
10 oktober 2018 

 

Geachte heer Slob,  

 

Vandaag op de nationale Dag van de Duurzaamheid, willen wij uw aandacht vestigen op het 

volgende:  

Het reguliere onderwijs voor kinderen in Nederland is uiteindelijk bijna volledig gericht op het 

versterken van de economie. Het draait om effectiviteit en efficiëntie.   

Vandaag draait het om versterking van het economische potentieel van goederen en diensten in de 

economie van gisteren. Het gaat voorbij aan de hedendaagse duurzaamheidskwesties.  

Dat vinden wij zorgelijk.  

 

Hierdoor missen jongeren in ons land het noodzakelijke basis-denken om grote problemen in de 

wereld op te lossen. Problemen die gerelateerd zijn aan klimaatverandering, bijvoorbeeld 

voedselzekerheid, grondstoffen schaarste en biodiversiteit.  

Om deze grote uitdagingen van vandaag én de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen het 

hoofd te bieden, is er méér nodig dan nu wordt geboden in Nederlandse klaslokalen.  

Onze kinderen en kleinkinderen moeten uitgerust worden met kennis en vaardigheden die hen in 

staat stellen om deze wereld te verduurzamen. Hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.  

 

Wij vragen als bezorgde ouders en grootouders om heroriëntatie in het basis en middelbaar 

onderwijs. Heroriëntatie, waarbij niet een eenzijdige focus wordt gelegd op de wereld van gisteren, 

maar een geïntegreerde focus, inclusief leefbaarheid en ecologie.  

Hierin realiseren we ons dat bewustwording van de kwetsbaarheid van de aarde bij de jongste 

kinderen in Nederland al dient te beginnen.  

Graag willen wij samen met u de kiem leggen om de toekomstige generaties van ons land bewust te 

maken van de kwetsbaarheid van de wereld.  

 

Wij willen graag per 2019 het verplichte curriculum van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar, 

aanvullen met duurzaamheidseducatie, liefst op weekbasis. 

Met kennis van zaken en een rugzak vol praktijkervaringen staan wij u graag van dienst om de 

aspecten hiervan concreet te belichten in bruikbare, relevante en urgente materialen.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Annemarije Tillema 

 

Leren voor Morgen 
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