
MASTERCLASS
“Education and Values for Sustainability:

 Teaching What Really Matters”
geïnspireerd op het Earth Charter

Deze vijfdaagse Engelstalige masterclass vormt een unieke gelegen-
heid voor onderwijsgevenden, coaches en trainers in Nederland. Doel 
is te ondervinden hoe de waarden en principes zoals verwoord in het 

Earth Charter in onderwijs tot leven kunnen worden gebracht.     

Maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober 2014

    
Dit programma is een co-creatie van: 

Earth Charter Nederland (Iona Stichting, Inner Sense en Earth Charter Vrienden)
AVANS Hogeschool Breda, Academie voor Marketing en Businessmanagement 

Earth Charter Center for Education for Sustainable Development, Earth Charter International 



OVER HET EARTH CHARTER
Het Earth Charter is een document én een 
mondiaal maatschappelijk initiatief, ontstaan 
uit een wereldwijde dialoog met alle actoren 
in de samenleving. In het jaar 2000 werd het 
Earth Charter gelanceerd, in het Vredespaleis 
in Den Haag. Het omvat fundamentele waarden 
en principes die nodig zijn om in de 21e eeuw 
een rechtvaardige, duurzame en vreedzame 
wereld te realiseren. De Earth Charter-principes 
kleuren ‘duurzame ontwikkeling’ in met begrip-
pen als menselijke waardigheid, respect, vrede 
en democratie, ecologische integriteit, sociaal-
economische gelijkwaardigheid en rechten van 
vrouwen. Deze principes zijn nu relevanter dan 
ooit. In een tijd waarin een grote verschuiving 
in ons denken en doen vereist is, zijn de fun-
damentele gedeelde waarden uit het document 
een belangrijk kompas.

OVER HET PROGRAMMA
Het Masterclass-programma biedt de kans om 
de rol van onderwijs in het bewerkstelligen van 
duurzaamheid te verdiepen. Binnen de UN-
ESCO Leerstoel over Onderwijs voor Duurzaam-
heid, ondergebracht bij Earth Charter Interna-
tional, wordt kennis bijeen gebracht en ervaring 
opgedaan met de ontwikkeling van een andere 
pedagogische benadering gericht op een duur-
zame wereld. Het huidige programma introdu-
ceert het concept duurzame ontwikkeling en 
de implicaties voor onderwijs, leren en veran-
dering. Het onderzoekt praktische methoden 

om waarden en principes voor duurzaamheid, 
zoals verwoord in het Earth Charter, op een 
geïntegreerde en holistische wijze in te brengen 
in scholen en klaslokalen. 

OVER DE TRAINERS
Dr. Sam Crowell is professor emeritus onder-
wijs aan de California State University–San Ber-
nardino en oprichter en co-directeur van het 
MA programma Holistic and Integrative Educa-
tion en het Center for Holistic and Integrative 
Learning. Hij heeft gewerkt als onderwijzer en 
leraar, hoofd van de school en bestuurder. Hij 
ziet zichzelf als holistische onderwijsgevende 
en als voorvechter van de kunst van het onder-
wijzen. Hij is actief betrokken bij het program-
ma Education for Sustainable Development and 
the Earth Charter en co-auteur van het boek 

 “At a time when major changes in how we think and live are urgently 
needed, the Earth Charter challenges us to examine our values and to 
choose a better way. At a time when international partnership is increas-
ingly necessary, the Earth Charter encourages us to search for common 
ground in the midst of our diversity and to embrace a new global ethic that 
is shared by an ever-growing number of people throughout the world. At 
a time when education for sustainable development has become essen-
tial, the Earth Charter provides a very valuable educational instrument.”  
Sam Crowell, California State University, Facilitator Masterclass

Meer lezen over het Earth Charter? 

Earth Charter Internationaal: 
www.earthcharterinaction.org

 
Earth Charter Vrienden: 

www.earthchartervrienden.org

Earth Charter Nederland: 
www.earthcharternederland.nl

www.earthcharterinaction.org
www.earthchartervrienden.org


“The Re-Enchantment of Learning: A Manual for 
Teacher Renewal and Classroom Transforma-
tion” and “Emergent Teaching: A Path of Crea-
tivity, Significance, and Transformation”, 

Mirian Vilela is directeur van Earth Charter 
International en het Centre for Education for 
Sustainable Development aan de University 
for Peace (UPEACE) in Costa Rica. Mirian werkt 
voor het Earth Charter Initiatief sinds 1996. Ze 
coördineert de UNESCO Leerstoel over onder-
wijs voor duurzame ontwikkeling met het Earth 
Charter. Ze is ook lid van de UNESCO Expert Ref-
erence Group voor de Decade of Education for 
Sustainable Development (DESD) en is visiting 
professor over Duurzame Ontwikkeling aan UP-
EACE sinds 2005. Door de jaren heen leidde en 
faciliteerde zij talrijke workshops, cursussen en 
seminars over waarden en principes voor duur-
zaamheid. Mirian heeft een Master’s diploma in 
Public Administration aan de Harvard Kennedy 
School of Government, waar ze een Edward Ma-
son Fellow was. Mirian is afkomstig uit Brazilië.  

Ignaz Anderson (directeur van de Iona Stichting 
en voormalig schooldirecteur) en Alide Roerink 
(Earth Charter International Council en Earth 
Charter Vrienden) zullen ook actief bijdragen 
aan het Masterclass programma. 

Voor ervaringen met het programma in 2013 
van Rene Schenk en Ellen ter Horst (School for 
Marketing and Businessmanagement Avans 
Hogeschool Breda), bekijk de video op de Earth 
Charter International website.

AANMELDEN
Kosten per deelnemer: €2.500. Dit is inclusief 
materialen, veldbezoek, accommodatie, maalti-
jden en Earth Charter bijeenkomst op Wereld-
voedseldag met o.a. Earth Charter Commission-
er Ruud Lubbers. 

Om in aanmerking te komen voor deelname 
aan de Masterclass gelieve het ‘application 
form’ insturen (bijlage), bij voorkeur zo snel mo-
gelijk, vanwege beperkte plekken, en uiterlijk 1 

september 2014.  In bijgaand document is ook 
een overzicht van het programma te vinden. 
 
CONTACT
Voor vragen of meer informatie, neem gerust 
contact op met Alide Roerink (Earth Charter 
Vrienden): alideroerink@earthcharter.org.

http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Education%20and%20Values%20for%20Sustainable%20Development%20with%20the%20Earth%20Charter

