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1 Inleiding 
 
In de afgelopen decennia is er sprake van een groeiend aantal problemen op het 
terrein van het milieu. Deze milieuproblematiek betreft niet in de eerste plaats een 
vraagstuk van fysische, doch van sociaal-maatschappelijke aard. Het gaat om 
problemen die door mensen worden veroorzaakt. Een mogelijkheid om de schade 
die door mensen wordt toegebracht aan het milieu beperken, is het veranderen van 
het gedrag van mensen. In onze samenleving zijn zo vele milieu-organisaties 
actief die op een of andere wijze dat zogenaamde `milieu-gedrag' proberen te 
beïnvloeden. Daarbij wordt een tweetal wegen bewandeld. Sommige organisaties 
richten zich met name op het collectieve milieugedrag door beïnvloeding van het 
politiek-maatschappelijk systeem. Het zijn organisaties die blokkades, protest-
manifestaties en dergelijke organiseren in de hoop daardoor de politiek te beïn-
vloeden. Andere organisaties houden zich bezig met beïnvloeding van het 
individuele milieu-gedrag. Zij werken bijvoorbeeld met voorlichtingscampagnes 
ten behoeve van de bewustwording. De natuur- en milieu-educatie is een onder-
deel van deze laatste vorm van beïnvloeding.  
 
Natuur- en milieu-educatie is ontstaan uit de zorg voor en bezorgdheid over de 
kwaliteit van natuur en milieu. De natuur- en milieu-educatie krijgt in ons land in 
verschillende kaders vorm: in informatie- of bezoekerscentra, in natuur-
verenigingen of natuurclubs, in reclame op stations, in onderwijs op school. Een 
deel van deze activiteiten richt zich in het bijzonder op de beïnvloeding van 
kinderen. De milieu-problematiek wordt zo een thema in de opvoeding en 
daarmee wordt de milieu-problematiek tevens onderwerp voor pedagogische 
bezinning (Huitzing, 1989; Margadant- van Arcken & Van Kempen, 1991).  
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2 Vraagstelling  
 
Wanneer natuur- en milieu-educatie wordt gezien als pedagogisch vraagstuk, gaat 
het niet langer alleen om de vraag met welk handelen het milieu het meest 
gediend is, maar gaat het ook om de vraag met welke vorm van beïnvloeding 
kinderen het meest gediend zijn. De opvoeding is er immers op uit kinderen te 
brengen tot zelfstandigheid en aansprakelijkheid, tot handelen onder eigen verant-
woordelijkheid (Langeveld, 1979; Imelman, 1978, 1982). Het is in het verlengde 
daarvan de vraag welke vormen van natuur- en milieu-educatie recht doen aan dit 
algemene opvoedingsdoel.   
 
In dit artikel gaat het om de vraag hoe in het denken over natuur- en milieu-
educatie die beïnvloeding vorm wordt gegeven en welke van die verschillende 
vormen van beïnvloeding leiden tot verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij 
kinderen voor hun eigen handelen met betrekking tot natuur en milieu. 
  
In het onderzoek `natuur- en milieu-educatie, pedagogisch didactische 
verantwoording en longitudinale programmering', dat in opdracht van het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt uitgevoerd aan de 
Universiteit Utrecht, wordt gepoogd op deze vragen een antwoord te vinden. Er 
wordt gezocht naar een pedagogisch verantwoorde vorm van natuur- en milieu-
educatie. De methode die wordt gehanteerd is die van het conceptueel-analytisch 
onderzoek (Imelman, 1982), waarbij het in dit geval gaat om een kritische analyse 
van wijzen van denken in de natuur- en milieu-educatie. Het onderzoek heeft dus 
niet de pretentie een kwantitatief representatief beeld van praktijken van natuur- 
en milieu-educatie te geven. 
 
3 Kennen en waarderen in natuur- en milieu-educatie 
 
Organisaties die zich bezig houden met natuur- en milieu-educatie proberen het 
handelen van mensen met betrekking tot natuur en milieu te beïnvloeden. Een 
groot aantal organisaties probeert dit te doen via de beïnvloeding van de normen 
en waarden die mensen met betrekking tot natuur en milieu hanteren. Daarbij 
laten zich twee benaderingswijzen onderscheiden: de waardenoverdracht enerzijds 
en de waardenverheldering en -communicatie anderzijds (Pieters, 1992). Anderen 
richten zich meer in het bijzonder op kennisoverdracht en het aan de hand daarvan 
leren oplossen van milieuproblemen (Pieters, 1989; Daems, De Jager, Van der 
Loo & Brunsting, 1989). Beide benaderingswijzen zullen in het nu volgende aan 
de orde komen. 
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3.1 Waardenoverdracht.  
 
In het geval van waardenoverdracht poogt de opvoeder aan de kinderen een aantal 
natuur- of milieuvriendelijke waarden en normen over te dragen, in de hoop dat de 
kinderen zich die eigen zullen maken. Een mooi voorbeeld van deze aanpak is te 
vinden in het lespakket `Onwijs' van de Vereniging voor natuur- en milieu-
educatie (IVN), bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Onderdeel 
van dit lespakket is het zogenaamde waterkringloopspel: een soort ganzenbord, 
waarbij de pionnen als waterdruppels een waterkringloop doorlopen. Tijdens het 
spel worden verschillende stadia in de waterkringloop gepasseerd: meren, 
rivieren, wolken, maar ook waterleidingen, douches, zwembaden, 
zuiveringsinstallaties enzovoorts. Bij elk van deze stadia hoort een tekst en een 
opdracht. Zo mag je bij de watermolen nog een keer met de dobbelsteen gooien, 
omdat je "zo slim van deze waterkracht gebruik maakt". Bij de fabriek daaren-
tegen wordt verteld dat deze het water gebruikt voor productie, reiniging, koeling 
of lozing: "Al deze activiteiten zijn meestal niet erg goed voor het milieu. Goede 
wetten met behoorlijke controle moeten er voor zorgen dat ons water niet te erg 
wordt vervuild. Ook als gewone `consument' van de producten kunnen we best 
enige invloed uitoefenen" en de conclusie luidt: "Sla 1 beurt over om erover na te 
denken welke producten je eigenlijk niet of minder nodig hebt" (Vereniging voor 
natuur- en milieueducatie, 1988). Op deze manier wordt aan concrete gevallen een 
duidelijk waarde-oordeel gehecht in de vorm van beloning of bestraffing voor de 
spelers van het spel. Zo probeert men aan de kinderen milieu-vriendelijke 
waarden en normen over te dragen.  
 
3.2 Waardenverheldering en waardencommunicatie 
 
Een vorm van beïnvloeding die contrasteert met waardenoverdracht noemt men 
wel waardenverheldering. Hierbij gaat het niet om het overdragen van waarden en 
normen van de opvoeder op de kinderen, maar om het bewust maken van de 
waarden en normen die bij de kinderen reeds aanwezig zijn. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is te vinden bij Delhaas, Koekkoek en Akkerman (1990) in hun 
voorstel voor wat zij een `waardenvormende natuur- en milieu-educatie' noemen. 
In één van de lesvoorbeelden krijgen de leerlingen dia's te zien van zowel gezonde 
als zieke planten en dieren. De leerlingen moeten bij elke dia opschrijven welke 
reactie die bij hen oproept. Ze schrijven een aantal associaties op en zetten een 
uitroepteken bij de associatie die hen het meest raakt. Dan volgen de vragen: "Kun 
je uitleggen waarom je nu juist dit gevoel daarbij hebt? Kun je je herinneren dat je 
ooit verrukt was over een gezondheid uitstralend dier?" Zo worden de waarden die 
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de leerling zelf reeds bezit hier expliciet gemaakt.  
 
In een ander lesvoorbeeld worden waarden van leerlingen, nadat ze zijn verhel-
derd, bovendien met elkaar geconfronteerd zodat er tevens sprake is van 
waardencommunicatie. Deze les gaat over geluidsoverlast. In verschillende situa-
ties in de klas wordt nagegaan of de leerlingen geluid als storend of juist als 
wenselijk ervaren. Vervolgens wordt de kinderen gevraagd of zij tegen anderen 
hun eigen norm duidelijk durven maken wanneer een ander die norm overschrijdt. 
Ten slotte wordt gezamenlijk gezocht naar een gedeelde geluidsnorm in de klas: 
een compromis, waarin de verschillende waarden en normen tot hun recht kunnen 
komen.  
 
In de beide voorbeelden gaat het om de verheldering van waarden, die de 
leerlingen reeds hebben. Ook wanneer in de uitwisseling naar een compromis 
wordt gezocht kunnen waarden van de verschillende deelnemers intact blijven. 
Volgens de auteurs gaat het er om dat de leerlingen zich bewust worden van hun 
eigen waarden en normen (het ik-perspectief) en van die van hun medeleerlingen 
(het jij-perspectief). Er moet besef ontstaan dat ook de ander "een respectabele 
andere mening, ervaring, gevoel, geloof of streven heeft" (Delhaas e.a., 1990, p. 
81). Door wisseling van perspectieven ontstaat een situatie waarin een compromis 
tot stand kan komen, dat aan beide perspectieven recht doet en waarin de beide 
deelnemers elkaar kunnen aanvullen (het wij-perspectief). Op die manier zoeken 
de auteurs naar een natuur- en milieu-educatie die ertoe leidt dat waarden 
optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. 
 
3.3 Intermezzo: zelfstandigheid op basis van waarden en normen? 
 
Bevorderen nu deze beide vormen van beïnvloeding een handelen onder eigen 
verantwoordelijkheid? In de inleiding tot dit artikel werd de pedagogische vraag 
gesteld welke vormen van natuur- en milieu-educatie zouden kunnen leiden tot 
zelfstandigheid van het kind. In het verlengde daarvan kan, ook in het geval van 
de waardenoverdracht en de waardenverheldering en -communicatie, de vraag 
worden gesteld of kinderen de waarden en normen op grond waarvan zij handelen 
ook kunnen verantwoorden wanneer zij daarop aangesproken worden. In beide 
gevallen is het de bedoeling dat de kinderen expliciete waarden en normen 
verwerven. In geen van beide gevallen wordt hen evenwel geleerd die waarden en 
normen te verantwoorden en zo voor eigen rekening te nemen. De enige verant-
woording die hier gegeven kan worden is immers: dat vind ik nu eenmaal (waar-
denverheldering), dat vindt hij nu eenmaal (waardenoverdracht) of dat vinden wij 
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nu eenmaal (waardencommunicatie). Het kind blijft zo overgeleverd aan eigen of 
andermans subjectieve beleving. Het heeft wel waarden en normen, maar kan die 
niet verantwoorden. Het kind heeft niet geleerd om redenen te geven waarom het 
een ziek dier zieliger vindt dan een zieke boom of geluid tijdens de rekenles 
storender dan tijdens de leesles. Daar heeft het argumenten voor nodig. Argumen-
ten die verwijzen naar de zaken waar die waardering betrekking op heeft: de 
ziekte van de boom, de sterkte van het geluid en de invloed daarvan op de 
concentratie, enz. Kortom, verantwoording vraagt om kennis van zaken. Dat 
brengt ons tot een derde vorm van beïnvloeding: inleiden in kennis van milieu-
problemen.  
 
3.4 Inleiden in kennis van milieu-problemen 
 
Bij deze vorm van natuur en milieu-educatie worden leerlingen ingeleid in kennis 
van milieuproblemen en hun oplossingen. Op die manier weten leerlingen 
tenminste waarover zij spreken en kunnen zij hun gedragskeuzes met argumenten 
onderbouwen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het project Natuur- en 
Milieu-Educatie in het Voortgezet Onderwijs (NME-VO) (Pieters, 1989; Pieters 
e.a., 1989) en het in nauwe samenwerking daarmee ontwikkelde Kernleerplan 
Natuur- en Milieu-Educatie van het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) 
(Pieters, Boersma, Daems, Frings, Kamer, Van der Loo, Van Rossum, Van 
Trommel & Veldman, 1990). Volgens deze plannen dient het leerproces in de 
natuur- en milieu-educatie in een viertal fasen te verlopen. Eerst worden 
leerlingen ingeleid in kennis van de relatie tussen mens en natuur. Vervolgens 
komen de milieuproblemen die zich in die relatie voordoen aan de orde, gevolgd 
door de mogelijke oplossingen voor die problemen. Tot slot worden de leerlingen 
getraind in besluitvormingsvaardigheden: Leerlingen moeten leren om met 
betrekking tot een milieuprobleem tot een goed beargumenteerd besluit te komen. 
Daartoe moeten leerlingen in de eerste plaats op grond van de kennis die zij 
hebben verschillende oplossingen naast elkaar plaatsen om daarna die oplossingen 
tegen elkaar af te wegen. Daarbij spelen naast persoonlijke waarde-oordelen van 
de leerling ook de zogenaamde criteria van de duurzame ontwikkeling een rol. 
Onder duurzame ontwikkeling wordt dan verstaan een ontwikkeling die voorziet 
in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden aan te tasten 
van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. Zo moeten leerlin-
gen aan de ene kant leren hun handelen meer in overeenstemming te brengen met 
hun eigen doelen en moeten zij aan de andere kant leren om rekening te houden 
met de normen van een duurzame ontwikkeling. In deze vorm van natuur- en 
milieu-educatie wordt dus eerst kennis verschaft en worden pas dan waarden en 
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normen aan de orde gesteld. Daarbij gaat het dan zowel om waarden-overdracht 
(duurzame ontwikkeling) als om de eigen waarden van de leerlingen, dat wil 
zeggen om waardenverheldering (Pieters, 1989; Pieters e.a. 1989, Pieters e.a., 
1990).  
 
3.5 Zelfstandigheid op basis van kennis van zaken?  
 
De vraag kan nu gesteld worden of deze aanpak wèl zal leiden tot zelfstandigheid 
en eigen verantwoordelijkheid bij de leerling. Er is immers sprake van inleiden in 
kennis, van het verwerven van kennis van zaken. Toch schiet ook deze benadering 
in pedagogisch perspectief tekort. Kinderen leren niet om argumenten te geven 
voor hun handelen, waarmee zij hun handelen zouden kunnen verantwoorden. 
Integendeel, eerst worden weliswaar de feiten rond de milieuproblemen en hun 
mogelijke oplossingen op een rijtje gezet en maar daarna wordt aan de hand van 
waarden en normen een oordeel over die feiten gegeven. Hier leert het kind niet 
om aan de hand van de argumenten te oordelen over de houdbaarheid van 
waarden en normen, maar om behulp van waarden en normen te oordelen over het 
belang van de argumenten. Op deze wijze wordt ook hier aan de waarden en 
normen een zelfstandige positie toegekend en zodoende blijft het handelen over-
gelaten aan willekeur: dat vind ik nu eenmaal (de eigen bedoelingen) of dat vindt 
hij nu eenmaal (de duurzame ontwikkeling). Van zelfstandigheid die inhoudt dat 
het kind leert om zelf argumenten te geven voor zijn waarderen en handelen is 
ook bij deze aanpak nog geen sprake.   
  
4 Evaluatie  
 
In een pedagogische benadering van natuur- en milieu-educatie gaat het er om dat 
zowel het kind als de zaak van natuur en milieu tot hun recht komen. In de 
opvoeding is het van belang dat kinderen gebracht worden tot zelfstandigheid en 
aansprakelijkheid, tot handelen onder eigen verantwoordelijkheid. Er moet 
geleerd worden om verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn (Langeveld, 1979; 
Imelman, 1978, 1982). Daarvoor is het verhelderen van waarden die een basis 
hebben in persoonlijk gevoel of beleving onvoldoende. Evenmin voldoende is het 
waarden en normen over te dragen als algemene waarheden. Wil men in staat zijn 
zijn waarden en normen te verantwoorden en daarover in gesprek te gaan, dan 
heeft men daarvoor argumenten nodig, argumenten die verwijzen naar de zaken 
waar die waarden en normen betrekking op hebben. Verantwoording vraagt 
argumenten op basis van kennis van zaken. Een opvoeder die daaraan wil voldoen 
moet het kind inleiden in de kennis van die zaken (Imelman 1978, 1982). 
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Wanneer het in de opvoeding dan in de eerste plaats gaat om het inleiden in 
kennis, dringt de vraag zich op welke rol waarden en normen nog kunnen en 
mogen spelen in de opvoeding. Zoals boven reeds bleek geven waarden en 
normen als het goed is niet de doorslag bij de afweging van de argumenten. Maar 
waarden en normen spelen wèl een rol bij de tot stand koming van de kennis zelf. 
Kennis is immers nimmer waardevrij, maar steeds historisch, waardegeladen en 
gebonden aan de situatie waarin die kennis wordt verworven. Kennis is nimmer 
het uitspreken van objectieve waarheid, maar steeds een meer of minder adequate 
interpretatie van de werkelijkheid, een bepaalde kijk op de werkelijkheid (Meijer, 
Benner & Imelman, 1992). De houtvester kijkt anders naar een bos dan de bioloog 
en die weer anders dan het verliefde paartje, de project-ontwikkelaar, de 
brandweerman of het kind dat paddestoelen zoekt. Elk van hen ziet weer iets 
anders aan het bos en op die manier heeft elk zijn eigen kennis van het bos. In de 
kennis is zo de bedoeling van degene die kent herkenbaar. Kennis is altijd inten-
tionele kennis. Daarmee ligt in elke vorm van kennis ook een bepaalde 
waardering besloten. De vraag naar rol die normen en waarden spelen in de 
opvoeding kan zo worden geherinterpreteerd als de vraag naar de normativiteit 
van de kennis waarin kinderen worden ingeleid (Imelman, 1992; Imelman & Taal, 
1993).  
 
Willen kinderen daadwerkelijk in staat worden gesteld zelf verantwoordelijk te 
zijn voor hun handelen, dan moeten zij allereerst verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen kennis. Ook kennis moet daarom door kinderen niet kritiekloos worden 
overgenomen. Steeds moet het gaan om de vraag: Vanuit welk perspectief is deze 
kennis van de zaak tot stand gekomen? Wat zijn de intenties en de daarmee 
samenhangende vooronderstellingen die aan de kennis ten grondslag liggen? Is 
het perspectief dat in deze kennis geboden wordt zinvol in verband met het op te 
lossen probleem of zijn in deze situatie juist andere aspecten van het bos van 
belang en deze niet? Welke andere kennis, vanuit een ander perspectief, zou een 
nieuwe kijk op de zaak zou kunnen geven? Dergelijke vragen leiden niet tot een 
discussie over waarden en normen, die tot op zekere hoogte willekeurig zijn, maar 
tot een discussie waarin redelijke argumenten met betrekking tot de zaak zelf 
tegen elkaar afgewogen worden (Meijer, 1992). De kennis wordt niet door 
normen en waarden, maar door andere kennis onder kritiek gesteld. Zo ontstaat 
geen discussie over waarden en normen, maar een discussie over waardegeladen 
en normatieve kennis van de betrokken zaak: een zakelijke discussie waarin de 
waardegeladenheid van de kennis expliciet aan de orde komt. 
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5 Besluit: Zelfstandigheid op basis van normatieve kennis. 
 
Zoals in het voorgaande duidelijk is geworden, wordt langs verschillende wegen 
gepoogd het milieu-gedrag van mensen te beïnvloeden. Het ligt voor de hand dat 
men in de opvoeding een mooi aanknopingspunt voor die beïnvloeding ziet. Deze 
vorm van beïnvloeding wordt praktijk in de natuur- en milieu-educatie. Zodoende 
wordt het milieuprobleem tevens een opvoedingsprobleem en daarmee onderwerp 
van pedagogische bezinning.  
 
Die pedagogische bezinning betrekt in zijn afweging niet alleen de toekomst van 
het milieu, maar ook de toekomst van het kind. Het kind moet niet alleen komen 
tot verantwoord milieu-gedrag, het moet ook komen tot zelfstandigheid. Dat wil 
zeggen: het moet leren dat verantwoordelijke milieu-gedrag zelf te verantwoorden. 
Dat laatste is niet mogelijk wanneer natuur- en milieu-educatie bestaat uit het 
overdragen van waarden en normen en evenmin als die bestaat uit het verhelderen 
van waarden en normen. Wie zelf aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 
draagt moet in staat zijn redenen voor zijn opvattingen aan te dragen, goede 
argumenten, gebaseerd op kennis die betrekking heeft op de zaak die in het geding 
is. De normativiteit van de opvoeding ligt dan niet in waarden en normen, die een 
plaats worden gegeven naast de kennis, maar in de waarden en normen die als 
vooronderstellingen aan verschillende - op kennis gebaseerde - argumenten ten 
grondslag worden gelegd. Daarover zou dan ook het gesprek in de opvoeding 
tussen opvoeder en opvoedeling moeten gaan wil de natuur- en milieu-educatie 
pedagogisch te verantwoorden zijn. Een pedagogisch verantwoorde natuur- en 
milieu-educatie kan dan ook het beste worden opgevat als het inleiden in kennis 
van natuur en milieu onder problematisering en verantwoording van de 
historiciteit en waardegeladenheid van deze kennis. Alleen op die wijze verschaft 
men het kind de mogelijkheid zelf de verantwoording te dragen voor zijn waar-
deren en handelen met betrekking tot natuur en milieu. Alleen zo is het mogelijk 
recht te doen aan de zaak én aan het kind.  

 8



Het milieuvraagstuk als pedagogisch probleem 
 

Literatuur 
 
Daems, M., H. de Jager, F. van der Loo & A. Brunsting, Eindverslag, NME-VO, 
Op weg naar duurzame ontwikkeling, Den Haag: SDU, 1989. 
 
Delhaas, R.J., H.H.M. Koekkoek & T.N. Akkerman, Kijk, de caleidoscoop be-
weegt, Keuzemogelijkheden voor waardenvormende natuur- en milieu-educatie, 
Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO), 1990. 
 
Huitzing, D.A., Een schepje er boven op! Over natuur- en milieu-educatie en 
pedagogiek, Op weg naar pedagogisch verantwoorde doelen, inhouden en 
methoden van een natuurnabije educatie, Den Haag: SDU 1989. 
 
Imelman, J.D., Plaats en inhoud van een personale pedagogiek, Een bijdrage tot 
begripsanalytisch en fenomenologisch pedagogisch denken, Groningen: Wolters 
Noordhoff 1978. 
 
Imelman, J.D., Inleiding in de pedagogiek, Over opvoeding, haar taal en weten-
schap, Groningen: Wolters Noordhoff, 1982. 
 
Imelman, J.D. & W.A.J. Meijer, Kleine wijsgerige pedagogiek, Deel I en II, 
Haren: Sassenhein, 1985/1987. 
 
Imelman, J.D., Pädagogik und Normativität, Norderstedt: A. Fischer-Verlag, 
1992. 
 
Imelman, J.D. & L. Taal, Pedagogiek en normativiteit, Een filosofische 
verkenning ten behoeve van de onderwijspraktijk, Utrecht: SVO, 1993. 
 
Langeveld, M.J., Beknopte theoretische pedagogiek, Groningen: Wolters 
Noordhoff, 1979. 
 
Margadant- van Arcken, M.J.A. & M. van Kempen, Natuur in kinderhanden, 
Bevordering en integratie van natuurbeleving in het basisonderwijs, Enschede: 
Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO), 1991.  
 
Meijer, W.A.J., D. Benner & J.D. Imelman, Algemene pedagogiek en culturele 
diversiteit, Nijkerk: Intro, 1992. 
 

 9



J.M. Praamsma 

 10

Meijer, W.A.J., Milieu-onderwijs, geen moraalonderwijs. In: K. Th. Boersma 
(red.), Milieuproblemen in het basisonderwijs, Enschede: Instituut voor 
Leerplanontwikkeling (SLO), 1992. 
 
Pieters, M. Deelleerplan NME-VO, Natuur- en milieu-educatie voor aardrijkskun-
de, biologie, natuur- en scheikunde in het voortgezet onderwijs, leerjaar 1-3, Den 
Haag: SDU, 1989.  
 
Pieters, M., K. Boersma, M. Daems, B. Frings, T. Kamer, F. van der Loo, J. van 
Rossum, J. van Trommel en I. Veldman, Kernleerplan Natuur- en Milieu-
Educatie: Uitgangspunten en uitwerkingen, een basis voor verder deelleerplan-
ontwikkeling, Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) 1990. 
 
Pieters, M., Mores leren, Notities over kennis, waarden en gedrag in natuur- en 
milieu-educatie, Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) 1992. 
 
Vereniging voor natuur- en milieueducatie (IVN), Serie Onwijs, Amsterdam: IVN 
1988. 
 


	Het milieuvraagstuk als pedagogisch probleem
	1 Inleiding
	2 Vraagstelling
	3 Kennen en waarderen in natuur- en milieu-educatie
	3.1 Waardenoverdracht.
	3.2 Waardenverheldering en waardencommunicatie
	3.3 Intermezzo: zelfstandigheid op basis van waarden en normen?
	3.4 Inleiden in kennis van milieu-problemen
	3.5 Zelfstandigheid op basis van kennis van zaken?
	4 Evaluatie
	5 Besluit: Zelfstandigheid op basis van normatieve kennis.
	Literatuur

