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Stop de fossilisatie van het onderwijs  
1

Geen kolen, olie en gas in onze klas  
Toen het besef doordrong dat roken slecht was voor de gezondheid, deed de 
tabaksindustrie er alles aan om dat te verdoezelen. Ze verspreidden misinformatie over de 
schadelijkheid en poetsten hun imago op met sociaal betrokken projecten. Ze starten zelfs 
anti-rook-campagnes op scholen. Overheid en ouders waren blij met die campagnes. Het 
sloot perfect aan bij het overheidsbeleid en de wens van ouders. Maar de tabaksfabrikant 
had nóg een boodschap. Het subliminale doel van hun anti-rookcampagne - zo bleek uit 
documenten - was om de sigaret te bestempelen als iets voor volwassenen. Dat maakte 
roken natuurlijk extra aantrekkelijk voor jongeren.  2 3

De tabaksindustrie heeft inmiddels geen plaats meer op onze scholen. Iedereen is het er over 
eens dat wat ze ook organiseren - een liefdadigheidsbal of een sporttoernooi - een bijbedoeling 
heeft die schadelijk is voor leerlingen. Ook fastfoodketens worden om dezelfde reden geweerd. 
Hoe zit het met die andere schadelijke industrie? De industrie die leerlingen de kans ontzegt op 
een veilige en gezonde volwassenheid? De industrie die het leven zelf op de proef stelt? Die er 
ook alles aan gedaan hebben om de feiten over klimaatverandering te verdoezelen?

In het kort

Het onderwijs ‘fossiliseert’ 
In het voorjaar werd aangetoond hoe diep de fossiele industrie is verweven met universiteiten.  4

Maar het blijft niet bij het beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Hoe meer kritiek op 
kolen, olie en gas, hoe groter ook de aanwezigheid van fossiele bedrijven op (basis)scholen.  Ze 5

bieden gastlessen, lespakketten, lesmateriaal, excursies en buitenschoolse activiteiten. Vaak gaan 
hun lessen over (duurzame) energie en de energietransitie. Sommige scholen accepteren 
rechtstreeks (structurele) financiële hulp van fossiele bedrijven.

De fossiele industrie is betrokken bij verschillende publiek-private initiatieven om beta-onderwijs te 
stimuleren. Op het voortgezet onderwijs zijn Jet-Net, InGenious en platform Beta Techniek 
(voorzitter is ex Shell CEO Jeroen van der Veer) voorbeelden. Shell heeft het Generation Discover 
Festival en het vak ‘Maakkunde’ gelanceerd, waarmee het volgens eigen zeggen voorsorteert op 
een nieuw verplicht vak op de basisschool: wetenschap en techniek.6

 
GasTerra kiest vaak voor verkapte partnerschappen en is daardoor minder zichtbaar als partner. 
Bijvoorbeeld via de PABO. GasTerra geeft de lokale PABO geld om lesmateriaal  te ontwikkelen. 7

GasTerra en GasUnie zijn mede-oprichters van EnTranCe,  en dat ontwikkelt onder diens naam 8

een energiespel (dat ook geschikt gemaakt wordt voor basisscholen).  9



�2

�
Waarom is het nu actueel?
Er is een curriculumherziening aan de gang in het basisonderwijs. Het bedrijfsleven is uitgenodigd 
om mee te praten.  Shell heeft een belangrijke rol in de curriculumherziening. In 2020 wordt het 10

vak Wetenschap en Techniek een verplicht vak op de basisschool.   Shell loopt daar al sinds 11 12

2015 warm voor. Dat doen ze met een kinderfestival over duurzame energie (Generation Discover) 
en een wedstrijd (Bright Ideas Challenge) waarin klassen uitgedaagd worden om een oplossing te 
bedenken voor de wereldproblemen als energie, voedsel en water (die Shell zelf helpt te 
verergeren).   13

Wat doet de Vice President External 
Affairs van Shell bij een 
klassebrainstorm?

Is betrokkenheid van (fossiele) bedrijven bij het onderwijs all bad?
Fossiele bedrijven en ook de overheid zeggen dat ze met hun lespakketten leerlingen (al vroeg) 
willen interesseren voor techniek. Om zo voldoende geschoold personeel te hebben en te zorgen 
dat Nederland ook in de toekomst voldoende technici heeft.  Dat is een belangrijk einddoel, daar 14

kunnen we alleen maar achter staan. Het is echter niet het enige doel van de fossiele industrie. 
Het baart ons zorgen dat een basale discussie ontbreekt over risico’s voor kinderen en 
maatschappij. Het gaat ons vooral om fossiele bedrijven, maar ook bij andere bedrijven zijn 
vraagtekens te plaatsen (Google, bv).  (Rond de eeuwwisseling was er discussie over de 15

groeiende rol van bedrijven in het onderwijs, toen boden Shell en Schiphol samen een lespakket 
aan over milieu.)  16

Waarom doen fossiele bedrijven aan public relations?
Fossiele bedrijven hebben een (nog steeds groeiende) voorraad fossiele bronnen op de balans. 
Die willen ze verkopen. Door klimaatontwrichting, luchtvervuiling, mensenrechten-schendingen, 
natuurrampen en nieuwe duurzame technologie, verliezen fossiele energie en fossiele bedrijven 
hun maatschappelijke steun.  De fossiele industrie moet voor het eerst z’n bestaansrecht 17

aantonen. Dat doen ze door mensen bewust te maken van de afhankelijkheid van kolen, olie en 
gas. Dat is een van de manieren waarop ze maatschappelijk draagvlak creëren om hun 
(groeiende) brandstofvoorraad te blijven verkopen. 
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"We hebben te lang gedacht dat de voordelen van gas voor zichzelf spreken.
Dat blijkt niet zo te zijn. We moeten gas nu echt gaan promoten."

Gert-Jan Lankhorst, oud-CEO GasTerra18

“Trust has been eroded to the point that it is becoming a serious issue for our long-term future.  
If we are not careful, broader public support for the sector will wane.  

This is the biggest challenge as we have at the moment as a company… 
The fact is that societal acceptance of the energy system as we have it is just disappearing.” 

Ben van Beurden, CEO Shell 
19

Wat heeft BV Nederland/ministerie van EZ/Topsector Energie te winnen bij de fossiele 
industrie?
De Nederlandse staatskas is voor ruim 20% afhankelijk van fossiele energie (behalve 
aardgasbaten ook via belastingen belastingen op "production, processing and transport of oil, gas 
and electricity” bron: TNO). Het meeste lesmateriaal van fossiele bedrijven dat we online vonden 
komt uit 2012. Toen kwam de Topsector Energie om Nederland met een plan om Nederland ook in 
de toekomst groot te houden als gasland. In dit ‘innovatiecontract’ staat: “Er is een vertekend 
beeld aan het ontstaan in de bredere samenleving over de noodzakelijkheid van gas in onze 
energievoorziening. Maatschappelijk draagvlak voor gas als onderdeel van de energiemix 
kalft daardoor af.”  En als  ‘oplossingsrichting’ wordt het onderwijs genoemd (zie illustratie). Ook 20

de overheid heeft te winnen bij het promoten van gas bij kinderen. 
• Artikel uit 2013 Follow the Money, ook over STEM-subsidie om draagvlak gas te vergroten

https://www.ftm.nl/artikelen/nederland-moet-en-zal-aan-het-gas?share=1
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• Topsector Energie over gas (2016-2019)  “Op de programmalijnen van het Innovatieagenda 21

Gas lopen reeds verschillende activiteiten. I.s.m. Energy Valley en enkele Noordelijke 
opleidingsinstituten worden mogelijkheden ontwikkeld om voor de LNG-keten door de 
hele onderwijskolom heen personeel op te leiden voor dit nieuwe vakgebied.” 

• Onderzoek RVO naar draagvlak Gas: Acceptatie van gas als energiebron voor de toekomst22

• Artikel FTM 2017 over draagvlak voor gas (maar onderwijs PO en VO wordt niet uitgewerkt)  23

Waarom zijn juist scholen zo aantrekkelijk voor fossiele bedrijven? 
Beïnvloeding gebeurt vaak op een heel subtiele wijze. Namelijk recht onder je neus, blijkt uit een 
proefschrift over machtige gevestigde bedrijven. En juist daardoor hebben mensen niet in de gaten 
dat ze beïnvloed worden. Het geven van lessen aan kinderen is niet onschuldig.  24

 
1. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 
Scholen zijn een effectieve plek om een groot publiek te beïnvloeden. Je bereikt er kinderen op 
een beïnvloedbare leeftijd. Ze krijgen positieve associaties met je merk, je logo. En omdat er 
nauwelijks regulering en toezicht is op het lesmateriaal, kun je je impliciete boodschap kwijt zonder 
dat er een haan naar kraait. 
 
2. In goed blaadje komen bij politici (mvo = lobby)
Hulp aan het onderwijs door bedrijven valt onder de noemer maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Scholen kampen structureel met te weinig geld en te weinig tijd. Ze zijn dankbaar 
voor elke hulp. Zo komt de fossiele industrie in een goed blaadje bij leerkrachten en ouders, maar 
ook bij politici en beleidsmakers. Mocht een bedrijf slecht in het nieuws zijn vanwege 
mensenrechtenschendingen, klimaatschade of milieurampen (gebeurt meestal ver weg van het 
hoofdkantoor), dan blijven de relaties met de eigen lokale overheid goed. Politicologen scharen 
mvo onder lobby.  Shell won in juni niet voor niets een belangrijke Europese lobby-prijs voor het 25

kinderfestival Generation Discover.   26

3. Vertrouwen vergroten gaat het beste via het onderwijs 
Het strategisch PR-bureau van Shell, Edelman, wijst expliciet het onderwijs aan als plek waar je 
moet zijn als je in Nederland het vertrouwen wil vergroten bij het brede publiek.27

 
In this tough time, the industry needs to connect in a way it never has before.  

Energy companies must engage cross-channel to meet stakeholders where they are  
and about what most interests and concerns them.  

 
They [energy company’s] need to connect their core business to issues broader 

than those touched by their everyday operations —  
showing how they help people realize their aspirations for themselves and their families.”

Edelman, 201628

Waarom hebben fossiele bedrijven niets te zoeken op scholen?
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Of fossiele bedrijven nou lesgeven over een boorplatform of een zonnepaneel, het leidt allebei af 
van het probleem: de relatie tussen fossiele brandstof, klimaatverandering en een onleefbare 
toekomst. Kinderen leren dat een langzame transitie ‘realistisch is’. Dat we voorlopig niet zonder 
fossiel kunnen. Maar in het onderwijs ontbreekt (in meeste van het materiaal) informatie over de 
gevolgen van een ‘realistische’ transitie. 

1. Ze geven geen onderwijs, ze verkopen hun - achterhaalde - wereldbeeld  
Fossiele bedrijven verkopen geen product op de scholen, maar een wereldbeeld.  In hun 29

lesmateriaal verpakken ze hún kijk op de wereld. Hun waarheid over dat de wereld nog lang 
fossiele brandstof nodig heeft. Dat is het scenario waarmee zij de grootste financiële winst behalen 
en het scenario dat onze beschaving de grootste klappen toedient. De boodschap die fossiele 
bedrijven impliciet én soms ook expliciet uitdragen: Vertrouw op ons. Wij zijn ‘the good guys'. De 
samenleving is gebaat bij een langzame transitie. Gas is een deel van de oplossing van het 
klimaatprobleem. Wij werken hard aan een toekomst op hernieuwbare energie.

2. Belang fossiele industrie is tegengesteld aan dat van het onderwijs
Scholen en fossiele bedrijven hebben een tegengesteld belang. Fossiele bedrijven willen op de 
eerste plaats hun winst te maximaliseren met de verkoop van fossiele brandstoffen. Dat kan het 
beste als de energietransitie zo lang mogelijk gerekt wordt. Dat is tegengesteld aan het belang van 
kinderen die willen opgroeien in een veilige en gezonde wereld. Scholen willen kinderen juist 
stimuleren om kritisch te leren denken. Dit is nadrukkelijk niet in het belang van fossiele bedrijven, 
die de status quo zo lang mogelijk willen behouden om zo veel mogelijk fossiele voorraden te 
verkopen. 

3. Kinderen hebben geen keuze
Als de reclame op TV je niet bevalt, zet je ‘m uit. Maar kinderen moeten naar school. De directeur 
van het Yale Program on Climate Change Communication zegt over de olie-industrie in het 
klaslokaal met reclame maken. “Je maakt misbruik van de relatie tussen leerling en leraar.”  Ze 30

hebben een beïnvloedbare, kwetsbare leeftijd en hun vertrouwen in volwassenen is groot. Op 
enkele uitzondering na, kunnen de meeste leerlingen de (sluik)reclame van bedrijven niet 
herkennen. Kinderen krijgen ingeprent dat de fossiele bedrijven ‘cool’ zijn, duurzaam en het beste 
voor hebben met hun toekomst. Zo wordt elke kritiek op de fossiele bedrijfstak in de kiem 
gesmoord. Hoe kan zo’n cool bedrijf nou ooit dingen doen die hun wereld in gevaar brengt?  

Een ouder vreesde dat “commerciële partijen zoals Shell en GasTerra [...] middels 
schoolprogramma’s hun bedrijfsbelang weten neer te zetten als maatschappelijk belang en 
daarmee bewust en actief werken aan berusting in plaats van verwondering rond bestaande 

structuren, zoals olie- en gaswinning.31

4. Valse autoriteit
Door lesmateriaal te maken over duurzame energie en de energietransitie, claimt de fossiele 
industrie autoriteit over het thema ‘energietransitie’, een voorbeeldrol die niet past. Zij zijn immers 

http://climatecommunication.yale.edu/
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het probleem. Het is alsof sigarettenfabrikant lesgeeft over stoppen met roken, de fastfoodketen 
over gezonde voeding en de slager over vegetarisch eten. Om extra autoriteit te verwerven, zoekt 
de fossiele industrie vaak partnerschappen met onomstreden en liefst gerespecteerde organisaties 
(musea, lokale natuurclubs, gemeenten, universiteiten). Uit het onderzoek van Shell’s PR-strateeg 
Edelman blijkt dat fossiele bedrijven autoriteit kunnen claimen vanwege een afnemend vertrouwen 
in de overheid.

5. Geen voorbeeldrol 
Iemand die voor de klas staat of kinderen op sleeptouw neemt, heeft een voorbeeldfunctie. 
Fossiele bedrijven maken winst met een product dat een rechtstreekse bedreiging vormt voor de 
toekomst van leerlingen. Dezelfde bedrijven die kinderen les geven, zijn momenteel verwikkeld in 
rechtszaken vanwege medeplichtigheid aan executies, corruptie en het veroorzaken van 
klimaatverandering.    Fossiele bedrijven hebben lange tijd gelogen over wat ze weten over 32 33 34

klimaatverandering.  In plaats van op tijd aan de bel te trekken, hebben ze hun politieke macht 35

ingezet om echte maatregelen te voorkomen. 

6. Ook ouders en leerkrachten worden beïnvloed en daarmee de samenleving
Wat voor effect heeft de aanwezigheid van de fossiele industrie op de ouders, op de leerkrachten? 
Op hun politieke stemgedrag tijdens verkiezingen, op de haast die ze bereid zijn te maken voor de 
transitie? Via het onderwijs kunnen fossiele bedrijven een groot deel van de maatschappij 
beïnvloeden. De huidige maatschappij (via de ouders) en de toekomstige (via de kinderen).

Maar er is toch zeker wel regulering?
Scholen en leerkrachten zijn volgens het ministerie van OCW zelf verantwoordelijk voor de keuze 
om wel of niet samen te werken met bedrijven. Dat is geregeld in een is er (slecht nageleefd) en 
sanctieloos convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.   Over 36 37

sponsoring van bedrijven beslist de medezeggenschapsraad. Maar die blijkt vaak niet eens op de 
hoogte van de sponsoring. Belangrijkste punten uit het convenant voor fossiele industrie in het 
onderwijs:


• Sponsoring mag niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. De 
sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen. 

• In lesmaterialen mag geen (impliciete) reclame voorkomen en daarin mag geen sprake zijn van 
onvolledige of subjectieve informatie.

• Het mag leerlingen niet stimuleren tot een ongezonde leefstijl en/of gevaarlijke activiteiten
 
Convenant überhaupt nog actueel?

Het convenant is oorspronkelijk in 1997 ondertekend en een paar keer aangescherpt.  Gezien de 38

voorbeelden die wij aantroffen in een selectie van het lesmateriaal, werkt het niet. Geldt het 
sponsorconvenant ook voor bedrijven die meepraten over het curriculum? Heet het nog 
sponsoring, als de overheid een doelstelling heeft op bedrijven in het onderwijs? Wie controleert of 
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wat bedrijven aan kinderen leren wel juist en objectief is? Of het geen (sluik)reclame is of 
schadelijk voor (de toekomst van) leerlingen?
 
Reclamecodecommissie
Ook de reclamecode schiet te kort. De reclamecode gaat puur over de inhoud van reclame die ook 
heel duidelijk bedoeld is als reclame. Nieuwe vormen van reclame - zoals public engagement in 
festivals en lespakketten - vallen buiten de scope.

 
Voorbeelden 
Het is in de basis verkeerd dat fossiele bedrijven letterlijk of figuurlijk voor de klas staan. Los 
daarvan bevat het lesmateriaal misleidende informatie. Alles is er opgericht om fossiele 
brandstoffen om het draagvlak voor kolen, olie en gas te behouden. Om de maatschappij zo lang 
mogelijk afhankelijk te houden van fossiele energie. Het lesmateriaal staat bol van de aannames 
die business as usual promoten. 

Met al deze aannames en voorbeelden stelt de fossiele industrie het eigen businessmodel - onder 
het mom van het gemak van de huidige maatschappij - boven het belang van deze kinderen om 
veilig en gezond op te groeien. Op deze manier verdoezelt de industrie dat we ook een andere 
keuze hebben. 
 
Aardgas = methaan = op z’n minst omstreden (maar waarschijnlijk even slecht als kolen)
In veel lesmateriaal wordt aardgas aangeprezen vanwege de lagere co2-uitstoot (“de helft van 
kolen”). Dit is niet alleen de boodschap van bedrijven aan kinderen, maar ook die van de overheid. 
Bijna al het lesmateriaal laat achterwege dat aardgas voor 86-98% bestaat uit een ander - veel 
gevaarlijker - broeikasgas, namelijk methaan. Aardgas is dus methaan. En als methaan lekt (en dat 
doet ’t) is het minstens 86x zo slecht voor het klimaat als CO2 (in de periode die nodig is om de 
ergste klimaatverandering te voorkomen). De ‘klimaatvoordelen’ van aardgas zijn op z’n minst 
omstreden. Er is veel onbekend over methaan(lek) en er gaan steeds meer geluiden op dat gas 
even slecht is als kolen.39

 
NB: Veel lesmateriaal dat online te vinden is, heeft 2012 als datum. Het is niet duidelijk of het 
materiaal nog steeds gebruikt wordt. Het staat in ieder geval nog steeds online. Dat het materiaal 
vijf jaar oud is, is geen excuus. Ook toen waren fossiele bedrijven al prima op de hoogte van de 
klimaatschade van hun product. Ook toen was het convenant geldig dat leerlingen moet 
beschermen tegen commerciële belangen van bedrijven.

In het lesmateriaal voor (basis)onderwijs vonden we voorbeelden van tendentieuze informatie en 
misinformatie. De fossiele industrie: 

• maskeert het eigen product (en de schade) met een vals groen gezicht
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• bagatelliseert of maskeert de schade van het eigen product
• bagatelliseert of maskeert de ernst en de haast die nodig is om klimaatontwrichting te stoppen 
• legt de oplossing voor de crisis bij anderen (bij kinderen en toekomstige generaties, 

consumenten en de overheid)
• geeft het gemak van nu voorrang boven veiligheid en gezondheid voor later
• benadrukt onze afhankelijkheid van fossiele energie en bevestigt keer op keer hoe moeilijk en 

complex de transitie is

Shell 
Uit niets in het lesmateriaal van Shell blijkt de urgentie. De impliciete boodschap aan ouders, 
leerkrachten en kinderen is, dat er nog genoeg tijd is om de energieproblemen op te lossen.  40

(Generation Discover, Make the Future, Bright Ideas Hub).

Generation Discover
Zie apart researchdocument op deze pagina, te downloaden vanaf: http://fossielvrijonderwijs.nl/
pers/  

Op Generation Discover leren kinderen bijvoorbeeld dat er in 2050 nog 70% fossiel gebruikt wordt. 
En dat aardgas de schoonste fossiele brandstof is. Ze krijgen vooral de indruk dat Shell goed bezig 
is. 
 
Quiz
Op kinderfestival Generation Discover van Shell werd het door Shell gesponsorde gratis magazine 
YouTech uitgedeeld. ‘Klimaatverandering’ ontbreekt in een rijtje met redenen om zuinig te zijn met 
energie (YouTech Magazine).  41

 
Jet Net: It’s all about Energie

http://fossielvrijonderwijs.nl/pers/
http://fossielvrijonderwijs.nl/pers/
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Als het in het vertaalde Jet-Net-lespakket van Shell over klimaatverandering gaat, is de formulering 
erg voorzichtig: ‘klimaatverandering als mogelijke consequentie’. Carbon Capture and Storage 
wordt in de inleiding als enige oplossing aangedragen (InGenious, It’s all about Energy 1).42

Gas wordt gepresenteerd als oplossing voor het klimaatprobleem (Jet-Net, It’s All about Energy 
2 ).   De huidige Westerse energiebehoefte en consumptieniveau wordt als gegeven beschouwd 43 44

(Jet-Net, It’s all about energy 2).

Voorbeelden uit lespakket InGenious van Shell

Voorbeelden uit It’s all about Energy van Shell
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Schoolreisjes van Shell
Op schoolreisjes naar Pernis legt Shell leerlingen dilemma’s voor waaruit blijkt dat de keuze tussen 
hernieuwbaar en fossiel zo makkelijk nog niet is (Jet-Net excursie Pernis ). 45
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Powerpoint Shell Generation Discover
Dit is de powerpointpresentatie waarvoor gemeente Den Haag 1 ton heeft betaald om kinderen te 
interesseren in techniek. De sheets uit de powerpoint  hebben echter weinig te maken met 46

techniek. De presentatie gaat voor een groot gedeelte over individueel consumptiegedrag en legt 
de schuld van de klimaatproblemen daarbij indirect bij de kinderen en hun ouders. De lessen aan 
Haagse schoolkinderen past in de strategie van Shell om de verantwoordelijkheid voor het 
klimaatprobleem af te schuiven. Gemeente Den Haag heeft lesmateriaal van te voren niet 
beoordeeld of ingezien.

Het Energiespel  van Shell is het meest recente lespakket. Het is ontwikkeld via het programma 47

Eerst de Klas (trainees in een dubbelbaan bij Shell en onderwijs). 

Eerst de Klas  is een mede door Shell opgezet traineeprogramma waarin trainees een aantal 48

dagen per week in het onderwijs werkt en een aantal dagen op kantoor bij een groot bedrijf. Bij 
Shell bepaalt een vast team wat de Eerst-de-Klas-trainees in hun klassen onderwijzen. Van dat 
materiaal maken ze later een lespakket. Zo is It’s All About Energy 1&2 in 2012 ontstaan. En zo is 
recentelijk (afgelopen mei gelanceerd) het Energiespel ontstaan.  

Of deze tweet  naar het Energiespel van Eerst de Klas refereert, weet ik niet. Het is in ieder geval 49

redelijk recent en weer promotie voor business as usual.

Geo Future Schools (samenwerking Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap en Shell) 
(nog uitwerken)

https://media.vossius.nl/geo-future-school/ 

https://jessyfaas.wordpress.com/2016/05/15/de-geo-future-van-het-onderwijs/ 

https://www.melanchthon.nl/schiebroek/grand-challenges-geo-future/ 

https://issuu.com/tkmst/docs/primaonderwijsapril2015/45

http://docplayer.nl/amp/3566858-Smart-city-op-school-in-de-stad-en-in-europa-geo-future-school-
vossius-gymnasium-amsterdam.html

https://media.vossius.nl/geo-future-school/
https://jessyfaas.wordpress.com/2016/05/15/de-geo-future-van-het-onderwijs/
https://www.melanchthon.nl/schiebroek/grand-challenges-geo-future/
https://issuu.com/tkmst/docs/primaonderwijsapril2015/45
http://docplayer.nl/amp/3566858-Smart-city-op-school-in-de-stad-en-in-europa-geo-future-school-vossius-gymnasium-amsterdam.html
http://docplayer.nl/amp/3566858-Smart-city-op-school-in-de-stad-en-in-europa-geo-future-school-vossius-gymnasium-amsterdam.html
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• Docententraining van Shell: http://fossielvrijonderwijs.nl/2018/03/10/nascholing-docenten-shell/


GasTerra

De directeur van GasTerra vindt rond 2011 dat er in de samenleving te weinig kennis is over 
energie. Daarom wil hij de ‘energy literacy’ vergroten. Hij wordt in deze wens gesterkt door het 
ministerie van EZ in het topsectorenbeleid . In verschillende lesprogramma’s van GasTerra 50

(lessenserie Energietransitie, Jouw Energie van Morgen, Energieke Basisscholen)    kunnen 51 52 53

leerlingen spelen met het energietransitiemodel. 
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Transitie = duur en moeilijk
Het gevoel waarmee de leerlingen na het spelen met het model kunnen achterblijven is: het is 
moeilijk en duur om écht iets te veranderen aan de huidige situatie. Dat precies dit gevoel 
misschien ook wel het doel is van het model, blijkt uit interviews met de oud-directeur van 
GasTerra, GertJan Lankhorst. “Het gaat nog heel lang duren voordat alles duurzaam is. Als back-
up kunnen we aardgas gebruiken. Dit is het minst belastend voor het milieu en het is flexibel te 
gebruiken.”  

In een ander interview zei Lankhorst: “Technisch kunnen we naar CO2 neutraal. Maar ik denk niet 
dat onze samenleving bereid is om voor de kosten op te draaien. (…) Het is maar de vraag in 
hoeverre we het klimaat überhaupt kunnen sturen. Klimaatverandering is van alle tijden.”  54

Lessen op basis van het energietransitiemodel 
In het Energietransitiemodel voor scholen (gebruikt in de lespakketten van GasTerra) wordt gas 
aangeprezen, zonder methaanlek of de controverse rond methaan te noemen. 

Wat mist in het energietransitiemodel ?55

Het energietransitiemodel is zeer compleet en open source. Het wordt gebruikt door 
beleidsmakers, politici, stakeholderdialogen, NGO’s, bedrijven, universiteiten en scholen. Ze 
kunnen hun eigen keuzes, aannames en voorspellingen doen. En zien dan hoeveel de transitie 
kost, hoever de transitie is omweg naar 100% fossielvrij. Het model is zo compleet dat je vergeet 
dat één aspect ontbreekt: het gevolg van je keuzes. Zo worden leerlingen of beleidsmakers die 
kiezen voor ‘zo goedkoop mogelijk’ of een langzame transitie, nooit geconfronteerd met de 
gevolgen van hun keuze.
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‘Ook al gaat het overwegend over duurzame energie,’ mailde een lezer me, ‘dan nog vind ik het 
[...] zorgelijk dat scholen met het grootste gemak een partij met een commercieel belang 
binnenlaten en dan ook nog uit de fossiele sector. Wat blijft kleven bij de kinderen is GasTerra = 
Duurzame energie, Duurzame energie = GasTerra. Hoe absurd!’56

"Ons gas raakt op, wat zullen we doen?"  
 
- Ons gas raakt op  is een lessenreeks van GasTerra en Quintel. Klimaat of aardbevingen komen 57

niet ter sprake. De boodschap van deze les voor 3 HAVO/VWO is: Gas = gewoon.  
 
We kunnen het beste nog maar volop van ons eigen gas profiteren. En als dat op gaat, halen we 
het gewoon uit het buitenland.


Jouw Energie van Morgen Truck

In de lessen prijst GasTerra aardgas aan, zonder te wijzen op de klimaatrisico’s van methaan. Zo 
ook in Jouw Energie van Morgen Truck (een samenwerking met de RUG)
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Ook in het werkboekje voor leerlingen van Jouw Energie van Morgen is duidelijk het gas-verhaal te 
herkennen.58

Gasunie, GasTerra, PABO, Hanzehogeschool, 
EnTranCe

Er zijn ook samenwerkingsverbanden met de PABO
GasUnie, GasTerra en Energy Valley (samenwerkingsverband van oa fossiele bedrijven) 
zijn sponsors van het lespakket Techniek, Talent & Energie . Dit lespakket wordt door de 59

PABO aangeboden.  

We Energy Game  
GasTerra geeft onderwijs via partnerschaps. Hanze Hogeschool, BAM, GasTerra en 
GasUnie zijn oprichters van EnTranCe (Energie Transitie Centrum). EnTranCe ontwikkelt 
met de Hanze Hogeschool een energiespel WE Energy Game. Dit spel wordt nu gebruikt 
door oa beleidsmakers. Ze willen het doorontwikkelen voor basisscholen. 
 
In dit spel kunnen spelers allerlei factoren van de energietransitie tegen elkaar afwegen. 
People, Profit, Product, Planet, etc. Door Planet niet bovenaan te stellen, maar een van de 
factoren te maken - op gelijkwaardig niveau met de rest - maskeren ze de urgentie van 

http://en-tran-ce.org/newly-developed-we-energy-game-to-fuel-discussion-about-energy-transition/
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/energie/onderwijs/onderwijsmateriaal/energy-game
https://pbs.twimg.com/media/C9W8uHvU0AIA7kG.jpg:large
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klimaatverandering en zullen mensen minder geneigd zijn om vaart te maken met de 
transitie. Althans, die indruk krijg ik van de artikelen. Heb het spel zelf niet gezien. 
 

Nuon

Een aanname in het energietransitiemodel is dat er eerst genoeg duurzame energie moet zijn 
voordat we afscheid kunnen nemen van fossiele energie. Dat staat ook letterlijk in het lesmateriaal 
van Nuon (EnergieGenie). “Zolang duurzame bronnen niet genoeg energie leveren, blijven er 
fossiele bronnen nodig.”  Deze manier van formuleren legt het handelingsperspectief bij de 60

duurzame energie en haalt de aandacht weg bij de schadelijkheid van fossiel. Bovendien is het de 
vraag of het in het belang van kinderen is om de aanwezigheid van duurzame bronnen voorop te 
stellen.

In het lesmateriaal van Nuon benadrukt Nuon hoe afhankelijk we zijn van fossiel. Wat kun je niet 
meer als er een black out is? Moeten we naar een andere planeet voor energie?
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NAM

Andere voorbeelden van het lesmateriaal laten zien dat fossiele industrie de schade van eigen 
product bagatelliseert (NAM, ‘Aardgas daar loop je warm voor’).   NAM vertelt Groningse kinderen 61

dat er bij de aardgaswinning in Groningen soms gesteentelagen verschuiven met een lichte schok. 
“Boven de grond zie je dat niet, maar je kunt dat wel als een lichte aardbeving voelen.” Vraag maar  

aan de Groningers hoe dat voelt, zo’n ‘lichte 
schok’. In een publicatie over aardolie paait 
NAM kinderen met oliebollen.62



�18

�

Energiespel van NAM 
Een paar slides van het Energiespel van NAM. Uitgedeeld in Groningen/Drenthe op basisscholen. 
Ze bagataliseren de schade en normaliseren fossiele brandstof. Zie link in eindnoot voor meer 
veelzeggende slides. 
63




• Nam en de Weekendschool: http://fossielvrijonderwijs.nl/2017/12/18/shell-nam-en-
weekendschool/


• https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/locaties-en-
activiteiten.html#iframe=L21hcHMvZGVmYXVsdC8= 


http://fossielvrijonderwijs.nl/2017/12/18/shell-nam-en-weekendschool/
http://fossielvrijonderwijs.nl/2017/12/18/shell-nam-en-weekendschool/
https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/locaties-en-activiteiten.html#iframe=L21hcHMvZGVmYXVsdC8=
https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/locaties-en-activiteiten.html#iframe=L21hcHMvZGVmYXVsdC8=
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Brancheorganisaties olie en gas  

Werken in de wereld van olie en gas64

Een lespakket voor gastdocenten (werknemers bij de olie- en gasindustrie) om kinderen te 
stimuleren later een baan in de olie en gas te zoeken. Van energiebrancheverenigingen, 
zoals NOGEPA.

Olie en aardgas  
“Lees het verhaal van aardolie en de vele manieren waarop onze levensstijl daardoor 
wordt bepaald.” Internationaal ontwikkeld lesmateriaal  (ik heb de NL versie in hardcopy - 65

met daarin ook Groningen, zie foto’s ). Boodschap: we weten dat er negatieve kantjes 66

aan zitten, maar we zijn en blijven afhankelijk van olie en gas. Het brengt ons veel moois 
(waaronder lippenstift en medicijnen). Dit boek is uitgegeven door SPE International. Shell 
is de gouden sponsor van de Nederlandse tak van SPE International. Andere sponsors 
zijn Total, Engie, Oranje Nassau Energie, NAM en Petrogas.
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 Focus ligt op kolen, olie en gas. Maar Google en McDonalds zijn ook goede voorbeelden van omstreden bedrijven op 1

scholen. http://nos.nl/artikel/2179344-google-leert-toekomstig-personeel-programmeren-op-basisscholen.html en http://
www.mcdonalds.nl/over-mcdonalds/midden-in-de-samenleving/ronald-mcdonald-shows 
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