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2. Kernwaarden

Als je wilt weten hoe je een beweging voor leren voor duurzame 
ontwikkeling start, dan is het slim om eerst uit te zoeken waarom 
je dat wilt en wat je wilt bereiken. 

Hoe scherper je weet wat je voor ogen staat, hoe meer impact 
jullie beweging zal hebben. Daarom staan we bij dit handvat 
wat langer stil bij jouw kernwaarde(n) en bij die van de mensen 
met wie je de beweging voor leren voor duurzame ontwikkeling 
inzet. Vanuit welke innerlijke overtuiging willen jullie dit? Hoe 
staan jullie er individueel in en wat bindt jullie als groep?

Door deze waarden ook later in het proces goed te bewaken 
blijf je dicht bij je kracht en je passie. Het kan best zijn dat je 
je waardes later bijstelt of verfijnt, maar met deze tool en de 
bijbehorende waardekaart doe je dat bewust. 

Duidelijke kernwaarden versterken je verhaal en helpen je 
daardoor om de juiste mensen te betrekken bij de beweging en 
waardevolle partners te vinden. Ook kunnen ze richting geven 
tijdens lastige beslissingen. Het streven naar gezamenlijke 
waarden bindt mensen en zorgt ervoor dat je samen in 
vertrouwen vooruit durft. 

Gaandeweg het bouwen van onze beweging groepeerde zich 
een denktank rond SPARK van onderwijsvernieuwers uit VO, 
MBO en HBO. 

Om ook het basisonderwijs en de universiteit te betrekken 
organiseerden we een middagsessie met zo’n 40 stakeholders 
uit de regio: bestuurders, docenten, leerlingen en beleidsmakers 
uit het onderwijs, overheidsambtenaren betrokken bij circulaire 
economie/ duurzaamheid en bij onderwijs van gemeenten en 
de provincie en een aantal ondernemers. 

Samen ontwierpen we een praatplaat, gebaseerd op de 
vraag Wat mag de wereld van het Friese onderwijs in 2025 
verwachten? Hier staan een heel aantal kernwaarden 
in benoemd. Daarnaast zijn veerkracht, transparantie, 
wederkerigheid en verbinding de vier kernwaarden die SPARK 
het best karakteriseren.

Voorbeeld Spark: 
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1) Lees de lijst en kies elke 
kernwaarde die bij jou resoneert. 
Probeer dit niet uitgebreid te 
beredeneren, je mag intuitief 
kiezen. Schrijf deze waarden 
hieronder op. Laat je niet 
beperken door deze lijst en 
schrijf ook vooral op wat er in je 
opkomt.

2) Maak groepen van alle waarden die je bij stap 
1 hebt opgeschreven. Orden ze zo dat het voor jou 
logisch is. Maak maximaal zes groepen.

3) Omcirkel in elke groep één woord dat voor jou 
de kern van wat je bedoelt het best omschrijft. Kies 
uit deze vijf woorden vervolgens nogmaals jouw 
TOP 1.  Je mag hier uiteraard ook een nieuw woord 
van maken dat jouw kernwaarde nog beter omschrijft. 

2. Kernwaarden Aanwezigheid

Actief zijn (doen)

Alertheid

Anonimiteit

Assertiviteit

Authenticiteit

Avontuur

Bedachtzaamheid

Bedrijvigheid

Begeerlijkheid

Behoedzaamheid

Behulpzaamheid

Bekoorlijkheid

Beleefdheid

Bereidheid

Beroemdheid

Beschaafdheid

Besluitvaardigheid

Betekenis

Betrouwbaarheid

Bevlogenheid

Bijdrage

Bondigheid

Burgerschap

Celebriteit

Chic

Concentratie

Consideratie

Coöperatie

Creativiteit

Daadkracht

Dankbaarheid

Degelijkheid

Deskundigheid

Diepzinnigheid

Directheid

Distinctie

Doelmatigheid

Duidelijkheid

Duurzaamheid

Educatie

Eensgezindheid

Eenvoud

Eerbied

Effectiviteit

Elegantie

Engagement

Erkenning

Esthetiek

Expressiviteit

Fatsoen

Felheid

Fijnzinnigheid

Flexibiliteit

Gastvrijheid

Gedegenheid

Geduld

Geestigheid

Gehoorzaamheid

Gelijkheid

Geloof

Geluk

Gemeenschappelijk

Genegenheid

Genialiteit

Genuanceerdheid

Gevatheid

Gewetensvol

Gezondheid

Godvrezendheid

Godzaligheid

Goedkeuring

Grondigheid

Grootmoedigheid

Handigheid

Harmonie

Hartstocht

Heerlijkheid

Hevigheid

Hoffelijkheid

Hoop

Hulpvaardigheid

Humor

Idealisme

Inbreng

Innovatie

Integriteit

Invoelendheid

Inzicht

Kameraadschap

Kennis

Klasse

Kuisheid

Kwaliteit

Leefbaarheid

Liefdadigheid

Lol

Loyaliteit

Luciditeit

Macht

Mededogen

Menselijkheid

Mensgerichtheid

Milieubewustheid

Naam

Natuurbehoud

Nauwkeurigheid

Netheid

Nuchterheid

Nuttigheid

Onafhankelijkheid

Onbedorvenheid

Onpartijdigheid

Ontplooiing

Ontvankelijkheid

Openhartigheid

Openheid

Opgewektheid

Oprechtheid

Orde

Overgave

Participatie

Patriottisme

Pittigheid

Plezier

Positiviteit

Pragmatisme

Prestatiegericht

Professionaliteit

Publieke 

verantwoordelijk

Punctualiteit

Rechtvaardigheid

Relativisme

Resoluutheid

Robuustheid

Ruimdenkendheid

Rust

Saamhorigheid

Samenwerking

Serieusheid

Sluwheid

Soberheid

Solidariteit

Spaarzaamheid

Spontaniteit

Stabiliteit

Stelligheid

Stiptheid

Structuur

Synergie

Tact

Terughoudendheid

Tevredenheid

Tijdloosheid

Toegankelijkheid

Toegenegenheid

Toewijding

Tolerantie

Transparantie

Trouw

Uitdagendheid

Uitgelatenheid

Unanimiteit

Universaliteit

Vaderlandsliefde

Vakmanschap

Vasthoudendheid

Veelzijdigheid

Verandering

Verbaasdheid

Verbinding

Verdraagzaamheid

Vergeving

Vermaak

Vernieuwing

Verrassing

Verstandigheid

Vertrouwen

Verwennen

Verwondering

Vlijt

Voldoening

Volgzaamheid

Voorbereid

Voortreffelijkheid

Vooruitstrevendheid

Vriendelijkheid

Vrijgevigheid

Vrijheid

Vrolijkheid

Waardering

Waarheid

Welbehagen

Welgemoedheid

Weloverwogen

Welvaart

Welwillendheid

Werkzaamheid

Wijsheid

IJverigheid

Zachtheid

Zakelijkheid

Zelfbeheersing

Zelfbehoud

Zelfbeschikking

Zelfbewustheid

Zelfcontrole

Zelfontplooiing

Zelfredzaamheid

Zelfstandigheid`

Zelfverwerkelijking

Zelfverzekerdheid

Zelf-zijn

Zingeving

Zorgvuldigheid

Zorgzaamheid

Zuinigheid



39

4) Bespreek met elkaar de andere 
kernwaarden – welke vier plaatsen jullie in 
het hart van jullie beweging? Leg vast wat 
jullie hiermee bedoelen. Dit is een belangrijke 
bouwsteen in het vinden van jullie ‘waarom’. 

5) In de snelheid en het enthousiasme van het 
proces loop je altijd het risico om bepaalde 
kernwaarden uit het oog te verliezen. 
Selecteer daarom voor jezelf de kernwaarde 
die jij vandaag (en later?) wilt bewaken in het 
proces. 

Schrijf deze op je waardekaart en houd deze 
in het vizier! Controleer regelmatig of de 
waarden van jou en de andere deelnemers 
nog vertegenwoordigd zijn in het proces.

2. Kernwaarden

Strategic management begins with a vision of what the firm is 
and what it will become. Based on the core values of the firm, 
this strategic vision is essentially an image that guides the firm’s 
decision-making processes at all levels.

- Jean Garner Stead
Sustainable strategic management (2008)

Core Values “


