
DONDERDAG 22 november

Programma Benelux-Conferentie/Brussel:   
22 en 23 november 2018  - Brussel - 
gebouwen van  Leefmilieu Brussel

16:00 - 17:00 Ontvangst van de deelnemers 

17:00 - 18:00 Academische opening en presentatie van het programma van de dagen
n Céline Fremault, Brusselse Minister van Leefmilieu, Energie en Huisvesting
n Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux 
n Joelle Van den Berg, secretaris-generaal van Réseau IDée

18:00 - 19:00 Aperitief en diner

19:00 - 21:30 Lezingen over het thema:  
Leren leven binnen de grenzen van onze aarde

Kan de stad de wereld redden? 
door Eric Corijn, filosoof en socioloog, directeur van Brussels Academy 

Het merendeel van de mensheid woont in steden. En die steden worden almaar groter. Daar 
ontstaan de grote uitdagingen voor onze Aarde en daar moeten die worden opgelost. Er worden 
ons drie mondiale uitdagingen voorgelegd: onze relatie tot de natuur, de grote maatschappelijke
ongelijkheid en multiculturaliteit.  Deze uitdagingen structureren het stedelijk project.

Welke educatie(s) voor transitiesteden?
door Benoît Galand,doctor in de psychologie en professor in de educatieve wetenschappen aan 
de UCLouvain 

Wat zouden de uitdagingen voor educatie in de wereld van morgen zijn?  Waarover hebben 
(zullen) onze kinderen educatie nodig (hebben)?  Wat kan van educatie in het licht van de 
aanstaande uitdagingen worden verwacht? Kan educatie bijdragen tot gedragsverandering?  
Welke rol spelen kennis en emoties in dit verband?  Hoe kunnen onze educatieve activiteiten 
deze verandering bespoedigen?  
In deze presentatie wordt ingegaan op de manier waarop psychologisch onderzoek deze ver
schillende vraagstellingen inzichtelijk maakt.

Wat is de toekomstige rol van NME in een wereld in blijvende verandering?  
door Lucie Sauvé, (via videoconferentie) (gewoon hoogleraar aan het departement Didactiek van
de Universiteit van Québec te Montréal (UQAM), waar ze tevens directrice is van het onderzoeks
centrum voor educatie en opleiding inzake milieu en ecoburgerschap - Centr’ErE)

Voor een kritisch, gemotiveerd en creatief ecoburgerschap … In het licht van de aard van de 
huidige sociaal-ecologische vraagstukken en op basis van talrijke reflexieve onderzoeken en
experimenten stelt Lucie Sauvé ons een updating voor van verscheidene fundamenten en 
bronnen van inspiratie voor de milieueducatieve aanpak in een stedelijke omgeving.

Rondetafel voor vragen&antwoorden met de inleiders.

21:30 - 22:30 Ontspanningsmoment en sluiting van de eerste dag



VRIJDAG 23 november

08:30 - 09:30 Ontvangst van de deelnemers

09:30 - 10:00 Verwelkoming en presentatie van de dag

10:00 - 12:30 Workshops voor verkenningen en reflecties 

Explore the city 2.0 

Vertrek in de buurt van de site van Thurn & Taxis. Dank zij een app kunt u via dit 
parcours in kleine groepjes kennismaken met economische, maatschappelijke en/of 
ecologische actoren die trachten de stad van morgen (opnieuw) uit te vinden en daar 
vraagtekens bij plaatsen.     

12:30 - 13:30 Lunch in Leefmilieu Brussel (Tour en Taxis)

13:30 - 16:00 Workshops voor verkenningen en reflecties 

« Bel-expo » onder het vergrootglas van de tool « Complexiteitssleutels »

n Ontdekking van Complexiteitssleutels: Pedagogische sleutels voor een complex NME-
denken
Tijdens de Benelux-Conferentie 2016 in Eupen heeft een proces van collectieve 
intelligentie geleid tot het vaststellen van 6 sleutels die helpen om educatie in 
complexiteit te stimuleren. Deze 6 sleutels stonden centraal in het programma van de 
Benelux-dagen van onze partners uit Nederland. Sindsdien werden deze sleutels in een 
pedagogische tool gegoten waarvan u een preview zal te zien krijgen.    

n ontdekking van de nieuwe tentoonstelling Bel-expo 
In deze tentoonstelling, die bestemd is voor leerkrachten en ouders, ontdek je dat men 
veel kan doen om het leven in de stad aangenamer te maken. Vlotter reizen zonder te 
vervuilen, minder afval produceren, gezonder eten, nieuwe jobs vinden, energiezuiniger 
leven in comfortabelere woningen en scholen … Tijdens het bezoek van BELEXPO kun je 
talloze opdrachten uitvoeren in de 10 wijken van onze stad... met het armbandje dat je 
tijdens je bezoek draagt, ontdek je je opdrachten en vind je je bezoek terug op internet. 

En als we deze tentoonstelling nu eens zouden bekijken door de filter van de tool  
Complexiteitssleutels?

( Koffiepauze )

n Plenaire terugkoppeling  

16:00 - 16:30 Terugkoppeling over de dag (dynamische evaluatie) en sluiting van de dag


