
Inspiratiedagen	  vrijheid	  en	  duurzaamheid	  2017,	  Academische	  Pabo	  Hogeschool	  Leiden	  
	  
Programma	  woensdag	  16	  november:	  

-‐   Astrid	  de	  Keizer	  over	  vredeseducatie	  
-‐   Merijn	  Tinga	  over	  de	  plasticsoep	  
-‐   Stadswandeling	  met	  opdrachten	  over	  vrijheid	  en	  duurzaamheid	  +	  bezoek	  aan	  duurzame	  

horecagelegenheid	  in	  Leiden	  
	  
Merijn	  Tinga	  vertelde	  woensdag	  over	  zijn	  missie	  om	  zwerfplastic	  aan	  de	  bron	  aan	  te	  pakken.	  Dit	  doet	  
hij	  door	  campagne	  te	  voeren	  voor	  het	  invoeren	  van	  statiegeld	  op	  kleine	  plastic	  flessen,	  maar	  ook	  
door	  aan	  te	  kloppen	  bij	  grote	  bedrijven	  en	  zo	  de	  industrie	  zélf	  ook	  op	  haar	  verantwoordelijkheid	  te	  
wijzen,	  in	  plaats	  van	  alle	  schuld	  bij	  de	  consument	  te	  leggen.	  Gedurende	  een	  uur	  nam	  hij	  de	  
tweedejaars	  studenten	  van	  de	  Academische	  Pabo	  mee	  in	  een	  persoonlijk	  verhaald	  over	  kitesurfen,	  
enorme	  bergen	  plastic	  in	  de	  zee	  en	  op	  het	  strand,	  over	  zeilen	  en	  onderzoek	  doen	  naar	  microplastics	  
en	  over	  het	  aanbieden	  van	  een	  petitie	  aan	  het	  parlement	  voor	  de	  invoering	  van	  statiegeld	  op	  kleine	  
plastic	  flesjes.	  De	  studenten	  zaten	  ademloos	  te	  luisteren.	  Na	  afloop	  waren	  er	  veel	  vragen	  over	  de	  
kans	  van	  slagen	  van	  de	  petitie,	  de	  rol	  van	  onderwijs	  met	  betrekking	  tot	  dit	  probleem,	  het	  effect	  van	  
andere	  maatregelen	  zoals	  de	  ocean	  clean-‐up	  en	  nog	  veel	  meer.	  Op	  de	  reflectiekaarten	  die	  de	  
studenten	  de	  volgende	  over	  de	  inspiratiedagen	  moesten	  invullen	  konden	  de	  studiebegeleiders	  vele	  
kaartjes	  herleiden	  tot	  deze	  lezing.	  Er	  was	  bijvoorbeeld	  meermaals	  “statiegeld”,	  “plastic	  soup”	  en	  
“persoonlijke	  passie	  als	  bron	  voor	  onderwijs”	  te	  lezen.	  Merijn	  heeft	  duidelijk	  wat	  teweeggebracht.	  	  
	  
Programma	  donderdag	  17	  november:	  

-‐   Renate	  Ammerlaan	  over	  het	  gedachtegoed	  van	  Micha	  de	  Winter	  
-‐   Bram	  Eidhof	  over	  burgerschapsdoelen	  
-‐   Workshops	  van	  Anne	  Frank	  Stichting,	  ProDemos,	  Bewaarde	  Land,	  Duurzaam	  Leiden	  en	  

Groen	  doet	  Goed	  	  
-‐   Reflectieopdracht	  persoonlijke	  verbinding	  thema’s	  

	  
Bram	  Eidhof	  werkt	  voor	  het	  instituut	  voor	  publieke	  waarden	  en	  is	  gepromoveerd	  op	  burgerschap	  op	  
school.	  Hij	  hield	  een	  pleidooi	  voor	  het	  kritisch	  opvoeden	  van	  kinderen	  (mediawijsheid),	  het	  belang	  
van	  voorleven	  van	  de	  waarden	  die	  je	  aan	  de	  kinderen	  wilt	  meegeven	  (teach	  as	  you	  preach)	  en	  het	  
stimuleren	  van	  persoonlijke	  verbinding	  bij	  waardenontwikkeling.	  Een	  frappant	  onderzoeksresultaat	  
uit	  zijn	  eigen	  proefschrift	  was	  dat	  taalvaardigheid	  en	  burgerschap	  vrij	  sterk	  positief	  correleren.	  Dit	  
suggereert	  dat	  waardenontwikkeling	  deels	  afhankelijk	  is	  van	  taal.	  Tijdens	  zijn	  lezing	  besprak	  Bram	  
ook	  het	  belang	  van	  het	  verkrijgen	  van	  inzicht	  in	  het	  democratisch	  systeem	  en	  de	  wijze	  waarop	  
burgers	  invloed	  kunnen	  uitoefenen,	  zodat	  de	  democratie	  kan	  blijven	  werken	  zoals	  zij	  is	  bedoeld.	  Een	  
prachtig	  voorbeeld	  van	  het	  systeem	  benutten	  hadden	  de	  studenten	  natuurlijk	  net	  van	  Merijn	  Tinga	  
gehad,	  die	  als	  geen	  ander	  de	  wet	  naar	  zijn	  hand	  zet	  om	  zijn	  doelen	  te	  bereiken.	  Deze	  lezing	  was	  
misschien	  minder	  hartverwarmend,	  maar	  bood	  juist	  weer	  veel	  praktische	  handvatten	  om	  in	  de	  klas	  
aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  	  
	  
Na	  deze	  inspiratie-‐tweedaagse	  zijn	  de	  studenten	  in	  projectgroepen	  van	  2	  of	  3	  aan	  de	  slag	  gegaan	  
met	  het	  ontwerpen	  van	  een	  themadag	  in	  het	  kader	  van	  wereldburgerschap.	  De	  keuze	  voor	  thema’s	  
die	  passen	  onder	  de	  paraplu	  van	  vrijheid	  of	  duurzaamheid	  is	  daarbij	  ongeveer	  even	  groot.	  Op	  dit	  
moment	  zijn	  zij	  bezig	  met	  het	  concretiseren	  van	  de	  conceptuele	  onderwijsontwerpen.	  Dit	  leidt	  tot	  
een	  onderbouwd	  draaiboek	  voor	  een	  themadag	  met	  werkvormen,	  waarbij	  het	  ontwikkelen	  van	  de	  
houding	  van	  kinderen	  op	  het	  gebied	  van	  duurzaamheid	  of	  vrijheid	  centraal	  staat.	  De	  themadagen	  
worden	  op	  basisscholen	  uitgevoerd	  halverwege	  januari	  2018.	  
	  


