedding van duurzaam onderwijs, dan resulteert dat in een percentage van 70%.
De overige 30% zijn te behalen middels een visie op de inhoudelijke componenten van duurzaam
onderwijs.
Toelichting deelvraag 1: visie op duurzame ontwikkeling (goed voor 40 punten)
Duurzame ontwikkeling begint met een visie op duurzame ontwikkeling. Deze visie geeft richting
aan de gewenste ontwikkeling. We analyseren de visie van politieke partijen op een duurzame
economie aan de hand van de partijstandpunten uit hun programma’s die raakvlakken hebben met
de door ons gebruikte definitie van duurzame ontwikkeling. Deze definitie wordt internationaal breed
erkend en is afkomstig uit ‘Rio Declaration on Environmental Development’. Ze is opgesteld in
internationaal verband, maar word ook vaak gebruikt ter inspiratie voor nationaal en lokaal beleid.
De definitie maakt onderscheid tussen 27 standpunten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
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Hieronder vindt u daarvan een Nederlandse vertaling.

De puntentoekenning vindt plaats bij een visie op duurzame ontwikkeling. De reikwijdte van deze
partijvisie maakt niet uit. Het is dus eigenlijk een cadeautje. De partijvisie op duurzame ontwikkeling
is voor deze partij de richtlijn voor duurzaam onderwijs. Het zijn immers de doelstellingen die zij wil
behalen en waar onderwijs een ondersteunende rol in zou kunnen vervullen. (Education for
Sustainable Delelopment Toolkit, McKeown, R. 2002)
Rio Declaration on Environmental Development
1. Recht op een gezond en productief leven in harmonie met de natuur.
2. Bronnen exploiteren naar eigen landsbeleid - geen invloed buiten landgrenzen.
3. Ontwikkeling ondermijnt niet de huidige en de toekomstige generatie in hun behoeften.
4. Milieubescherming als integraal onderdeel voor duurzame ontwikkeling.
5. Lidstaten en mensen werken aan armoede-uitroeiing - reduceren levensstandaardverschillen.
6. Internationale DO-acties besteden aandacht aan de belangen/behoeften van alle landen.
7. Lidstaten werken in mondiaal samenwerkingsverband aan het behoud, bescherming en herstel van de
integriteit van het ecosysteem van de aarde.
8. Lidstaten verminderen/elimineren onduurzame productie- en consumptiepatronen en bevorderen
‘geschikt’ demografisch beleid.
9. Lidstaten versterken begrip van DO d.m.v. uitwisseling van wetenschappelijke en (innovatieve)
technologische kennis.
10. Lidstaten bieden burgers transparantie over milieubeleid en bieden hen de mogelijkheid deel te nemen
aan besluitvormingsprocessen.
11. Lidstaten stellen effectieve milieuwetgeving vast die geen economische en sociale kosten naar andere
landen – in het bijzonder naar ontwikkelingslanden – doorschuiven.
12. Lidstaten dienen samen te werken aan een instaatstellende en open internationaal economisch systeem
dat tot economische groei en duurzame ontwikkeling in alle landen leidt. Milieumaatregelen die mondiale
milieuproblematiek adresseert, moeten zoveel mogelijk gebaseerd zijn op internationale consensus.
13. Lidstaten ontwikkelen nationale wetgeving met betrekking tot aansprakelijkheid en schadevergoeding
voor slachtoffers van verontreiniging en andere milieuschade – ook voor schade dat in het buitenland wordt
aangericht binnen hun rechtsmacht of toezicht.
14. Lidstaten moeten doeltreffend samenwerken om te voorkomen dat activiteiten die schadelijk zijn voor de
menselijke gezondheid of milieudegradatie bewerkstellingen – overgedragen worden naar andere lidstaten.
15. Lidstaten – afhankelijk van hun mogelijkheden – hanteren een preventieve aanpak voor de bescherming
van het milieu. Het ontbreken van wetenschappelijke zekerheid is geen excuus voor het uitstellen van
kosteneffectieve maatregelen voor milieubescherming bij gevaar voor ernstige/onomkeerbare
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schadedreiging.
16. Lidstaten moeten het ‘de-vervuiler-betaalt’-principe bevorderen met inachtneming van het algemeen
belang en zonder de internationale handel en investeringen te vervormen
17. Milieueffectrapportage wordt nationaal instrument wordt opgesteld voor activiteiten die waarschijnlijke
nadelige gevolgen hebben voor het milieu.
18. Lidstaten stellen andere lidstaten onmiddellijk op de hoogte over natuur(of andere)rampen die schade
aan deze lidstaten kunnen toedoen.
19. Lidstaten verstrekken tijdig relevante informatie over activiteiten die mogelijke grensoverschrijdende
milieueffecten hebben aan de betrokken lidstaten.
20. Vrouwen hebben een cruciale rol in DO.
21. Creativiteit, idealen en moed van de jeugd zouden gemobiliseerd moeten worden tot mondiaal
partnerschap t.b.v. DO
22. Lidstaten erkennen de kennis en praktijkervaring van inheemse volken – en daarmee hun cruciale rol bij
de verwezenlijking van DO.
23. Bescherming van milieu en grondstoffen van onderdrukte mensen
24. Lidstaten respecteren internationaal recht dat het milieu beschermt in tijden van gewapend conflict.
25. Vrede, ontwikkeling en milieubescherming zijn onderling afhankelijk.
26. Lidstaten lossen hun milieugeschillen vreedzaam met elkaar op.
27. Lidstaten en mensen werken goed samen aan de nakoming van deze principes.

Toelichting deelvraag 2: erkenning onderwijsrol (goed voor 15 punten)
Bij de erkenning dat onderwijs een rol speelt in het behalen van de doelstellingen die de partij aan
een duurzame economie verbindt, creëert de partij ruimte voor nadere invulling van duurzaam
onderwijs. De beantwoording van deze vraag wordt ondersteund met een quote waaruit blijkt dat de
partij onderwijs een rol toekent bij het behalen van haar duurzame doelstellingen.
Toelichting deelvraag 3: investeringsbereidheid (goed voor 5 punten)
Met de bereidheid te investeren in onderwijs creëert de partij ruimte voor de inbedding van
duurzaam onderwijs. De beantwoording van deze vraag wordt ondersteund met een quote waaruit
blijkt dat de partij wil investeren in onderwijs.
Toelichting deelvraag 4: inbedding duurzaam onderwijs (goed voor 10 punten)
Mogelijkheden voor de inbedding van duurzaam onderwijs is beantwoord met twee vragen. Wil de
partij een heroriëntatie op het bestaand onderwijscurriculum en wil de partij onderwijs voor
(tegenover over) een duurzame ontwikkeling. Een positief antwoord op deze twee vraagstukken zijn
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cruciale voorwaarden voor het succes van duurzaam onderwijs. (Education for Sustainable
Delelopment Toolkit, McKeown, R. 2002).
Een heroriëntatie biedt de ruimte om nieuwe programma’s te integreren en oude programma’s, die
overbodig zijn geworden, te elimineren. Programma’s alleen toevoegen aan het bestaande systeem
zal niet haalbaar zijn binnen de meeste onderwijsinstellingen, daar hun programma vaak al erg vol
is. Een heroriëntatie biedt dus meer slagingskansen voor duurzaam onderwijs. De beantwoording
van deze vraag wordt ondersteund met een quote waaruit blijkt dat de partij een heroriëntatie op
onderwijs ten behoeve van duurzaamheid wenselijk acht. (5 punten)
Het onderscheid tussen onderwijs voor of onderwijs over duurzame ontwikkeling doet een uitspraak
over het doel dat men wil bereiken met het onderwijs. Onderwijs over suggereert een theoretische
discussie of een bewustzijnsles, terwijl onderwijs voor een doel indiceert. Waar sommigen zullen
stellen dat dit laatste relateert aan indoctrinatie, is het tegenargument daarvoor dat al het onderwijs
een doel indiceert, anders zou het niet met publieke gelden gefinancierd worden. De beantwoording
van deze vraag wordt ondersteund met een quote waaruit blijkt dat de partij onderwijs voor
duurzame ontwikkeling wil. (5 punten)
Toelichting deelvraag 5: specificaties duurzaam onderwijs (goed voor 30 punten)
Als een partij werk wil maken van een duurzame economie en daartoe onderwijs noemt als
belangrijke schakel om de ontwikkeling te versnellen dan is het belangrijk om te onderzoeken hoe
die schakel wordt uitgewerkt. Des te concreter des te beter. Daarom hebben we gekeken in welke
mate en op welke onderdelen zij de competentieset voor 'leren voor duurzame ontwikkeling' van de
VN (UNECE: UN Economic Commission for Europe) hebben geïntegreerd in hun onderwijsvisie. We
hebben gekeken naar handvatten in de verkiezingsprogramma's, die aansluiten bij de
competentieset. De competentieset gaat over competenties van de docent, maar moeten ook
bekeken worden als competenties die worden toegepast door de docent tijdens het lesgeven en dus
worden overgedragen. Het is dus ook belangrijk dat de docent wordt ondersteund door het
curriculum. Een groene generatie vraagt om duurzame educatie, vraagt dus om een groene docent
en een groen curriculum. Waarbij groen verwijst naar de definitie van duurzame ontwikkeling. We
hebben de competentieset als zodanig ingezet zodat het duidelijkheid geeft over de gewenste
kennis, vaardigheden en waarden die passen bij “leren voor duurzame ontwikkeling” of “onderwijs
voor een duurzame economie”. Hoe concreet wordt onderwijs voor een duurzame economie
onderbouwd met de volgende drie dimensies van leren:
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Kennis die bijdraagt aan een duurzame toekomst
Bijvoorbeeld:
-kennis van duurzaamheidsvraagstukken, zoals energie, voeding, grondstoffen, klimaat
-kennis van de oorzaken van onduurzaamheid, lessen trekken uit het verlenden
-kennis van samenhang tussen mens en natuur, tussen generaties en tussen arm en rijk
Vaardigheden die bijdragen aan een duurzame toekomst
Bijvoorbeeld:
-systeemdenken
-discipline overstijgend samenwerken
-leren kijken vanuit verschillende perspectieven
-kritisch denken
Waarden die bijdragen aan een duurzame toekomst
Bijvoorbeeld:
-reflectie, onderzoeken consequenties eigen gedrag
-begrip van eigen en andermans standpunten (generaties, culturen)
-actief (wereld)burgerschap

Afwegingen
Het bleek soms moeilijk te beoordelen of een inhoudelijke onderwijssuggestie een bijdrage wil
leveren aan ‘kennis’, ‘vaardigheden’ of ‘waarden’. Neem bijvoorbeeld de suggestie ‘anti-pest-beleid’.
Draagt dit bij aan vaardigheden voor een duurzame ontwikkeling: ‘de leerling leert kijken vanuit
verschillende perspectieven’ of is het een voorbeeld van waarden die bijdragen aan een duurzame
toekomst: ‘de leerling reflecteert op de consequenties van het eigen gedrag’ (is de keuze
geworden). Bij dit soort kwesties is gekozen voor de categorie waarvan we menen dat die het beste
aansluit op de onderwijssuggestie. Dat hier mogelijke discutabelheid in bestaat hebben we niet
kunnen wegnemen. We hebben er voor gekozen alle onderwijssuggestie slechts onder één
categorie te brengen.
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Analyse per politieke partij
Partij

Score

VVD

71

PvdA

73

PVV

46

SP

64

CDA

71

D66

80

Christen Unie

77

Groenlinks

79

SGP

66

Partij van de Dieren

70

50+

44

VVD: 71
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
Bij de VVD gaan duurzaamheid en innovatie hand in hand. Als het gaat om innovatie dan ziet de VVD een
belangrijke rol weggelegd voor onderwijs & onderzoek. Maar omdat duurzaamheid en innovatie lang niet in alle
gevallen over een kam te scheren zijn vinden we het moeilijk om de redenering van de VVD vast te houden in het
kader van dit onderzoek. De VVD wil minder regels van de overheid en meer vrijheid voor de kracht van
ondernemersschap. Onderwijs en ondernemersschap vormen samen de motor van de economie. Dus met een
welwillend oog biedt het programma van de VVD perspectief op het ontwikkelen van een groene of duurzame
economie. Zij zullen ondernemers die hier voortvarend mee aan de slag gaan in ieder geval geen stro breed in de
weg liggen. (40 punten)
2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Het duurzame karakter van de economie komt vooral naar voren in de visie op het te voeren energiebeleid. Daarin
worden rollen toebedeeld aan onderwijs en onderzoek. Ook het aansluiten op de toekomstige beroepspraktijk biedt
houvast, zeker als duurzaam ondernemen de standaard is. Ondersteunende quote: ‘Goed onderwijs voor onze
kinderen is de beste garantie voor economische groei in de toekomst. De VVD investeert daarom in vakscholen, zet
in op betere leraren en neemt maatregelen om de onderwijs- en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten.’
(15 punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
Ja. (5 punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?

16/32 – Inhoudsopgave

Achtergronden onderzoek verkiezingsprogramma's
door Groene Generatie NL

Spreekt de partij over een onderwijshervorming? Nee. (0 punten)
Spreekt de partij over curricula voor duurzame ontwikkeling?
Ja. In de zin dat de partij verwacht dat meer techniek en ondernemerschap beter aansluit op de arbeidsmarkt, die zij
ten dienste stelt van het behalen van duurzame doelstellingen (als schonere energie). (5 punten)
5)

Specificaties duurzaam onderwijs

Voorbeeld 1

Kennis
Cultuuroverdracht als
onderdeel van de
kerndoelen

Voorbeeld 2

Vaardigheden
Taalachterstand
aanpakken

Waarden

Aandacht voor speciaal
onderwijs

Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Uitleg: 6 punten
•

Cultuuroverdracht helpt bij het begrip van de eigen en andermans standpunten en het erkennen dat er
andere raamwerken bestaan.

•

Taalachterstanden aanpakken helpt de leerling mee te komen in de maatschappij waardoor hij/zij beter in
staat is zijn taak als actief burger uit te voeren.

•

Aandacht voor speciaal onderwijs is een actieve manier om leerlingen met een beperking zo goed mogelijk
te betrekken bij het onderwijs en hen daarmee in staat te stellen mee te komen in de maatschappij.

[terug]

PvdA: 73
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
De PvdA wil actief de ontwikkeling richting een duurzame economie aanjagen, waardoor nieuwe groei mogelijk wordt
gemaakt. Die nieuwe groei ziet ze vooral weggelegd binnen de sectoren offshore energiewinning en biobrandstoffen.
In 2050 moet Nederland voor 100% haar energie duurzaam produceren. Bij de productie van biobrandstoffen zal
rekening worden gehouden met de gevolgen voor de voedselvoorziening, vooral in ontwikkelingslanden. Verder wil
de partij lokale initiatieven voor decentrale energieopwekking stimuleren door de energiebelasting hierop af te
schaffen. Besparing en recycling van producten worden blijvend bevorderd. Subsidies en belastingvoordelen die de
groen groei belemmeren worden afgebouwd. Via het innovatiebeleid van de partij wil zij tevens een antwoord bieden
op toekomstige uitdagingen. Technologische vernieuwingen stellen ons in staat klimaatproblematiek, vergrijzing, een
groeiende wereldbevolking of toenemende schaarste aan water en grondstoffen het hoofd te bieden. Er komt een
kenniscentrum voor duurzame innovaties op basis van samenwerking tussen drie technische universiteiten en het
bedrijfsleven die jonge mensen bij duurzame innovaties faciliteert. De partij wil dat Nederland een een team van
duurzaamheidsdiplomaten benoemt, die binnen EU-verband en internationale instellingen lobbyen voor duurzaam
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beleid ten aanzien van global common goods, klimaatverandering en duurzame economie. (40 punten)
2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Ja. Dit komt vooral in uiting in haar wens technische opleidingen te ondersteunen die ten dienste staat van duurzame
innovaties. ‘Een goed opgeleide bevolking is essentieel voor hernieuwde economische groei. Investeren in onderwijs
is investeren in de toekomst. Het gaat er daarbij niet om zoveel mogelijk mensen in het hoger onderwijs te krijgen
maar om goed opgeleide mensen op alle niveaus. Zeker in de techniek waar een gebrek aan goedopgeleide mensen
verdere groei van technologische sector en regio's bedreigt.’ ‘Onderwijs en kennis als motor van duurzame
economische groei.’ (15 punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
Ja, dat blijkt uit de volgende quote: ‘Wat de PvdA betreft maken politiek en onderwijs afspraken waarin ambitie en
mogelijkheden bij elkaar worden gebracht. Dat zal gerichte extra investeringen vragen die aantoonbaar het onderwijs
verbeteren, zodat meer tijd van beter opgeleide docenten ten goede komt aan leerlingen die daardoor verder kunnen
komen in hun maatschappelijke ontwikkeling.’ (5 punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?
Spreekt de partij over een onderwijshervorming? Nee. ‘We moeten voorkomen dat ieder maatschappelijk probleem
wordt doorgeschoven naar het onderwijs in de vorm van weer een lespakket.’ (0 punten.)
Spreekt de partij over curricula voor duurzame ontwikkeling? Ja, dat blijkt uit de quote ‘Onderwijs en kennis als motor
van duurzame economische groei.’. (5 punten)

5) Specificaties duurzaam onderwijs
Voorbeeld 1

Kennis
Cultuureducatie

Voorbeeld 2
Voorbeeld 3

Vaardigheden
Levenslang leren
stimuleren (bij- en
nascholing): jonge
werklozen, werkgevers,
werknemers en
zelfstandigen
Aandacht aan
ontwikklingsachterstanden
Behouden passend
onderwijs

Waarden

Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Uitleg 8 punten:
•

Cultuuroverdracht helpt bij het begrip van de eigen en andermans standpunten en het erkennen dat er
andere raamwerken bestaan.

•

Aandacht voor speciaal onderwijs is een actieve manier om leerlingen met een beperking zo goed mogelijk
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te betrekken bij het onderwijs en hen daarmee in staat te stellen mee te komen in de maatschappij.
•

Ontwikkelingsachterstanden aanpakken helpt de leerling mee te komen in de maatschappij waardoor hij/zij
beter in staat is zijn taak als actief burger uit te voeren.

•

Door levenslang leren te stimuleren investeer je in de vaardigheden die je nodig hebt voor een duurzame
toekomst.

[terug]

PVV: 46
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
Reduceren van verschillen in de levensstandaard is waar de PVV raakvlakken heeft met duurzame ontwikkeling. Zo
wil zij flink snijden in de overheid, maar kiest voor lastenverlaging bij de burgers. Ook ontziet de partij zaken als de
sociale zekerheid. ‘Opkomen voor de mensen die het meest een steuntje in de rug kunnen gebruiken’ noemt de PVV
dat. De PVV is fel tegen de bonuscultuur en wil excessieve vertrekbonussen extra gaan belasten (naar 75%).
Bezuinigingen om sociale werkplaatsen worden teruggedraaid. (40 punten)
2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Nee. Er wordt niets gezegd dat daarop wijst. (0 punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
Nee. Blijkt niet uit het partijprogramma. (0 punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?
Wil de partij een hervorming van het onderwijs ten behoeve van duurzame economie: nee, dat blijkt bijvoorbeeld uit
de volgende quote: ‘De afgelopen jaren hebben we gezien dat het onderwijs te veel is losgeslagen van haar
kerntaak: simpele kennisoverdracht. Op de basisschool staan taal en rekenen centraal.’ (0 punten)
Wil de partij onderwijs voor duurzame ontwikkeling: Nee, er wordt überhaupt niet gesproken over duurzame
ontwikkeling. (0 punten)
5) Specificaties duurzaam onderwijs
Voorbeeld 1

Kennis
Cultuuroverdracht

Vaardigheden
Bezuiniging
passend
onderwijs terugdraaien

Waarden
Anti-pest-beleid

Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Uitleg 6 punten:
•

Cultuuroverdracht helpt bij het begrip van de eigen en andermans standpunten en het erkennen dat er

19/32 – Inhoudsopgave

Achtergronden onderzoek verkiezingsprogramma's
door Groene Generatie NL

andere raamwerken bestaan.
•

Aandacht voor speciaal onderwijs is een actieve manier om leerlingen met een beperking zo goed mogelijk
te betrekken bij het onderwijs en hen daarmee in staat te stellen mee te komen in de maatschappij.

•

Anti-pest-beleid kan leerlingen inzicht bieden in hun eigen en andermans standpunten. Een waarde die
bijdraagt aan een duurzame toekomst.

[terug]

SP: 64
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
Een van de belangrijkste standpunten van de SP is om inkomensverschillen te verkleinen. Met name voor de armste
groep mensen worden maatregelen genomen: het verhogen van de koopkracht voor de armsten, activeren van
armen om weer aan het werk te gaan en het beschermen van mensen met een tijdelijk contract en ZZP-ers en er is
aandacht voor sociale werkplaatsen. Voorts geeft de SP aan het belangrijk te vinden om te investeren in beter
onderwijs. Ze zien het als de beste manier om de economie en onze samenleving blijvend sterker te maken. De SP
acht het belangrijk om Nederland ook voor de toekomst schoon en leefbaar te houden. Het aandeel duurzame
energie laten we daarom stevig stijgen, bijvoorbeeld door meer voorwaarden te stellen aan energieleveranciers. De
overheid neemt de komende jaren haar verantwoordelijkheid voor energiezuinig produceren en meer duurzame
stroom- en gasproductie. De komende vier jaar komt er een moratorium op kolencentrales en kerncentrales. Via een
nationale investeringsbank (NIB) worden kredieten verstrekt aan gezonde bedrijven en worden investeringen in een
duurzame economie gemaakt. Daarnaast willen ze de mensen stimuleren groen te kiezen. Zo willen ze ervoor
zorgen dat burgers direct financieel voordeel krijgen als ze kiezen voor groene energie. Regels voor milieuvervuiling
worden aangescherpt en hergebruik (grondstoffen, producten, woningen, etc) wordt gestimuleerd. (40 punten)
2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Ja, ‘investeren in onderwijs, dat is de beste manier om de economie en de samenleving blijvend sterk te maken’. (15
punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
Ja, als een van de speerpunten heeft de SP dat ze juist in crisistijd willen investeren in onderwijs. (5 punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?
Wil de partij een hervorming van het onderwijs ten behoeve van duurzame economie: wordt niet over gesproken. (0
punten).
Wil de partij onderwijs voor duurzame ontwikkeling: wordt niet over gesproken. (0 punten)
5) Specificaties duurzaam onderwijs
Voorbeeld 1

Kennis
Cultuureducatie

Vaardigheden
Passend onderwijs
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Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Uitleg: 4 punten:
•

Cultuuroverdracht helpt bij het begrip van de eigen en andermans standpunten en het erkennen dat er
andere raamwerken bestaan.

•

Aandacht voor passend onderwijs is een actieve manier om leerlingen met een beperking zo goed mogelijk
te betrekken bij het onderwijs en hen daarmee in staat te stellen mee te komen in de maatschappij.

[terug]

CDA: 71
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
Het CDA kiest voor groei die in alle opzichten duurzaam en innovatief zal zijn. De partij wil investeren in
hernieuwbare energie en energiebesparing. Daartoe worden experimenten uitgevoerd rondom decentrale
energieopwekking en duurzame energieopslag en worden stimuleringsregelingen opgezet (laadpunten elektrische
auto’s, stimulering fietsgebruik en schonere binnenvaart) en belemmeringen uit de weg geholpen. Het
emissiehandelssysteem is een belangrijk instrument voor de verduurzaming van de economie. Het CDA wil zich hard
maken voor een verscherping hiervan. Ook het onderwijs staat ten dienste van een eerlijkere en duurzamere wereld
volgens de partij. Het topsectorenbeleid dient met kracht te worden voortgezet en zal op extra investeringen kunnen
rekenen, evenals het fundamenteel onderzoek. Het CDA wil vanuit Europa bijdragen aan een modernere
wereldeconomie die mensen helpt, schaarste eerlijk verdeelt en verspilling tegengaat. Zo maakt de partij zich
bijvoorbeeld sterk voor een versteviging van de democratie en rechtsstaat en voor economische ontwikkeling in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. (40 punten)
2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Ja. Dat blijkt uit de volgende quote: ´ Wij willen dat het Nederlandse onderwijs het beste ter wereld wordt. En dat kan!
Wij willen meer uitdaging, onderzoek en innovatie. Beter beroepsonderwijs dat grotere kansen op werk geeft. Wij
zetten in op het beste wat wij hebben: mensen en ondernemingen met nieuwe ideeën die mee kunnen helpen de
wereld eerlijker en duurzamer te maken.’ (15 punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
Ja. ‘Wij kiezen er in deze economisch moeilijke tijd bewust voor om te investeren in onderwijs en onderzoek.’ (5
punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?
Wil de partij een hervorming van het onderwijs ten behoeve van duurzame economie: nee, ze wil kerndoelen
vaststellen en een minimumkwaliteit bewaken. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling en uitwerking van
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hun onderwijs. (0 punten)
Wil de partij onderwijs voor duurzame ontwikkeling: Ja. Zo spreekt de partij over ‘de school is de plaats waar vorming
tot verantwoordelijke medeburgers plaats heeft.’ (5 punten)
5) Specificaties duurzaam onderwijs
Kennis

Vaardigheden
bijscholing inbedden in
arbeidsovereenkomsten
Kwetsbare jongeren
ondersteunen met
passend onderwijs
Taal- en ontwikkelingsachterstand aanpakken.

Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3

Waarden

Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Uitleg: 6 punten:
•

Bijscholing inbedden in arbeidsovereenkomsten kan bijdragen aan nieuwe uitdagingen, reflecterend
vermogen, creativiteit, e.d. – vaardigheden die (kunnen) bijdragen aan een duurzame toekomst (levenslang
leren).

•

Aandacht voor speciaal onderwijs is een actieve manier om leerlingen met een beperking zo goed mogelijk
te betrekken bij het onderwijs en hen daarmee in staat te stellen mee te komen in de maatschappij.

•

Taalachterstanden aanpakken helpt de leerling mee te komen in de maatschappij waardoor hij/zij beter in
staat is zijn taak als actief burger uit te voeren.

[terug]

D66: 80
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
De Democraten ’66 zien grote kansen in een duurzame economie en stellen grootschalige investering in duurzame
ontwikkeling voor. De maakindustrie moet gestimuleerd worden op duurzame wijze te ondernemen en zo haar
internationale koppositie terug te veroveren. Een bio-based economy, clean-tech en innovatie gaan hand in hand, en
worden stevig gesteund door een overheid met een duurzame toekomstvisie. Deze maatregelen worden
ondersteund door zowel nationale milieuwetgeving als natuurbeleid op europees niveau. Daar gaat D66 ver in en het
stelt voor een internationaal milieugerechtshof op te richten, dat (internationale) milieucriminaliteit aanpakt. Een
duurzame agrarische sector op het scherpst van de duurzame innovatiesnede ondersteunt het beeld van ‘Nederland
als mooiste metropool met een duurzaam hart’ en de verduurzaming van productieketens. D’66 stelt een beleid voor
waarin duurzame mobiliteit hoog in het vaandel staat. Voor een duurzame samenleving is goed en betrouwbaar
openbaar vervoer een belangrijke voorwaarde, en daarnaast wordt het gebruik van schone (elektrische) auto’s
gestimuleerd met de uitbreiding van accuwisselstations en laadpalen. (40 punten)
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2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Ja. D66 meent dat onderwijs de motor is voor nieuwe groei. Dit blijkt uit de volgende quote: ‘We komen alleen uit de
huidige stilstand door doelgericht, vastbesloten en in hoog tempo ruimte te creëren voor nieuwe groei. Door ruimte
voor talent en ondernemers, duurzame groei in energie en grondstoffen, groei in opkomende markten, meer
aandacht voor het mkb, een werkende arbeidsmarkt voor ouderen en hervormingen van de woningmarkt, de
arbeidsmarkt, de pensioenen en de gezondheidszorg. Met investeringen in onderwijs als de motor.’ Ondersteunend
daaraan de volgende quote: ‘Zonder goede vakmensen bouwen wij geen kenniseconomie en komt er geen nieuwe
groei. Sommige mensen excelleren met hun hoofd, anderen juist met hun handen.’ (15 punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
Ja. (50 punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?
Wil de partij een hervorming van het onderwijs ten behoeve van duurzame economie: Ja, ‘D66 wil door middel van
adequate financiering op zowel nationaal als provinciaal en gemeentelijk niveau het duurzaamheidsonderwijs in
europa structureel organiseren’. (5 punten)
Wil de partij onderwijs voor duurzame ontwikkeling: Ja. Dat blijkt uit de volgende quote: ‘Onderwijs moet zorgen voor
brede ontwikkeling en vorming op het gebied van kennis, taal en rekenen, maar ook op het gebied van sociale
vaardigheden, creativiteit, natuur en cultuur, geschiedenis en burgerschap. In ons onderwijssysteem moet de
ontwikkeling van hoofd, hart én handen een plek hebben. Dan komen zowel het individu als de samenleving
vooruit.’(5 punten)
5) Specificaties duurzaam onderwijs
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3

Kennis
Leren en begrijpen van
basisprincipes van
duurzaamheid

Vaardigheden
Passend onderwijs
stimuleren

Waarden
Toepassen van
basisprincipes van
duurzaamheid

Scholingsvouchers voor
55+ers die langer dan
een jaar werkloos zijn.
Taal- of andere
achterstanden
wegwerken

Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Uitleg: 10 punten:
•

Het leren en begrijpen van basisprincipes van duurzaamheid draagt bij aan kennis voor een duurzame
toekomst.

•

Het toepassen van basisprincipes van duurzaamheid draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden voor
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een duurzame toekomst.
•

Scholingsvouchers voor 55+ers kunnen bijdragen aan nieuwe uitdagingen, reflecterend vermogen,
creativiteit, e.d. – vaardigheden die (kunnen) bijdragen aan een duurzame toekomst (levenslang leren).

•

Taalachterstanden aanpakken helpt de leerling mee te komen in de maatschappij waardoor hij/zij beter in
staat is zijn taak als actief burger uit te voeren.

•

Aandacht voor speciaal onderwijs is een actieve manier om leerlingen met een beperking zo goed mogelijk
te betrekken bij het onderwijs en hen daarmee in staat te stellen mee te komen in de maatschappij.

[terug]

Christen Unie: 77
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
De christenunie hecht duidelijk waarde aan duurzaamheid en gaat in diverse paragrafen in het
verkiezingsprogramma in op het thema duurzame economie en specificeert dit zelfs als kringloop of circulaire
economie. De christenunie heeft het over het hervinden van verantwoordelijkheid als het gaat het beslagleggen op
het milieu. Ze ziet een duidelijke rol voor innovatieve kracht van het MKBom grote stappen te maken gepaard gaan
met individuele keuzes die gestimuleerd worden door de overheid. Het verkiezingsprogramma laat er geen
misverstand over bestaan, het moet duurzamer en de partij gaat in specifieke paragrafen gedetailleerd in welke
keuzes in er beleid moeten worden gemaakt. De Christen Unie is er van overtuigd dat de enige florerende economie
een circulaire economie is, waarin grondstoffen worden hergebruikt en hernieuwbare energie de standaard is. Om
dat te bereiken is een gezamenlijke inspanning nodig van overheid, ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs
en burgers. (40 punten)
2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Ja, blijkt uit de volgende quote: ‘De ChristenUnie toont de ambitie om Nederland tot de meest duurzame en
innovatieve economie van Europa te maken. Dat vergt aanhoudende inzet voor een gunstig vestigings- en
investeringsklimaat, positionering van Nederland als internationaal logistiek centrum, investeren in onderwijs en
duurzame innovatie, kortere en snellere procedures met weinig administratieve rompslomp en ruimte scheppen voor
een economische orde waarin maatschappelijke belangen intrinsiek verankerd zijn en ondernemingen kunnen
bloeien.’ En: ‘Onderwijs is veel meer dan een voorbereiding op de arbeidsmarkt, maar goed onderwijs staat wel aan
de basis van een goed functionerende arbeidsmarkt.’ (15 punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
Ja (5 punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?
Wil de partij een hervorming van het onderwijs ten behoeve van duurzame economie: Nee, wordt niet als zodanig
over gesproken. (0 punten)
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Wil de partij onderwijs voor duurzame ontwikkeling: Ja, ‘Onderwijs is een randvoorwaarde voor constructieve
deelname aan de samenleving’ en ‘Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek leert jongeren de werkelijkheid in de
breedste zin te onderzoeken en op de samenleving als geheel te reflecteren. ‘(5 punten)
5) Specificaties duurzaam onderwijs
Voorbeeld 1

Kennis
Kunst- en cultuurvorming

Voorbeeld 2

Vaardigheden
Levenslang leren
stimuleren

Waarden
Levenswijsheid & opdoen
van maatschappelijke
verantwoordelijkheid:
ruimte voor discussie over
burgerschap, ethiek,
integriteit en de
samenleving binnen hoger
onderwijs

Bijzonder en passend
onderwijs krijgt ruim baan
Taalachterstanden
wegwerken
studiebeurs voor
studenten uit
ontwikkelingslanden

Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Uitleg: 12 punten:
•

Cultuuroverdracht helpt bij het begrip van de eigen en andermans standpunten en het erkennen dat er
andere raamwerken bestaan.

•

Het stimuleren van levenslang leren kan bijdragen aan nieuwe uitdagingen, reflecterend vermogen,
creativiteit, e.d. – vaardigheden die (kunnen) bijdragen aan een duurzame toekomst.

•

Aandacht voor speciaal onderwijs is een actieve manier om leerlingen met een beperking zo goed mogelijk
te betrekken bij het onderwijs en hen daarmee in staat te stellen mee te komen in de maatschappij.

•

Aansturen en discussie over maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt bij aan het inrichten van actief
burgerschap.

•

Taal(en ontwikkelings-)achterstanden aanpakken helpt de leerling mee te komen in de maatschappij
waardoor hij/zij beter in staat is zijn taak als actief burger uit te voeren.

•

Een studiebeurs voor studenten uit ontwikkelingslanden draagt bij aan hun mogelijkheden in het tot zich
nemen van kennis en vaardigheden die bijdragen aan een duurzame toekomst.

[terug]

Groenlinks: 79
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
Een duurzame economie is een duidelijk kernpunt in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Nederland moet
investeren in schone en duurzame technologieën en net als Duitsland en Denemarken kiezen voor duurzaam.
Groene ondernemers worden gestimuleerd. Door duidelijke informatie over de herkomst en productiewijze van
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producten weet de consument wat hij kiest. De kritische consument kan zo de duurzame economie nog een extra
zetje geven. Dat GroenLinks aandacht schenkt aan de transitie naar een duurzame economie mag geen verrassing
heten. Echter, de concrete uitwerking blijft erg mager. (40 punten)
2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Ja. Dat blijkt uit de volgende quote: ‘er worden er vak(technische)opleidingen gecreëerd op het gebied van onder
meer warmte- en koudetechniek en duurzame energie, waarmee jongeren direct aan de slag kunnen in de duurzame
economie.’ (15 punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
Ja. ‘Juist in tijden van bezuinigingen investeert GroenLinks in onderwijs, vooral in het basisonderwijs en
beroepsonderwijs. Scholen zijn de motor van onze kenniseconomie, maar bovenal de plek waar talenten opbloeien
en mensen – jong en oud – zich kunnen blijven ontwikkelen. Kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs staan
voor ons voorop.’ (5 punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?
Wil de partij een hervorming van het onderwijs ten behoeve van duurzame economie: wordt niet expliciet over
gesproken. (0 punten)
Wil de partij onderwijs voor duurzame ontwikkeling: Ja, bij verschillende toevoegingen die zij in het onderwijs wil
doorvoeren wordt een bredere doelstelling geformuleerd. Ter voorbeeld: ‘Scholen moeten leerlingen voorbereiden op
het leven in een pluriforme samenleving. Daarom geven ze voorlichting over mensenrechten en culturele, etnische,
seksuele en religieuze diversiteit. Docenten worden getraind om leerlingen te vormen in het omgaan met wensen en
grenzen.’ (5 punten)
5) Specificaties duurzaam onderwijs
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3

Kennis
Cultuureducatie
Voorlichting over
mensenrechten.
kennisontwikkeling op het
gebied van energie,
klimaat en het efficiënt
omgaan met
natuurlijke hulpbronnen.

Voorbeeld 4
Voorbeeld 5

Vaardigheden
Levenslang leren
bevorderen met
scholingsbudgetten
Media-educatie

Waarden

Taal- of andere
achterstanden
wegwerken (m.b.v. brede
scholen en
volwasseneducatie)
Passend onderwijs

Uitleg: 14 punten:
•

Cultuuroverdracht helpt bij het begrip van de eigen en andermans standpunten en het erkennen dat er
andere raamwerken bestaan.
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•

Kennis over mensenrechten draagt o.a. bij aan een begrip van relaties tussen rijk en arm binnen huidige
generaties.

•

Kennis over energie, klimaat en omgang met natuurlijke hulpbronnen draagt bij aan kennis voor een
duurzame toekomst.

•

Door levenslang leren te stimuleren investeer je in de vaardigheden die je nodig hebt voor een duurzame
toekomst.

•

Omgaan met media helpt de leerling bij de vaardigheid ‘kritisch denken’ een belangrijke vaardigheid die
tevens kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

•

Taal(en ontwikkelings-)achterstanden aanpakken helpt de leerling mee te komen in de maatschappij
waardoor hij/zij beter in staat is zijn taak als actief burger uit te voeren.

•

Aandacht voor speciaal onderwijs is een actieve manier om leerlingen met een beperking zo goed mogelijk
te betrekken bij het onderwijs en hen daarmee in staat te stellen mee te komen in de maatschappij.

[terug]

SGP: 66
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
De SGP ziet het uit de naam van de heer als een belangrijke opdracht voor de mens om 2 belangrijke taken uit te
voeren aangaande God's schepping, namelijk bouwen en bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig
mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige
generaties. Vanuit dit perspectief hecht de SGP aan allerlei facetten die worden toegeschreven aan een duurzame
economie, zoals biologische landbouw, duurzame technologie, decentrale opwekking van groene stroom en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De SGP koppelt innovatie en duurzame energie aan elkaar. Toekomstige
innovatie koppelt men aan onderwijs en kennisopbouw. Dus hier ligt een verbinding tussen duurzaamheid en
onderwijs al is deze enigszins indirect. Maar het biedt een handvat voor onderwijs voor een duurzame economie. (40
punten)
2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Ja, dat blijkt bijvoorbeeld uit de volgende quote: ‘Meer innovatie is niet alleen goed voor de concurrentiekracht, maar
het is ook de sleutel voor bijvoorbeeld verduurzaming van onze energievoorziening of het efficiënter maken van
productieprocessen. De overheid moet meer investeren in onderwijs en kennisopbouw. Daar wordt de basis gelegd
voor toekomstige innovatie.’ (15 punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
Ja. (5 punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?
Wil de partij een hervorming van het onderwijs ten behoeve van duurzame economie: nee, dit blijkt sterk uit de
volgende quotes: ‘De school is geen maatschappelijke vlekkenreiniger’ en ‘De overheid moet de neiging
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onderdrukken om scholen de les te lezen en leraren voor te schrijven hoe het onderwijs het beste gegeven kan
worden.’ (0 punten)
Wil de partij onderwijs voor duurzame ontwikkeling: nee, niets verwijst daarnaar. (0 punten)
5) Specificaties duurzaam onderwijs
Voorbeeld 1

Kennis
Cultuuroverdracht

Vaardigheden
Omgaan met media

Waarden
Scholen maken leerlingen
bewust van hun
maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Uitleg 6 punten:
•

Cultuuroverdracht helpt bij het begrip van de eigen en andermans standpunten en het erkennen dat er andere
raamwerken bestaan.

•

Omgaan met media helpt de leerling bij de vaardigheid ‘kritisch denken’ een belangrijke vaardigheid die tevens
kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

•

Leerlingen bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt bij aan actief burgerschap.

[terug]

PvdD: 70
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
De capaciteit van de aarde is de randvoorwaarde voor elke beleidskeuze. De Partij voor de Dieren wil een
economische transitie realiseren voor een duurzame en solidaire economie. De partij acht het BBP niet geschikt als
maatschaaf voor nationaal welzijn en wil indicatoren gaan gebruiken die een andere kijk op de economie bevorderen
(waaronder een indicator voor de kwaliteit van het onderwijs). De partij vindt het reduceren van het begrotingstekort
belangrijk, maar dit moet hand in hand gaan met het reduceren van de ‘ecologische staatsschuld’ die we als
maatschappij opbouwen. Met een regionalisering van de economie kan worden ingezet op het sluiten van kringlopen.
De partij wil een fiscale vergroening doorvoeren. In plaats van arbeid, wordt milieuvervuilende producten en
activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belast (via de BOW-belasting: Bruto Onttrokken Waarde).
Milieuschadelijke subsidies worden afgeschaft in Nederland (en het liefst ook in Europa). De opbrengsten worden
gebruikt voor compensatie en investeringen in groene innovatie – via een groene investeringsbank die in handen is
van de overheid. Een omschakeling naar duurzame energiebronnen heeft een hoge prioriteit. Financiële markten
worden hervormd zodat banken en geld weer ten dienste staan van de samenleving en geen doel op zich worden.
Speculatieve handel van banken wordt aan banden gelegd en consumenten worden beschermd tegen te hoge
hypotheken en te hoge rentes op leningen. Ons handelen mag de problemen elders in de wereld niet vergroten. De
positie van ontwikkelingslanden in de wereldhandel wordt versterkt, tevens wordt ingezet op effectieve oplossingen
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voor de gevolgen van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, droogte en overstromingen. Duurzaamheid,
onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gendergelijkheid zijn daarbij de speerpunten. (40 punten)
2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Ja, ‘Een duurzame en gezonde samenleving begint op school’ én indicatoren voor de kwaliteit van onderwijs als
onderdeel van het construct ‘maatschappelijk welzijn’ binnen een economische transitie (nu een te sterke fixatie ligt
op geld, inkomensgroei en consumptie). (15 punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
nee, wordt niet duidelijk (0 punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?
Wil de partij een hervorming van het onderwijs ten behoeve van een duurzame economie: wordt niet over gesproken
(0 punten)

Wil de partij onderwijs voor duurzame ontwikkeling: ja, dat blijkt uit het uitspreken van duurzame resultaten vanuit het
onderwijs. (5 punten)
5) Specificaties duurzaam onderwijs
Voorbeeld 1

Kennis
Dieren, natuur en
milieuonderwijs

Vaardigheden
Zelf voedsel telen in een
schooltuin

Voorbeeld 2

Waarden
Leren als
verantwoordelijke burgers
met de aarde om te gaan

Omgang met Internet en
andere media
Passend onderwijs

Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Uitleg 10 punten:
•

Kennis over dieren, natuur en milieu is relevante kennis dat kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

•

Voedsel telen in de schooltuin leert de leerling vaardigheden aan die op een directe manier kunnen
bijdragen aan een duurzame toekomst.

•

Omgaan met media helpt de leerling bij de vaardigheid ‘kritisch denken’ een belangrijke vaardigheid die
tevens kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

•

Leerlingen bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de aarde draagt
bij aan actief burgerschap.

•

Aandacht voor speciaal onderwijs is een actieve manier om leerlingen met een beperking zo goed mogelijk
te betrekken bij het onderwijs en hen daarmee in staat te stellen mee te komen in de maatschappij.

[terug]
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50+: 44 punten
1) Bestaat er een visie op duurzame ontwikkeling?
De 50 plus partij is voorstander van het reduceren van verschillen in levensstandaarden. De sterkte schouders
moeten de zwaarste lasten dragen. De partij wil het vakantiegeld optrekken naar 8% binnen de AOW, gezien dit voor
vele ouderen het belangrijkste inkomen is. De gigantische bonussen en buitensporige vertrekvergoedingen worden
aangepakt. Starters worden geholpen op de woningmarkt. De partij wil toekomstige generaties niet opzadelen met de
problemen van kernafval en wil een bevordering van zonne-energie, waterkracht en windenergie. Ook wil de partij
het maandelijks heen en weer reizen van Brussel naar Straatburg door Europese Parlement bestrijden. Bestaande
natuurgebieden worden beschermd. De partij zet zich in voor dezelfde rechten van bewoners op de BES-eilanden als
Nederlanders. (40 punten)
2) Wordt de rol van onderwijs erkend in de visie op duurzame ontwikkeling?
Nee, deze wordt niet erkend (0 punten)
3) Wil de partij investeren in onderwijs?
Wil de partij investeren in onderwijs: wordt niet over gesproken (0 punten)
4) Hoe ziet de integratie van duurzaam onderwijs eruit?
Wil de partij een hervorming van het onderwijs ten behoeve van duurzame economie: wordt niet over gesproken. Wil
de partij onderwijs voor duurzame ontwikkeling: de partij specificeert niet aan welke duurzame doelstellingen de
onderwijstoevoegingen bijdragen. (0 punten)
5) Specificaties duurzaam onderwijs
Kennis
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2

Vaardigheden
Nieuw vak: moderne
communicatie
Extra aandacht voor
taalachterstand

Waarden

Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Uitleg 4 punten:
•

Omgaan met moderne communicatie helpt de leerling bij de vaardigheid ‘kritisch denken’ een belangrijke
vaardigheid die tevens kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

•

Taalachterstanden aanpakken helpt de leerling mee te komen in de maatschappij waardoor hij/zij beter in
staat is zijn taak als actief burger uit te voeren.

[terug]

Gebruikte bronnen
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