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Geo Future School 

§ Het verbeelden van de toekomst

§ Nadenken over een betere wereld 

§ Denken in oplossingen in plaats van 

problemen

§ Samenwerken, toekomstgericht 

denken, presenteren, over jezelf leren

Geo Future























Toekomstverbeelding



Leerlingen worden zich 
bewust van hoe beelden 
van de toekomst tot stand 
komen en welke 
aannames aan die 
beelden ten grondslag 
liggen.

Leerlingen ontdekken en 
verbeelden aan de hand 
van door hen verzamelde 
krachtige kennis 
meerdere mogelijke 
toekomstscenario’s.

Leerlingen kiezen op 
basis van argumenten 
welk toekomstscenario 
het meest gewenst is en 
bepalen hoe dit scenario 
gerealiseerd zou kunnen 
worden.

Bewustwording Ontdekken Kiezen

Toekomst 
‘lezen’

Toekomst 
‘verhalen’

Toekomst 
‘realiseren’

Verwervingsfasen van 
toekomstgeletterdheid



Geo Future School in het kort

Grote vraagstukken

Toekomstgericht onderwijsWat?

Waarover?

Hoe? Multidisciplinair  
i.s.m. bedrijven/instellingen

Waarom? Bruggen slaan tussen domeinen
Brug tussen gamma en bèta 

Verder kijken dan het vak



Uitgangspunten

Logistiek Energie

Water AgrofoodGezondheid

Globalisering Steden Geopolitiek



Vakoverstijgend

Logistiek Energie

Water AgrofoodGezondheid

Globalisering Steden Geopolitiek



Energie

Voedsel/landbouw

Globalisering

Gezondheid
Geopolitiek

Logistiek

Klimaatverandering

Steden

Water

Leefbaarheid
Duurzaamheid
Veiligheid

Rechtvaardigheid
Gezondheid

Thema’s



De praktijk

Logistiek Energie

Water AgrofoodGezondheid

Globalisering Steden Geopolitiek



In de praktijk

Logistiek Energie

Water AgrofoodGezondheid

Globalisering Steden Geopolitiek



Meerwaarde voor de school

Logistiek Energie

Water AgrofoodGezondheid

Globalisering Steden Geopolitiek

• Docenten van meerdere vakken werken samen
• Externe partners zijn betrokken bij de school
• Een basis voor het aanleren van competenties & vaardigheden
• Combinatie van theorie en praktijk
• Duurzaamheid, (wereld)burgerschap
• Uitgelezen mogelijkheid tot monitoren ‘groei’
• Visitekaartje van een school



In de school 



Veranderproces 



Horizontaal – samenwerking met 
verschillende vakken, collega’s met 

verschillende achtergronden

Verticaal
- Leerlijn
- Competentieontwikkeling
- ‘Talentvolgsysteem’
- Voortgang / groei 

monitoren

Ve
rti

ca
al

Andere betrokkenen
§ schoolleiding
§ andere collega’s
§ vaksecties
§ jaarteams
§ roostermaker

horizontale- & verticale lijn



Vakoverstijgend werken

Vak A

Vak B 

Vak C



Vak A

Vak B 

Vak C

Vakoverstijgend werken



De kers op de taart 





Richting een leerlijn





Ondersteuning
• Boekje Geo Future School
• Twee keer per jaar een scholing
• Aantal voorbeeldmodules
• Format voor modules
• Certificering
• Deelname in een regionaal netwerk



Zelf proberen:
Kies een van de 9 thema’s van GFS
• Voedsel / Landbouw
• Energie
• Geopolitiek
• Gezondheid
• Globalisering
• Klimaatverandering
• Logistiek
• Steden 
• Water 

Wat zijn de drijvende krachten volgens jullie?Wat zijn de drijvende krachten volgens jullie?



Werkvorm scenariodenken
Stap 1: 
Formuleer een toekomst zoals je die verwacht, de waarschijnlijke 
toekomst

Stap 2:
Formuleer mogelijke scenario’s, gebruik je verbeeldingskracht

Stap 3: 
Formuleer een wenselijk toekomstbeeld: welke toekomst sluit aan bij je 
wensen en waarden?
(bedenk: wat nu gewoon is, leek 15 jaar geleden misschien wel 
onrealistisch)



www.geofutureschool.nl
www.geografie.nl

Vragen: 
n.wenneker@knag.nl

rad@hetstreek.nl

Meer weten? 

http://www.geofutureschool.nl/
http://www.geografie.nl/
mailto:n.wenneker@knag.nl
mailto:rad@hetstreek.nl

