
 

De uitdaging 

In ons dagelijks leven worden we geconfronteerd 
met tal van sociale en ecologische problemen, 

technologische ontwikkelingen en socio-
economische vraagstukken. Welke soort 

wetenschappelijke kennis en vaardigheden hebben 
jongeren en volwassenen nodig om deze 

uitdagingen aan te pakken? 
 

Wat kunnen scholen doen?  
 

SEAS wil tools en methodes ontwikkelen voor 
‘open schooling’ rond 

duurzaamheidsuitdagingen in samenwerking 
tussen scholen en lokale gemeenschappen. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wetenschap in en voor actie  

✓ SEAS ontwikkelt modellen voor ‘open schooling’ 
in samenwerking met niet-schoolse partners  
 

✓ SEAS promoot nieuwe vormen van 
wetenschappelijke geletterdheid en 
vaardigheden die meer aansluiten bij wat nodig 
is voor verandering.  

 

Hoe doen we het?  

SEAS creëert een flexibele toolkit met concepten, 
tools en methodes om de lancering en ontwikkeling 
van open schooling networks te versterken. 
 

✓ SEAS hanteers een co-design benadering wat 
betekent dat leerkrachten, studenten en hun 
families samen met andere partners in de lokale 
gemeenschap samenwerken aan het 
aanpakken van levensechte, complexe 
duurzaamheidsuitdagingen. 
 

✓ SEAS helpt leerkrachten, studenten en de 
partners in de lokale gemeenschap bij het 
bepalen van geschikte leerdoelen en 
lesmaterialen en verbindt deze met het streven 
naar sociale verandering en duurzaamheid.  

 

✓ SEAS organiseert workshops als een 
ontmoetingsplek voor interacties tussen 
leerkrachten, studenten en andere partners. 

 

✓ SEAS koppelt dit alles aan onderzoek, zowel 
lokaal – binnen de landen betrokken bij het 
project – als globaal. 

 

Wat gebruiken we? 

SEAS ontwikkelt en onderzoekt verschillende 
(digitale) tools om open schooling samenwerking 

rond duurzaamheidskwesties te ondersteunen 
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HET BELGISCHE SEAS-NETWERK 
 

Het Belgische SEAS open schooling netwerk 

bestaat uit pilootscholen, MOS, het Limburgs 

Provinciaal Natuurcentrum en diverse lokale 

partners (bv. NGO’s, ondernemingen, lokale 

besturen) waarmee de scholen samenwerken. 

Samen gaan zij aan de slag met lokale 

duurzaamheidsuitdagingen met behulp van de 

methodiek LORET – Locally Relevant Teaching. 

Tijdens LORET-workshops worden leerkrachten 

ondersteund bij het ontwerpen van een 

vakoverschrijdende reeks lessen die de 

leerlingen meeneemt in een authentieke 

zoektocht naar manieren om lokaal relevante 

duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. Aan 

het einde van de rit hebben de leerkrachten een 

LORET-plan bestaande uit een reeks 

lesvoorbereidingen en lesmateriaal, worden de 

LORET-lessen en/of LORET-schoolactiviteiten 

in de praktijk gebracht en ervaringen gedeeld.  

De pilootscholen zijn pioniers: op basis van hun 

ervaringen werken we aan een handleiding, 

studiedag, databank met praktijkvoorbeelden, 

enz. die in een latere fase andere scholen zal 

inspireren om met de LORET methode van start 

te gaan.  

De CChallenge tool 
ondersteunt 

deelnemers in hun 
engagement voor 

duurzaamheid 

 

De SenseMaker tool 
helpt deelnemers bij 
het ontvouwen en 
verdiepen van 
verhalen over 
verandering.  

 

De LORET tool ondersteunt 

lesgevers om het aanpakken van 

duurzaamheidskwesties te 

koppelen aan het curriculum 

Scholen werken samen 

met andere partners en 

organisaties  

Scholen doen op 

een nieuwe 

manier aan  

wetenschaps-

onderwijs 

OPEN 

SCHOOLING 

 
Scholen zorgen dat hun 

onderwijs een verschil 

maakt in de wereld 
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Verken de lokale SEAS-netwerken  
 

Het SEAS-project bestaat uit zes open schooling 
netwerken in Oostenrijk, Estland, Zweden, Italië, 

België en Noorwegen. Elk netwerk organiseert 
projecten op het gebied van duurzaamheid en is een 

ontmoetingsplaats voor medewerkers binnen 
scholen, universiteiten, lokale ondernemingen en de 

civiele maatschappij.  
 

 
 

WIE ZIJN DE PARTNERS IN HET SEAS-PROJECT?  
Alps - Centre for Climate Change Adaptation, Austria 

cChange, Norway 
EduQuality AB, Sweden 

Energy Discovery Centre, Estonia 
Flemish Department of Environment & Spatial 

Development, Belgium 
Fondazione Golinelli, Italy 

The Association for Science Education (ASE), UK 
University of Bologna, Italy 

University of Ghent, Belgium 
University of Innsbruck, Austria 

Uppsala University – Swedesd, Sweden  
University of Oslo, Norway (Coördinator) 
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Verken de SEAS-website, bekijk onze BLOG, 

ontdek nieuwigheden in de categorie NEWS en 

schrijf je in op onze nieuwsbrief 

 

Projectcoördinator 
 

Professor Erik Knain, Universiteit van Oslo 
erik.knain@ils.uio.no  

 
 

Als je nog meer wil weten over dit project,  
contacteer de coördinator van het Belgisch 

SEAS open schooling netwerk 
katrien.vanpoeck@ugent.be  
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Science Education for Action and 
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