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1. Voorwoord
Uit recent onderzoek onder 10.000 jongeren 
(16-25 jaar) in 10 landen komt naar voren dat 
gemiddeld driekwart van hen de toekomst 
als ‘beangstigend’ bestempeld in relatie tot 
klimaatverandering. Dit is geen verassing 
met de zenuwslopende dystopische beelden 
die ons om de oren vliegen. Alhoewel de 
realiteit van klimaatverandering en andere 
ecologische consequenties als gevolg van 
ons gedrag van belang zijn om over te dra-
gen aan de huidige jonge generatie, blijkt dat 
deze negatieve focus vaak tot grootschalige 
klimaatstress kan leiden. Klimaatstress heeft 
overduidelijk een impact op jongeren en uit 
gesprekken kwam naar voren dat hier meer 
ruimte voor moet komen op school. De plek 
waar ze op een veilige en toegankelijke 
manier in aanraking kunnen komen met ver-
schillende perspectieven rondom dit com-
plexe thema. Uit de inzichten van ons actieg-
erichte onderzoek bleek een gelijkwaardige 
uitwisseling tussen docent en leerling een 
manier is om ruimte te geven aan de diverse 
emoties en ideeën die opkomen bij onderw-
erpen die gaan over het voortbestaan van de 
mensheid. 

Wij geloven dat ons vermogen tot verbeelden 
een grote rol kan spelen in een groeiend 
gevoel van handelingsperspectief in relat-
ie tot klimaatactie. Kleurrijke inspiratie en 
fantasie is noodzakelijk om de mogelijke 
transformaties voor ons te kunnen zien. Door 
bijvoorbeeld brieven aan hun toekomstige 
zelf te schrijven komen ze in aanraking met 
een tastbaar beeld over hoe dit op dit mo-
ment al kan worden vormgegeven. De mens 
wordt gedreven door verhalen, het is de re-
den waarom we als mensheid op een zo hoog 
tempo zijn ontwikkeld en kan op deze manier 
ook de drijfveer zijn voor een alternatieve 
wereld. Om deze reden willen wij inspire-
ren hoe deze vorm van denken en doen kan 
worden ingebracht in het huidige onderwijs. 
Om via deze weg een voorzet geven op welke 
manier verbeeldingskracht kan worden in-

gezet om ons gezamenlijke en toekomstige 
verhaal te herschrijven. 

1.1 Aan de slag met verbeelding
Deze docentenhandleiding is ontwikkeld om 
mensen te inspireren over de kracht van ver-
beeldingskracht voor het hervormgeven van 
onze toekomst. Maar zie het vooral als een 
uitnodiging om er zelf mee aan de slag te 
gaan en te kijken hoe het kan bijdragen aan 
het huidige onderwijs.  

Het belangrijkste is om plezier te halen uit 
het voeren van deze gesprekken en opdracht-
en in de klas. Ons brein is een bodemloze put 
fantasie en kan ons op prachtige interne rei-
zen sturen. Zodra we leren om weer bij deze 
vorm van denken te komen en het vertalen 
naar ons doen, kunnen er prachtige dingen 
ontstaan in de klas en daarbuiten. Wij kijken 
uit naar verdere samenwerkingen en ontwik-
kelingen binnen ‘Transformation Through 
Imagination’.

1.2 Wat heb je voor je liggen?
Deze docentenhandleiding is een overzicht 
van hoe vormen en technieken van verbeeld-
ingskracht in tastbare lessen kunnen worden 
omgezet. Docenten kunnen het gebruiken als 
inspiratie voor inhoudelijke invulling, maar 
ook zullen er concreet methodes/lesplannen 
worden omschreven om ‘futuring’ (toekomst-
denken) en verbeeldingskracht toe te passen 
de klas.  

In de uitgewerkte lesplannen in de bijlage 
hebben we in detail uitgeschreven hoe deze 
lessen op een toegankelijke manier kunnen 
worden gefaciliteerd. Het zijn onderwerpen 
die veel verschillende meningen, ervaringen 
en emoties kunnen oproepen in het klaslo-
kaal. Om op de juiste manier om te gaan met 
uiteenlopende scenario’s binnen de lessen, 
zullen we kort ingaan op mogelijke manieren 
om een optimalere omgeving te creëren die 
uitnodigt tot activatie en nieuwsgierigheid.  

Wij erkennen de druk die ligt bij docenten 
om het onderwijs aan te laten sluiten bij de 
norm, veranderende prioriteiten en maatsch-
appelijke urgentie. Het is daarom van belang 
om het niet te zien als een extra toevoeging, 
maar juist als een benadering die kan onder-
steunen in het overbrengen en ontwikkelen 
van complexe thema’s rondom klimaatveran-
dering. 



2. Perspectieven op 
verbeeldingskracht in het 
onderwijs 
n, met name Westerse culturen, hebben wij 
afgeleerd of niet leren denken in relatie tot 
de aarde die wie nalaten aan toekomstige 
generaties. Dat terwijl het bij uiteenlopende 
inheemse culturen vanzelfsprekend is om 
rekening te houden met wel 7 generaties na 
ons. Hoe laat je een wereld achter waar ook 
zij de schoonheid van kunnen ervaren? Nog 
beter: een wereld nog mooier achterlaten 
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dan we het hebben aangetroffen. En hoe ziet 
dat landschap, het eten, de huizen, de wegen, 
eruit als we onszelf deze vraag durven te 
stellen? Dit is maar één sprekend voorbeeld 
van hoe wij met andere ogen kunnen leren 
kijken naar onze leefomgeving. 

De volgende portretten vanuit het ‘Trans-
formation Through Imagination’  project 
belichten uiteenlopende perspectieven in 
relatie tot het invullen van deze beelden en 
hoe docenten daarin een ondersteunende rol 
kunnen aannemen. 

“Hoe kunnen we in onze lessen weg van de 
doemscenario’s. Dat is een vaardigheid die 
wij als docenten moeten leren”

“De toekomst wordt heel vaak 
gezien als iets wat op ons afkomt, 
maar eigenlijk moeten we het gaan 
zien als iets wat we samen creëren” 

“Ik merkte dat ik op school eigenlijk 
alleen maar de feitjes kreeg en dat het me 
ontzettend overweldigde”

“Een belangrijke volgende ontwikkelstap 
voor docenten is om hun leerlingen de 
ruimte te geven om zelf hun ambities en 
kwaliteiten te leren kennen voor het creëren 
van een duurzame en rechtvaardige wereld”

“We hoeven jongeren niet te vertellen waar 
ze bang voor moeten zijn, maar we moeten 
de jongeren helpen een voorstelling te 
maken van een betere toekomst, en hoe daar 
naar te handelen”

https://youtu.be/SJ6PCHmJfoI
https://youtu.be/e-7cq-m8D0w
https://youtu.be/EGQBZfSS-kU
https://youtu.be/4Ua4ary9hdY
https://youtu.be/z7Mx_Nzre_E


3. Methodes 
Randvoorwaarden voor aanwakkeren 
verbeeldingskracht  
Vanuit ons actie-onderzoek bleek het van 
belang om meer ruimte te geven aan de 
complexe emoties die komen kijken bij grote 
thema’s zoals massale extinctie van soorten 
en het stijgen van de zeespiegel. Om vrijuit 
te kunnen spreken en te denken in relatie 
tot deze thema’s is het van belang om de 
juiste randvoorwaarden te creëren in de klas. 
Pas vanuit erkenning van de pijn die er is 
in relatie tot het verlies waar we als wereld 
mee kampen kan er weer ruimte ontstaan 
voor iets nieuws.  

The Work That Reconnects, gebaseerd op het 
extensieve werk van Joanna Macy, ontvouwt 
zich als een spiraalvormige reis door vier 
fasen:  
• Vanuit dankbaarheid komen,  
• Onze pijn voor de wereld erkennen,  
• Zien met andere ogen  
• Doorgaan.  
Elk van deze fasen leidt op natuurlijke wijze 
naar de volgende.  

Voor onze lesplannen hebben we gebruik 
gemaakt van de verschillende fases in het 
werk van Joanna Macy. Zie het als een vorm 
die helpt om de juiste toon te zetten tijdens 
de opdrachten en gesprekken. Het is en blijft 
een gevoelig onderwerp waar van belang is 
om bij deze verschillende onderdelen stil te 
staan.   

https://workthatreconnects.org


Het gaat steeds slech-
ter en slechter. Maar 
wij kunnen het verschil 
maken in het hier en 
nu. Het zal de toekomst 
misschien niet veran-
deren maar het is het 
proberen waard. 

Het gaat goed en het 
wordt alleen maar 
beter. En we kunnen er 
iets aan doen om het 
nog beter te maken.

Het gaat steeds slech-
ter en slechter. We kun-
nen er niks aan doen 
en wij hebben ook niet 
de verantwoordeli-
jkheid om er iets aan te 
doen.

Het gaat goed en het 
wordt alleen maar 
beter.

We moeten werken met 
de dingen die groter 
zijn dan onszelf.
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4. Lesplannen 
Om verbeeldingskracht in de klas te gebruik-
en en dit als docent te faciliteren hebben we 
verschillende lesplannen ontwikkeld. Deze 
methoden zijn een manier om het “toekomst 
denken” naar het heden van het klaslokaal te 
brengen. In lijn met de inzichten van ons ac-
tieonderzoek stelt het docenten in staat om 
klimaatgesprekken te faciliteren over de toe-
komst en hoe we dit beeld kunnen omzetten 
naar een tastbaarder handelingsperspectief 
in het huidige leven van de leerlingen.  

Lesplan 1: Polak methode
Voor je aan de slag gaat met het verbeelden 
van een betere en krachtiger toekomstver-
haal zul je eerst moeten achterhalen hoe 
we op dit moment naar de toekomst kijken. 
Zijn we positief over de grootschalige veran-
deringen die ons te wachten staan? Of zijn 
we juist pessimistisch? De manier waarop we 
onze toekomst voor ons zien heeft invloed op 
ons gedrag in het hier en nu. We hebben in 
ons onderzoek de Polak Methode omgevormd 
naar een bruikbaar lesplan voor het onder-
wijs. Samen met de leerlingen onderzoek je 
welke toekomstbeelden dominant zijn in de 
klas en hoeveel invloed we denken te heb-
ben op het veranderen van deze toekomst-
beelden. Ook geeft de ruimte aan emoties die 
verbonden zijn met de verschillende toekom-
stbeelden en kun je hier samen met de klas 
op reflecteren. 

Lestijd: 30-60 minuten 

Vakaansluiting: Aardrijkskunde, Maatschappi-
jleer, Biologie, Economie, Filosofie, CKV, Dra-
ma, Muziek, en NLT.

klik hier voor de PDF met het lesplan

https://drive.google.com/file/d/1a_xRWs7VcrN52Iu7gtqtcvsXoqwPjyg-/view?usp=sharing


Lesplan 2: Brief uit de toekomst 
Elke leerling schrijft zichzelf een brief vanuit 
een toekomstige zelf. Het is het jaar 2070 en 
je hebt een heel leven achter je. Je reflecteert 
op de huidige tijd en op je eigen levensstap-
pen. 

De brief beschrijft hoe de dingen in de toe-
komst zijn, de acties die zijn ondernomen om 
daar te komen, en spreekt de mensen uit het 
verleden (en in het bijzonder de schrijver) 
aan voor hun inspanningen en zorgzaamheid. 
Deze methode stimuleert concrete (positieve) 
visies op de toekomst (waarvan is aange-
toond dat ze helpen bij het katalyseren van 
actie), suggereert concrete wegen en acties 
om daar te komen, en integreert de toekoms-
tige generaties in iemands huidige identiteit 
(waardoor in wezen het zelfgevoel in de loop 
van de tijd wordt uitgebreid). Omdat de oe-
fening relatief breed is en een open einde 
heeft, roept het vaak onverwachte, spontane 
ideeën op. De voorkant van de brief kan 
worden ontworpen doormiddel van tekening 
of collage. 

Lestijd: 30 - 60 minuten 

Vakaansluiting: Aardrijkskunde, Maatschappi-
jleer, Biologie, Economie, Filosofie, CKV, Dra-
ma, Muziek, NLT, Nederlands en Engels.  

klik hier voor de PDF met het lesplan klik hier voor de PDF met het lesplan

Lesplan 3: De toekomst van...
De toekomst verbeelden is een perfecte 
manier om vakoverstijgend te werken. Bin-
nen een toekomstbeeld komen er al snel veel 
perspectieven samen. Bijvoorbeeld als je na-
denkt over de toekomst van landbouw komen 
er al gauw thema’s omhoog over: technolo-
gische innovaties, sociale innovaties, nieuwe 
economie vormen en florerende ecosystemen. 
Dit lesplan geeft je de mogelijkheid om bin-
nen een 1 a 2 lesuren tot een toekomstbeeld 
te komen waar de leerlingen zelf in zouden 
willen wonen en leven.  

Lestijd: 50-100 minuten 

Vakaansluiting: Aardrijkskunde, Maatschappi-
jleer, Biologie, Economie, Filosofie, CKV, Dra-
ma, Muziek, en NLT.  

https://drive.google.com/file/d/1AhCnRRy6gu12kfJZbVcOtxlqdxVBmNGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YbehnWqZnU1UHd52xpo8qHndoGijQ_be/view?usp=sharing


Lesplan 4: Museum van de toekomst
Laat de leerlingen zich een toekomst voor-
stellen waarin de klimaatdoelen zijn gehaald. 
Laat ze terugkijken vanuit de toekomst naar 
het heden door een museum uit het fossi-
elentijdperk te bezoeken en hun eigen bijdra-
gen aan de tentoonstelling te creëren. 

Voorbij het fossielentijdperk is een studi-
emateriaal gericht op het stimuleren van 
discussie en creativiteit rond klimaatveran-
dering en de transitie naar een fossielvrije 
samenleving.  

Lestijd: 3 lessen of 1 thema dag

Vakaansluiting: Aardrijkskunde, Maatschappi-
jleer, Biologie, Economie, Filosofie, CKV, Dra-
ma, Muziek, en NLT. 

klik hier voor de PDF met het lesplan klik hier voor de PDF met het lesplan

Lesplan 5: Only planet
Klimaatverandering zorgt voor een onze-
kere toekomst en voor een omgeving die wij 
straks niet meer terug herkennen. In deze 
opdracht neem je de leerlingen mee op 
wereldreis in hun eigen hoofd. Binnen deze 
les gaan de leerlingen aan de slag met het 
fabriceren van een ‘only planet’. Een reisgids 
die een weerspiegeling is van de toekomst 
die de leerlingen wel willen en voor ogen 
hebben. Deze persoonlijke gids is een re-
flectie van de transformaties die wereld in 
de tussentijd zijn ondergaan. En helpen de 
leerlingen te reflecteren op nieuwe waarden 
en perspectieven die onderdeel uitmaken van 
deze omgeving.  

Lestijd: 3 lessen of 1 thema dag 

Vakaansluiting: Aardrijkskunde, Maatschappi-
jleer, Biologie, Economie, Filosofie, CKV, Dra-
ma, Muziek, en NLT. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/beyond-the-fossil-era/
https://drive.google.com/file/d/1mWCNpQYKEH_N57M2Vp0o9ObO7MGw1zEa/view?usp=sharing


Inspiratie
Op deze pagina vindt je diverse lees-, luister- 
en kijktips die inspiratie kunnen bieden.

podcast
Future affairs - NRC
Podcast Ansicht
Antroprocene Reviewed

Resources
reimaginary.com
teachthefuture.org
my2050

Websites
artikel De Correspondent

Boeken 
Ministry of the Future – Kim stanley  
Vogelkinderen - Mark Boode
New York 2040 - Kim Stanley  

Series
Black Mirror – Netflix
Snowpiercer -Netflix
Don’t look up - Netflix

Filmpjes
Helpt het om te dromen over de toe-
komst?
What Would Happen If Humans Suddenly 
Disappeared?
Imaginary Cities: Places of Hope – The City 
in Science Fiction and Fantasy Cinema

https://open.spotify.com/show/3emjUvWAam19QdVAk9AcXr
https://open.spotify.com/show/0CZB53k81lLt5zRGlFnxWK
https://open.spotify.com/show/3scirzcuaGm02MQ4FUZydq
https://www.reimaginary.com/search-methods-resources
https://library.teachthefuture.org/
http://webtool.my2050.be/index.html?levers=1111211111111/nl
https://decorrespondent.nl/3186/het-is-2075-de-klimaatbeweging-heeft-gewonnen/352024102980-34314aae
https://www.youtube.com/watch?v=H2no64FGrkU&t=408s&ab_channel=StudiumGeneraleUU
https://www.youtube.com/watch?v=H2no64FGrkU&t=408s&ab_channel=StudiumGeneraleUU
https://www.youtube.com/watch?v=Kibpn9UTGzA&ab_channel=Unveiled
https://www.youtube.com/watch?v=Kibpn9UTGzA&ab_channel=Unveiled
https://www.youtube.com/watch?v=TIl1nRQoqRE&ab_channel=DanHassler-Forest
https://www.youtube.com/watch?v=TIl1nRQoqRE&ab_channel=DanHassler-Forest


Het project
Het ‘Transformation Through Imagination’ 
project is een trans-disciplinair project van 
Stichting Technotrend en de Universiteit van 
Utrecht en wordt gefinancierd door Pathways 
to Sustainability en Dynamics of Youth. Het 
initiële doel vanuit de twee genoemde strat-
egische thema’s was de rol van jongeren als 
‘changemakers’ beter te begrijpen. Hierbij zou 
de culturele dynamiek, leefstijlveranderin-
gen en intergenerationele dynamiek centraal 
moeten staan. 

Ons trans-disciplinaire team bestaat uit Li-
sette van Beek, PhD kandidaat aan het Coper-
nicus Instituut van Duurzame ontwikkeling, 
Sander Thomaes Hoogleraar ontwikkeling-
spsychologie aan de UU en Stichting Techno-
trend, Ontwikkelaar van duurzaam onderwijs 
in Nederland. Met als ondersteunende part-
ners Teachers for Climate en NADO (Neder-
landse Academie voor Duurzaam Onderwijs).  

Tijdens dit actieonderzoek hebben we in-
terviews afgenomen met scholieren, leraren, 
onderwijsspecialisten, onderzoekers, kunste-
naars en makers van duurzaamheidseducatie. 
Daarnaast hebben we ook gesproken met 
jongeren organisaties als Youth for Climate 
en Fridays for Future om beter inzicht te 
krijgen in de dynamiek van jongeren die zich 
bevinden op de voorfront van de discussies 
in relatie tot klimaatactie en de rol van ver-
beeldingskracht onderwijs in relatie tot dit 
thema. De inzichten van dit onderzoek kan je 
vinden in de brochure in deze map.

https://www.uu.nl/en/research/sustainability
https://www.uu.nl/en/research/sustainability
https://www.uu.nl/en/research/dynamics-of-youth
https://teachersforclimate.nl
https://academievoorduurzaamonderwijs.nl
https://youthforclimate.nl
https://fridaysforfuture.org
https://drive.google.com/drive/folders/1TFulk8PItPaci2hgqy0AlRNmkvGNmlpG?usp=sharing

