
Theory of Change



Missie & Ambitie

▪ Onze missie: Wij werken vanuit onze gedeelde kernwaarden samen aan innovatieve oplossingen, die aansturen 
op systeemveranderingen voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

We richten ons op het formele en non-formele onderwijs in Nederland. Inhoudelijk gaat duurzame ontwikkeling 
over het bereiken van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).

Onze kernwaarden zijn: transparant, warm en zorgzaam, samen, gelijkwaardig, idealisme/ intrinsieke motivatie, 
speels en plezier, ambitie, ontdekken/ innovatie, eigenwijs, kwaliteit.

▪ Onze ambitie: Duurzaam onderwijs stelt lerenden in staat tot het hebben van kennis en bewustzijn over 
duurzaamheid, het voelen van betrokkenheid en het duurzaam handelen in een duurzame samenleving. Het 
onderwijssysteem is daar voedend aan: het zorgt ervoor dat lerenden het onderwijs uitdagend, betekenisvol en 
leuk vinden en dat het voor docenten relevant en leuk is om les te geven in het licht van de uitdagingen van de 
21e eeuw. Wij streven dus naar een ander onderwijs, in plaats van het integreren van duurzaamheid in het 
huidige onderwijssysteem. Een onderwijs waarin de stem van de toekomst gehoord wordt. In deze Theory of 
Change noemen we dat andere onderwijs: Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). Met deze term sluiten wij 
aan bij de internationale term van UNESCO: Education for Sustainable Development (ESD), en de 
ontwikkelingen daaromtrent. 

We citeren Arjen Wals: "Duurzaamheid in onderwijs betekent niet een extra boek op de al volle plank. Feitelijk 
zou duurzaamheid een katalysator van onderwijsvernieuwing moeten zijn die leidt tot goed onderwijs en 
leerlingen in staat stelt gelukkig te leven binnen verantwoorde ecologische, economische, ethische en sociale 
grenzen. De opgave is een schoolklimaat te creëren waarin duurzaamheid in de genen zit, ofwel; waarin 
duurzaamheid de ‘default’ (normaalwaarde) is in plaats van onduurzaamheid, zoals nu vaak het geval is.”

▪ Van missie en ambitie naar impact: We geloven dat onderwijsinstellingen de transitie naar ander onderwijs 
kunnen maken als zij zich qua inhoud richten op de SDG’s en qua aanpak de Whole School Approach (WSA) 
toepassen. Daarom zijn de 6 onderdelen van de WSA als uitgangspunten of veranderdomeinen genomen in 
deze Theory of Change. Per WSA-onderdeel hebben we bepaald welke impact we willen realiseren. Deze 
‘impacts’ zijn vertaald naar tussendoelen en activiteiten voor de Coöperatie Leren voor Morgen.



Wij werken vanuit onze gedeelde kernwaarden samen aan innovatieve oplossingen, die aansturen 
op systeemveranderingen voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Missie:

ACTIVITEITEN*

Theory of Change 

IMPACT-DOE
LEN

Bedrijfsvoering
Scholen hebben een 

duurzame bedrijfsvoering die 
het leren voor duurzame 
ontwikkeling structureel 
ondersteunt en met alle 
betrokkenen tot stand is 

gekomen.

Omgeving 
Scholen zijn onderdeel van 
regionale netwerken met 
allerlei spelers en staan in 

nauwe verbinding met 
duurzame ontwikkeling in de 

maatschappij. 

Professionalisering 
Scholen zijn deskundig op het 
gebied van LvDO, zelflerend, 

en maken doelgerichte 
beslissingen over hoe ze zich 

verder willen ontwikkelen.

Didactiek 
Docenten passen de 

pedagogisch didactische 
uitgangspunten van LvDO 

structureel toe in lessen, 
projecten, stages en andere 

schoolactiviteiten.

Curriculum 
Scholen benutten een 

vakoverstijgend curriculum om 
alle aspecten van duurzame 
ontwikkeling te integreren in 

hun onderwijs (de SDGs). 

Visie 
Scholen hebben een eigen 
visie geformuleerd op het 

leerproces voor een duurzame 
samenleving en passen de 

WSA toe om die visie invulling 
te geven.  

Bedrijfsvoering
Scholen geven vorm aan een 

duurzamere bedrijfsvoering 
(kantinebeleid, ICT-beleid, 
HRM-beleid, kwaliteitszorg, 

inkoop, huisvesting etc), samen 
met hun lerenden en de 

omgeving.

Omgeving 
Scholen en hun lerenden 

bouwen netwerken op met 
duurzame koplopers en 

participeren (pro)actief in 
duurzame ontwikkelingen in de 

regio en maatschappij.

Professionalisering 
Scholen passen hun kennis 

over LvDO toe en reflecteren 
structureel op het onderwijs 

in relatie tot LvDO.

Didactiek 
Docenten experimenteren met 
de pedagogisch didactische 
uitgangspunten van LvDO in 
lessen, projecten, stages en 

andere schoolactiviteiten, en 
doen op die manier kennis op.

Curriculum 
Scholen geven vorm aan een 

vak- en schooloverstijgend 
curriculum waarbinnen alle 

aspecten van duurzame 
ontwikkeling (de SDGs) de 

aandacht krijgen.

Visie 
Scholen formuleren met hun 

team en lerenden een visie en 
een ambitie op het leerproces 
voor duurzame ontwikkeling en 
zij worden hierin gesteund door 

het bestuur.

• Scholen vormen hun visie in samenspraak met hun omgeving. 
Op deze visie wordt blijvend gereflecteerd.

•                   Scholen formuleren een ambitie o.b.v. ervaringen en 
mogelijkheden en voorzien in schoolbreed vastgelegde 
voorwaarden (regels, werkwijzen, financiële middelen etc.) om 
vakoverstijgend met LvDO te werken, samen met de omgeving.

• Scholen houden in hun kwaliteitszorgsysteem bij welke 
vorderingen ze maken en hoe ze deze willen verbeteren. 

• Scholen hebben in beeld wanneer zij kunnen versnellen in hun 
duurzaamheidstransitie (bijv. ouderavonden, studiedagen, 
aflopen onderhoudscontract of afschrijving lesmethode).

•             Scholen betrekken de omgeving bij hun 
onderwijsontwikkeling. Hier zijn reflectie op & aanpassing van 
regels en werkwijzen voor nodig. En vice versa:  de omgeving 
betrekt de school bij de uitdagingen in de regio (betekenisvol 
onderwijs). 

•        In dialoog met andere partijen (aanleverende en 
afnemende scholen, collega-scholen, regionale bedrijven en 
overheden) worden reflecties gedeeld en wordt er als sector 
geleerd.

• Alle stakeholders in de school worden vroegtijdig betrokken in 
discussies over bedrijfsvoering.

•                             Koepelorganisaties, raden en besturen leggen 
LvDO vast in strategische koersplannen en 
bedrijfsvoerings-plannen. De WSA maakt daar deel van uit. 

• Door meer aandacht voor en onderzoek naar, worden 
duurzame alternatieven steeds beter,  betaalbaarder, en 
toepasbaarder, en dus aantrekkelijker voor scholen.  

• Er wordt meer onderzoek gedaan naar hoe LvDO het beste tot 
stand komt, hierdoor komen beoordelingsinstrumenten/criteria 
beschikbaar.

• Bedrijven (VNO-NCW) en wetenschap delen hun kennis met 
scholen en docenten en nemen deel aan netwerken.

•       Vakdidactici van diverse vakken bij lerarenopleidingen 
hebben kennis van LvDO en integreren dat in jun opleiding.

•       Docentenopleidingen en bijscholing sluiten aan bij LvDO (zijn 
voldoende beschikbaar).

•       Aanbod van lesmateriaal voor LvDO is voldoende (kwantiteit 
en kwaliteit). NB. Naarmate er meer vraag is vanuit scholen 
(e.a.) wordt aanbod beter.

•                            Motivatie om te veranderen is aanwezig, alle 
stakeholders ervaren een sense of urgency.

•                            Nieuwe mindset: de rol van scholen, docenten, 
ouders, leerlingen en andere partijen is meer in lijn met de 
principes van LvDO.

•             De omgeving betrekt scholen bij het oplossen van 
maatschappelijke uitdagingen.

•                   (Lokale) politiek legt regionale duurzaamheids- en 
maatschappelijke vraagstukken voor aan de school ter overleg 
met lerenden, en faciliteert netwerken en kennisdeling, 
afgestemd op lokale mogelijkheden en ontwikkelingen.

•                   Overheid en politiek ondersteunen LvDO d.m.v. 
beleid, wet- en regelgeving & financiering. 

•       Eindtermen en kerndoelen sluiten aan bij LvDO (bijv. 
ontwikkelingen rond curriculum.nu).

•              Lerenden worden gestimuleerd om hun stem te laten 
horen en krijgen hiervoor handelingsperspectief.

•              De school gaat actief in dialoog met lerenden en legt 
verantwoording af over wat er met hun stem gebeurt. 

•              Lerenden leren voorbeelden kennen van andere 
lerenden die zelf initiatief genomen hebben.

•              Lerenden ervaren dat zij van betekenis zijn voor het 
reilen en zeilen van de school en voor het verduurzamen van de 
onderwijspraktijk. 

•       Docenten zien en verdiepen de relatie tussen 
duurzaamheid, de samenleving van morgen en hun vak.

•       Docenten zien leraarschap is meer in lijn met LvDO (o.a. de 
lerende als leraar en vice versa: docenten zijn gelijkgestemde 
pedagogen).

•       Docenten hebben de mogelijkheden (tijd, kennis, 
vaardigheden) om LvDO toe te passen en willen dit ook.

•       Docenten maken gebruik van de ruimte om vakoverstijgend 
te werken.

•       Vakverenigingen van docenten hebben oog voor LvM en 
faciliteren docenten in netwerken en kennisdeling.

TUSSEN-
DOELEN

EFFECTEN

Docenten

HOGERE
EFFECTEN

Lerenden

(Lokale) Overheid

Alle stakeholdersKoepelorganisaties, raden & bestuurders

Bedrijfsleven & wetenschap

• Scholen hebben kennis over LvDO, de SDG’s en de relaties 
tussen de doelen.

• Scholen weten waarom zij LvDO willen integreren en hebben 
een positievere mindset t.o.v. LvDO.

•                  Scholen kennen de WSA en kunnen deze toepassen in 
hun onderwijs. 

• Alle actoren in de school hebben inspraak op bedrijfsvoering via 
een aanspreekpunt (green office/ecoteam).

• Scholen ervaren hoe het verschil kan worden gemaakt op basis 
van de gedeelde good practices. 

•       Nieuwsgierigheid van docenten is aangewakkerd, ze 
hebben kennis en contacten opgedaan en staan positief 
tegenover onderwijsveranderingen.

•       Docenten hebben kennis van goede duurzame 
lesprogramma’s en –methodes en hebben hier toegang toe.

•       Docenten hebben ervaring opgedaan met 
vakoverstijgende en interactieve lesstof.

•                  Koepelorganisaties, raden en bestuurders stimuleren 
hun scholen om LvDO te implementeren en stellen hiervoor 
middelen beschikbaar.

•       Onderwijsaanbod voor LvDO wordt continu 
versterkt/verbeterd door aanbieders.

•                   Overheid en politiek nemen LvDO mee in beleid, 
curriculum, wet- en regelgeving & financiering. 

•                   Gemeentes werken samen met scholen aan LvDO.

•                            Provincies en de coöperatie werken op projecten 
samen aan LvDO.

•                             Leden zijn meer op de hoogte van inzichten uit 
wetenschap en bedrijfsleven m.b.t. LvDO. Door impact studies 
weten leden wat wel en niet werkt bij lerenden op gebied van 
LvDO.

•                             Leden worden gesteund in hun werk en kunnen 
elkaar gemakkelijk vinden voor samenwerking en van elkaar 
leren.•       Lerenden hebben impact en invloed op duurzame 

ontwikkeling in het onderwijs.

•                       Bedrijfsleven en wetenschap leert de wereld van 
onderwijs beter kennen waardoor zij beter toepasbare inzichten 
en oplossingen kunnen bieden.

Scholen

Leden

                                   De leden van LvDO hebben een beweging 
gevormd waarmee zij systeeemverandering voor duurzame 
ontwikkeling in het onderwijs stimuleren via de WSA. 

Aanjagen van vernieuwing van onderwijs Verbinden van leden en kennisdelen 
ten dienste van duurzaam onderwijs

Pleitbezorgen van onze boodschap 
bij derden (overheid en onderwijs)

• Lerenden een podium geven: betrekken van “de stem van de toekomst” in activiteiten 
van de coöperatie

• Good practices van lesprogramma’s en –methodes tonen en faciliteren dat 
ervaringen met lesmateriaal worden uitgewisseld

• Bedrijfsleven en wetenschap uitnodigen om kennis te delen in leergemeenschappen 
en op conferenties.

• Good practices tonen van vakoverstijgende projecten en challenges rond 
duurzaamheid.

• Faciliteren van (regionale) leergemeenschappen, stimuleren van het regioleren. 

• Pleitbezorging over LvDO en leden ondersteunen in het vormgeven van hun 
dialoog met stakeholders.

• Pleitbezorging op landelijk niveau: dialoog met OCW en I&W voeren 
(curriculum.nu).

Aanbieders opleidingen & lesmateriaal

• Verbinden van leden om docententrainingen over LvDO en 
docentennetwerken te organiseren.

• Communicatie over LvDO en SDG’s verzorgen waarmee leden scholen 
proactief kunnen benaderen om ze bewust te maken over deze 
onderwerpen. 

• Samenwerking tussen leden faciliteren middels de netwerken.

• Platform ontwikkelen waar kennis uit wetenschap en bedrijfsleven beter 
ontsloten wordt richting leden. 

Scholen

Lerenden

Docenten

Aanbieders opleidingen & lesmateriaal
Bedrijfsleven & wetenschap

Koepelorganisaties, raden & bestuurders Leden

(Lokale) Overheid

*Dit zijn enkele  voorbeelden van activiteiten, maar dit is geen uitputtende lijst


