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Geo Future School in het kort

Grote vraagstukken (grand 
challenges), die vaak ook 

mondiaal spelen

Toekomst- en oplossingsgericht 
onderwijsWat?

Waarover?

Hoe?
Multidisciplinair  

i.s.m. 
bedrijven/instellingen/overheid

Waarom?
Vakoverstijgend onderwijs

Brug slaan tussen domeinen en 
tussen gamma en bèta 



Geo Future School in het kort

Ruimte voor verschillen tussen 
leerlingen en leren 

samenwerken

Denkvaardigheden: analytisch, 
probleemoplossend, kritisch en 

creatief
Belangrijk:

Gericht op groei van leerlingen 
(feedback/feedforward)

Wereldburgerschap



Grand Challenges

Klimaatverandering Logistiek Energie

Water AgrifoodGezondheid

Globalisering Steden Geopolitiek



Vakoverstijgende teams

Steden Geopolitiek

Klimaatverandering bijvoorbeeld: 

aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde

Gezondheid bijvoorbeeld:

aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, lichamelijke 

opvoeding, natuurkunde, scheikunde, wiskunde

Globalisering bijvoorbeeld:

aardrijkskunde, economie, Engels, geschiedenis

Agrifood bijvoorbeeld:

aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, scheikunde



Voorbeelden van geschikte externe partners

Steden Geopolitiek



Samenwerking en bouwblokken module

Bedrijven/ instellingen / 

overheid

School / 

Vakoverstijgend 

docententeam

Module rondom een Grand challenge

▪ Startopdracht

▪ Theorie

▪ Veldwerk- en/of praktijkopdracht

▪ Geo-ICT & -design

▪ Creatieve eindopdracht

▪ Presentatie

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRnsqG4M3RAhWEXhQKHaWPDvIQjRwIBw&url=http://geografie.nl/onderwijs/geo-future-school&psig=AFQjCNFQI1-hV5zIeUWEYCysx4vxpGEmQA&ust=1484899556456120


Curriculum

+ denkvaardigheden

+ algemene vaardigheden 



Een nieuwe module maken

+ Beoordelingsfomulier



Voorbeeld van een opzet van een module



Bestaande modules





Opzet van een curriculum



Activiteiten van de docententeams 

Ontwerpen

Schrijven

Vragen stellen

Ondernemen

Contacten leggen

Vakoverstijgend 

samenwerken

Organiseren

Differentiëren, feedback 

geven, presenteren, 

uitleggen, stimuleren



Deelname en ondersteuning

Geo Future 
School

Aanloop-
fase

Geo 
Future 

School in 
oprichting

• Voorwaarden waar 
school aan moet 
voldoen: werkwijze en 
modules > waarborgen 
kwaliteit

• Certificering

• Regionale organisatie

• Nascholing

• Voorbeeldmodules

• PR-materiaal



Het programma op het GRC

• 2 mavo – Voedselproblematiek

• 3 mavo – De energie neutrale wijk

– Grensconflicten

• 4 mavo – Landschap en weer rond Utrecht 

– waterproblemen in Overvecht



Voedsel problematiek

• Ontwikkeld met biologie 

• Onderzoek naar duurzame 
voedselproductie

• 2 dagdelen

• Bezoek aan sociale landbouw 
bedrijven in de regio

• Grand challenge – duurzame kantine 

maaltijd maken



De energie neutrale wijk 

• Ontwikkeld met Engels.

• Groepen op basis van 
kwaliteiten

• Samenwerking met Rabobank

• Gebruik tellmaps/maptanker

• Gebruik energie atlas

• Drie dagdelen

• Grand challenge - Vijf minuten 
informatiefilm in het Engels



Grensconflicten

• Ontwikkeld met 
maatschappijleer en 
geschiedenis

• Groepen op basis van 
kwaliteiten

• Samenwerking met Europees 
parlement

• Bezoek aan Brussel

• Drie dagdelen

• Grand challenge – Drie 
scenario’s voor grensconflict in 
Europa



Waterproblemen in Overvecht

• Ontwikkeld met Biologie en Scheikunde

• Samenwerking met waterschap

• 1 lesdag

• Grand Challange- Informatieve film



www.geofutureschool.nl
www.geografie.nl

Volg ons op twitter Volg ons op facebook
https://twitter.com/geofutureschool https://www.facebook.com/geofutureschool/

https://twitter.com/knag

Aanmelden voor de nieuwsbrief?
Vul uw mailadres in op de lijst of kijk op www.geofutureschool.nl

Meer weten? 

http://www.geofutureschool.nl/
http://www.geografie.nl/
https://twitter.com/geofutureschool
https://www.facebook.com/geofutureschool/
https://twitter.com/knag

