
 
 

H O E   E E N   H A A S   E E N   K O E   V A N G T  is een praktijkvisie waarin Djapo iedereen die met 

educatie bezig is een weg wil wijzen naar kwaliteitsvoller en meer toekomstgericht onderwijs, waar 

kinderen en jongeren van nu tools meekrijgen voor de uitdagingen van morgen. 

 

Djapo wil mensen – maar vooral kinderen - leren nadenken, verwonderen, vragen stellen, kritisch kijken 

en onderzoeken, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken en eventueel ook actie ondernemen voor een 

duurzamere wereld. We doen dit door de ontwikkeling van praktisch educatief materiaal en tools gericht 

op de integratie van EDO (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling) in school en klas, maar willen – onder 

meer met de uitgave van dit boek – ook een ruimer publiek inspireren van mensen die op professionele 

en/of passionele wijze bezig zijn met de vorming van kinderen.  

 

Waarom vooral kinderen? 

 

Omdat zij zullen moeten omgaan met de gevolgen van globale duurzaamheidskwesties – waarvan een 

aantal al voelbaar zijn op verschillende plekken in de  wereld. Omdat zij de beslissers van morgen zijn, 

zowel over hun eigen leven als over de ‘verduurzaming’ van de systemen waarin ze functioneren. 

 

Een probleem (of is het een uitdaging?): door de complexiteit van duurzaamheidskwesties is het vaak 

heel moeilijk om in te schatten wat goed of fout is. Soms kom je via fouten tot onverwachte – en mooie - 

oplossingen. En oplossingen die het ene moment ideaal lijken, kunnen dat na een tijdje allesbehalve zijn. 

 

Hoe kan je omgaan met die complexiteit? 

Hoe kan je komen tot duurzame oplossingen? 

Hoe kan je bewuste keuzes (blijven) maken? 

 

Daar helpt EDO je bij,  een vorm van onderwijs die erop voorbereidt om maatschappelijke ontwikkelingen 

in een breder perspectief te zien, er kritisch over na te denken, zelf kennis te verwerven en actie te 

ondernemen. Vaardigheden waarvan het belang veel verder reikt dan onderwijs alleen. 

 



Djapo is intensief met deze materie bezig, door het aanreiken van modellen en tools voor in de klas, 

school en schoolomgeving. Daaruit is een praktijk- en toekomstgerichte visie en aanpak gegroeid. 

 

Onze focus ligt vooral op vaardigheden om zelf kennis te verwerven, naast concepten als schoolbreed 

werken en leerlingenparticipatie. Stuk voor stuk principes die garant staan voor goed onderwijs en niet 

voorbehouden zijn voor EDO. Zo kan deze aanpak een inspiratiebron vormen voor onderwijs in de 

meest brede zin van het woord, dus ook voor andere educaties zoals rond wereldburgerschap, kinder- 

en mensenrechten, vrede, gezondheid, … 

 

Hoe een haas een koe vangt 

 

In hoofdstuk één lees je alles over duurzame ontwikkeling, de link met de wereldwijde duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de manier waarop we dit begrip concreet maken aan de hand van 

thema’s. Centraal in deze benadering staat het samenspel van de 3 P’s (people, planet en prosperity), de 

link met kinderrechten en de mondiale dimensie. 

 

In het tweede hoofdstuk leer je hoe je EDO in een hele leeromgeving integreert. Daarvoor reiken we je 

concrete tools aan om lessen en projecten te ontwikkelen, EDO in de leercontext vorm te geven, er een 

gericht beleid rond te ontwikkelen en er de hele omgeving bij te betrekken. Doorheen dit alles leggen we 

de focus op zelf denken in plaats van het aanleren van vooraf bepaald ‘correct’ gedrag. Omdat er niet 

één ‘juist’ antwoord is op de complexe uitdagingen van vandaag en de onvoorspelbaarheid van de 

toekomst, leer je in te zetten op vaardigheden die kinderen nodig hebben om zelf keuzes te leren 

maken: systeemdenken, creatief denken, filosoferen en actiegericht werken. 

 

In het derde en laatste hoofdstuk gaan we dieper in op beeldvorming over de wereld. Omdat we in ons 

educatief materiaal verhalen, getuigenissen en beelden van over de hele wereld gebruiken om deze 

dichter bij de kinderen hier te brengen, is het logisch en belangrijk dat de wereld zo accuraat mogelijk 

weergegeven wordt. 

 

Wie is Djapo? 

 

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld. 

We combineren vaardigheden als creatief denken, systeemdenken, filosoferen en actiegericht werken 

met duurzame thema’s.  

 

Heb je vragen over onze werking? Wens je meer informatie over dit boek? Wil je een recensie-exemplaar 

ontvangen?  

Ortolanenstraat 6, 3010 Kessel-Lo, 016/ 29 21 27, www.djapo.be 

 

 

http://www.djapo.be/

