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1. Waarom verandering van het curriculum?

2. Educate Maker not Takers

3. Aan de slag: Hoe geven we de verandering 
vorm?

4. Building Blocks voor Business Education



Onze economie 
heeft een nieuwe 

richting nodig



Management is niet voorbereid op de huidige uitdagingen. 

Van de 1188 bestuursleden van de Fortune 100

• 0,2% heeft klimaatexpertise

• 6% heeft tenminste één soort van milieu expertise



OECD: “we are in a paradigm shift”

1930s-1940s: Laissez-Faire Liberalism → Keynesianism

1970s-1980s: Keynesianism → Neoliberalism

2010s-present: Neoliberalism → Beyond Growth

OECD (2020) Beyond Growth: Towards A New Economic Approach.







“Business schools sell ideology as if it were science.”

“Hidden curriculum of the business school: 
greed is good.”

“Business as Usual has to stop.”





• Makers: Net positive impact on society and the environment
• Takers: Net negative impact on society and the environment

“Sustainability is 

not optional”

Hoe 

integreren we 

het in het 

curriculum?







Leerdoelen, vakinhoud, literatuur, … :

1. Wat blijft waardevol?

2. Wat moet erbij?

3. Wat moet er uit?



5 min.



• Elke bouwsteen is een pakket van vaardigheden, ideeën, kennis en 
lesmaterialen.

• De bouwstenen kunnen losse vakken vormen of gecombineerd 
worden.



1. Persoonlijke & professionele ontwikkeling

2. Kernvakken 

3. Bedrijven in context

4. Maatschappelijke problemen

5. Bedrijven in het heden en verleden 

6. Organisatorische variaties

7. Economische systemen





Inside-out approach:

• Preek niet eenzijdig 'goede 
ethiek’ → informeer 
studenten.

• Ethisch gedrag komt voort 
uit het ontwikkelen van een 
kritische houding, niet uit 
theorie.



Leer studenten over welke 
sectoren en bedrijven centraal zijn 
binnen Nederland en de wereld 
tegenwoordig en in het verleden.









Lesbrieven, materialen, ideeën:
www.ourneweconomy.nl
www.economystudies.com/business

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nieuwe Economie in het hbo:
Vacatures op onze website

Week van het Economie Onderwijs:
Save the Date: 21-25 november

Fellows Netwerk:
Fellow bij ONE, iets voor jou?




