MODULE 4
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN:
ONDERZOEKEN VAN DE PRAKTISCHE ASPECTEN
VAN HET 15-MINUTENSTAD-CONCEPT IN UW
LOKALE OMGEVING

Dit project werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze mededeling geeft uitsluitend het standpunt van de auteur weer; de Commissie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de
informatie die erin is vervat.
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Preambule
Deze 4de module van de D3-cursus bouwt voort op de inhoud van vorige 3 modules. De op te
lossen problemen zullen ook betrekking hebben op de problemen die tijdens de vorige modules
aan het licht zijn gekomen, b.v. kwesties in verband met de identificatie van gegevens, het
verzamelen, het creëren van inhoud, de evaluatie van gegevensbronnen en de presentatie van
gegevens. Het is de bedoeling dat de module elementen uit de vorige modules bijeenbrengt, maar
zij zou ook afzonderlijk kunnen worden gebruikt (hoewel dit niet wordt aanbevolen).
Ook het begrip "probleemoplossing" zal tijdens de module worden uitgediept.
De belangrijkste context voor de module is de noodzaak om onze steden te veranderen om ze aan
te passen aan onze huidige manier van leven, en bovendien om ze aan te passen aan de behoeften
van gemeenschappen na Covid-19. Het voorgestelde kader om dit te bereiken is het overnemen
van het 15-minuten stad-concept van Carlos Moreno, dat wordt omarmd door Anne Hidalgo, de
burgemeester van Parijs, en andere steden over de hele wereld (waaronder Barcelona) en een
kans biedt om "op de reset-knop te drukken" en na te denken over hoe we bepaalde aspecten van
ons dagelijks leven zouden kunnen veranderen om onszelf en het milieu in ruimere zin ten goede
te komen. Men zou kunnen stellen dat het idee zijn "fifteen minutes of fame" krijgt, aangezien het
veel aandacht heeft gekregen van verschillende bronnen. Open gegevens kunnen worden gebruikt
om de mogelijkheden van deze benaderingen op specifieke gebieden te onderzoeken.
Hoofddoel: Leerlingen actief betrekken bij het oplossen van problemen met behulp van
open gegevensbronnen.

Doelstellingen van deze module
●
●
●

digitale technologieën gebruiken om de actieve en creatieve betrokkenheid van de
lerenden bij de leerstof te stimuleren.
digitale technologieën te gebruiken binnen pedagogische strategieën die de transversale
vaardigheden, het diep denken en de creatieve expressie van de lerenden bevorderen.
het leren open te stellen voor nieuwe, reële contexten, waarbij de lerenden zelf
betrokken worden bij praktische activiteiten, wetenschappelijk onderzoek of
complexe probleemoplossing, of waarbij op andere manieren de actieve
betrokkenheid van de lerenden bij complexe materie wordt vergroot
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Het "probleem" dat we zullen trachten op te lossen is er een waar we allemaal deel van
uitmaken, waar we toevallig ook wonen: hoe kunnen we duurzamer leven.
Deze module kan als een op zichzelf staande module worden gebruikt, maar komt het best tot zijn
recht nadat de vorige 3 modules van de cursus zijn voltooid.
De module zal voortbouwen op de in andere modules geleerde vaardigheden en leerkrachten in
staat stellen hun pas verworven vaardigheden en instrumenten te gebruiken om de voordelen van
hun digitale wereld te benutten.
Leraren zullen hun interacties onderzoeken:
a) Met leermateriaal
b) Met andere lerenden
c) Met hun collega's
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Inleiding
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Onderzoeken van de praktische aspecten van het concept 15-minuten stad in uw lokale omgeving.

Alle leerlingen wonen in een bepaald stedelijk
gebied van uiteenlopende omvang. Sommigen zullen
in steden wonen. Steden zijn ingewikkelde ruimten
en kunnen door hun omvang problemen opleveren
voor degenen die er wonen.
Carlos Moreno heeft overwogen hoe deze grotere
ruimten kunnen worden georganiseerd in kleinere
"buurten" waar iedereen binnen 15 minuten van zijn
huis toegang heeft tot wat hij nodig heeft, waardoor
de noodzaak om zich door de stad te verplaatsen
wordt
weggenomen
en
een
meer
gemeenschapsgerichte benadering van deze
diensten wordt bevorderd, wat werkgelegenheid
schept en de noodzaak van buitensporige
verplaatsingen vermindert.
De 15-minuten stad is ontworpen om een aantal problemen op te lossen waarmee alle grote
stedelijke gebieden te kampen hebben, en om de impact ervan te verminderen.

LEERRESULTATEN
Aan het einde van deze unit, zul je in staat zijn om:
●
●

Uit te leggen wat bedoeld wordt met het 15-minuten stad concept
kijken naar de steden waar het concept wordt toegepast, en naar het verband met
digitale gegevens
● rekenschap te kunnen geven van de voordelen van de toepassing van het concept op
lokale gebieden en van enkele implicaties van de toepassing ervan op uw eigen lokale
gebied
● na te gaan hoe het op uw eigen gebied kan worden toegepast, en welke gegevens nodig
zouden zijn
Bedenk hoe u deze ideeën kunt voorleggen aan uw collega's en andere doelgroepen om uw eigen
stadsgebied aan te moedigen een aantal van de aspecten van het concept over te nemen.
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DIGCOMP-KADER
5. Problemen oplossen
5.1 Vaststellen van behoeften en technologische antwoorden
5.2 Creatief gebruik van digitale technologieën

REFERENTIES
15-minuten stad website: https://www.15minutecity.com/
http://www.moreno-web.net/the-15-minutes-city-for-a-new-chrono-urbanism-pr-carlosmoreno/
TED Talk door Carlos Moreno (15 minuten - deze is beschikbaar met ondertitels in verschillende
talen)
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city?language=en

BENODIGDE GEGEVENSINSTRUMENTEN EN MIDDELEN
•
•
•
•

•

Module 4

Internettoegang
Computer/ mobiele telefoon
Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context
Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij online/digitaal, bv.
lino.it
Een school/college-abonnement op ArcGIS Online (gratis voor onderwijsinstellingen) en
logins voor studenten, alsmede een account dat werkt met Survey123 voor ArcGIS Online
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EXTRA MIDDELEN
• Toegang tot andere artikelen en bronnen om te laten zien hoe het 15-minutenconcept wordt
toegepast op specifieke locaties, misschien dicht bij uw eigen locatie.
• b.v.
• https://www.bbc.com/worklife/article/20201214-how-15-minute-cities-will-change-theway-we-socialise
• Dan Luscher's Instagram account: https://www.instagram.com/15minutecity/
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1 Wat wordt bedoeld met het 15-minuten stad
concept?
1.1 Explorer-niveau
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
●

Introduceer het concept van de 15-minutenstad aan de leerlingen en begin na te denken
over open gegevensbronnen die relevant zouden kunnen zijn.

Inleiding tot het concept van de 15-minuten stad
Vragen:
Hoe zou u de plaats beschrijven waar u woont, en waar staat die in deze hiërarchie van plaatsen?

Stel u uw huis voor. Stel u een gebied voor dat wordt begrensd door de afstand die u, niet gehaast,
in vijftien minuten gemakkelijk kunt afleggen. Normaal gesproken is dit tussen 1 en 1,5 km.
Dit kan op Open Street Map worden gevisualiseerd met deze tool: https://2kmfromhome.com/1km
en werkt overal binnen de EU. Het werd ontwikkeld door David Bolger naar aanleiding van
beperkingen
die
in
sommige
landen,
bv.
Frankrijk,
werden
ingevoerd:
https://2kmfromhome.com/about
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b.v. een voorbeeld uit Nederland.
Maak een lijst van de functionele diensten die binnen dat gebied liggen.

Deze woordwolk bevat enkele voorbeelden voor leerlingen die twijfelen en kan worden getoond, of
er kan een lijst worden opgesteld op basis van de discussie onder leerlingen. Vergeet niet dat
sommige van deze diensten van lagere orde zijn en andere van hogere orde.
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Bespreek wat aanwezig is en wat NIET aanwezig is. Welke diensten zouden de leerlingen het liefst
op 15 minuten lopen van huis willen hebben?
Vergeet ook niet dat fietsen de afstand van huis zou vergroten die kan worden bereikt zonder
afhankelijk te zijn van een auto of het openbaar vervoer.
Toon deze cartoon van Chaz Hutton @instachaaz
Hoe realistisch is dit? Wat is het punt dat wordt gemaakt?
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Bron: https://www.instagram.com/p/CCGe9C_hB7r/
Ter indicatie: normaal gesproken kunt u tussen de 1 en 1,5 km lopen in 15 minuten.
Wat is er in andere steden goedgekeurd?
Hoe zal dit de jongeren en hun leven na COVID-19 beïnvloeden?
Onderzoek:
-

-

-

Wat is de bevolking van de plaats waar u woont?
Hoe wordt de rand van uw nederzetting in deze gegevens afgebakend, bijvoorbeeld,
omvatten de tellingsgegevens zowel de mensen die in naburige dorpen wonen als de
mensen die in de stad zelf wonen?
Hoe kunnen functionele diensten worden geïdentificeerd? Google Maps toont bijvoorbeeld
de bedrijven die hebben betaald om op de kaart te worden opgenomen, of die bij Google
zijn geregistreerd: https://smallbusiness.withgoogle.com/ - welke andere
onlinedienstengidsen zijn er?
Hoe goed is het openbaarvervoernetwerk in uw buurt aangesloten?

Meer dan 1 miljard mensen gebruiken Google Maps elke dag om lokale bedrijven te vinden. Aangezien
meer dan 40% van alle Google-zoekopdrachten wordt gebruikt om lokale bedrijven te zoeken, is het
geen wonder dat de meeste mensen die een lokale zoekopdracht uitvoeren, een winkel bezoeken
binnen een straal van vijf mijl.
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Dieper graven in het concept:
Carlos Moreno's 15-minuten stad raamwerk benadrukt vier belangrijke kenmerken - laat deze zien
aan de leerlingen:
Nabijheid: Dingen moeten dichtbij zijn.
Diversiteit: Landgebruik moet gemengd zijn om een grote verscheidenheid aan stedelijke
voorzieningen in de buurt te bieden.
Dichtheid: Er moeten genoeg mensen zijn om een verscheidenheid aan bedrijven te
ondersteunen in een compact gebied. Dichtheid op Manhattan-niveau is niet nodig, zoals vele
laagbouwwijken in San Francisco en andere steden in de VS bewijzen.
Alomtegenwoordigheid: Deze buurten moeten zo gewoon zijn dat ze beschikbaar en
betaalbaar zijn voor iedereen die er wil wonen.
Hoeveel daarvan zijn van toepassing op de eigen woonomgeving van de studenten?
Welke veranderingen zullen nodig zijn om dit concept in de praktijk toe te passen?
Gezegd moet worden dat het 15-minuten-concept voor veel steden een "Poolster"-project is. Een
Poolster is gewoon een groter overkoepelend doel waarop je kleinere, haalbare doelen kunt
afstemmen, en dat niet onmiddellijk haalbaar is maar je wel op weg zal helpen.

BENODIGDE DATA-INSTRUMENTEN EN MIDDELEN
●
●
●
●

Internettoegang
Computer/ mobiele telefoon
Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context
Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij online/digitaal, bv.
lino.it
● https://2kmfromhome.com/1km
● PPT met afbeeldingen waarnaar in de activiteiten wordt verwezen
https://ukdataexplorer.com/european-translator/ - Europese vertalerskaart van James
Trimble indien nodig om woorden op woordwolken / kaarten te vertalen

TIJD
Flexibel, maar ongeveer 2 uur zou geschikt zijn om de hele taak te volbrengen.
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1.2 Niveau Expert
Word een krachtige communicator
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Als 1.2, maar met extra aanwijzingen en activiteiten zodra de leerlingen vertrouwd zijn met het idee
van het 15-minutenconcept:
Sommige vragen kunnen aan de leerlingen worden gesteld op flip-overs of op een andere manier:
●

Wat vind je van de plaats waar je woont?

●

Hoe kan de plek waar je woont verbeterd worden?

●

Hoe kan technologie worden gebruikt om de plaats waar je woont te verbeteren?

●

Hoe worden digitale gegevens gebruikt om aspecten van het leven in de plaats waar u woont
te helpen organiseren? Hoe kunt u te weten komen welke digitale gegevens door plaatselijke
organisaties worden gebruikt?

●

Hoe betrokken voel je je bij de plaats waar je woont?

Transcriptie van de TED-talk kan beschikbaar worden gemaakt voor studenten om mee te werken.
Kan worden gedownload als een PDF in verschillende talen.
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city/transcript?language=en
(Geef de leerlingen uittreksels om zich hiermee bezig te houden - verbinding maken met
gegevensreeksen)
Het definiëren van de 15-minuten stad
De leerlingen kennis laten maken met de Marchetti-constante, die werd ontwikkeld door Carlos
Marchetti. Deze heeft betrekking op het woon-werkverkeer en suggereert dat er een afstand is die
mensen graag afleggen en die over het algemeen een vrij kleine hoeveelheid reistijd is.
We zouden ook dieper kunnen ingaan op het idee van een "wandeling van 15 minuten" en hoe ook
dat kan variëren.
Het concept van "walk appeal" werd hier uiteengezet door architect Steve Mouzon:
https://www.originalgreen.org/blog/2012/walk-appeal.html
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Londen heeft een "planning for walking toolkit" die enige inspiratie kan bieden:
http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf

HULPMIDDELEN BENODIGDE GEGEVENS EN MIDDELEN
●

Internettoegang

●

Computer/ mobiele telefoon

●

Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context

●

Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij online/digitaal, bv.
lino.it

●

Transcriptie van de TED-talk van Carlos Moreno kan beschikbaar worden gemaakt voor
studenten om mee te werken. Kan worden gedownload als PDF in verschillende talen.

https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city/transcript?language=en
●

Bijzonderheden van de Marchetti Constant:
https://www.bloomberg.com/news/features/2019-08-29/the-commuting-principle-thatshaped-urban-history

●

Ed Glaeser artikel: https://www.city-journal.org/cities-and-pandemics-have-long-history

●

Pinterest bord: https://www.pinterest.co.uk/geoblogs/15-minute-city/

●

De definitie van 15 minuten stad:
https://www.cnu.org/publicsquare/2021/02/08/defining-15-minute-city

●

http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf

TIJD NODIG
Flexibel, maar 2-4 uur zou geschikt zijn voor deze taak, met een verlenging voor die groepen die
dieper willen graven.
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2 Wat is er binnen 15 minuten van uw eigen lokale
omgeving?
2.1 Inleiding
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Onderzoeken wat er beschikbaar is
binnen 15 minuten van het eigen
woongebied van de leerlingen /
van de school - wat u ook beslist als
de focus voor de activiteit.
Leerlingen moeten bepalen in
welke dagelijkse behoeften kan
worden voorzien binnen een
afstand van 15 minuten van huis.
Diagram is ook van Carlos Moreno
-

werken
voorzieningen
zorg
onderwijs
ontspanning
wonen

LEERRESULTATEN
Aan het einde van deze unit zul je in staat zijn om:
● Het concept van de 15-minuten stad aan iemand te communiceren
● De levensvatbaarheid in een plaatselijk stedelijk gebied te onderzoeken.
Ga na hoe een enquête kan worden gehouden over de mening van de bewoners over de invoering
van het concept (op dit punt wordt het communiceren van het idee relevant)
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DIGCOMP-KADER
5. Problemen oplossen
5.1 Vaststellen van behoeften en technologische antwoorden
5.2 Creatief gebruik van digitale technologieën Creatief gebruik van digitale technologieën

HULPMIDDELEN BENODIGDE GEGEVENS EN MIDDELEN
●

Internettoegang

●

Computer/ mobiele telefoon

●

Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context

●

Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij online/digitaal, bv.
lino.it
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2.2 Activiteiten
2.2.1 Explorer niveau
Onderzoek van de plaatselijke omgeving
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Onderzoek van de plaatselijke omgeving
Welke gegevens zijn er over de plaatselijke omgeving beschikbaar om na te gaan hoe het concept
van de 15-minuten-stad in de praktijk kan worden toegepast?
Wie verzamelt gegevens?
Hoe wordt het opgeslagen zodat het kan worden geraadpleegd?
Geef een voorbeeld van een set gegevens om te ondervragen

HULPMIDDELEN BENODIGDE GEGEVENS EN MIDDELEN
●

Kaarten en foto's van de omgeving

●

Internettoegang

TIJD NODIG
2-4 uur

2.2.2 Niveau Expert
Onderzoek van de plaatselijke omgeving
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Zoals bij het verkennersniveau, maar met een grotere verkenning van de inclusiviteitsscore voor de
beweging in het gebied.

HULPMIDDELEN BENODIGDE GEGEVENS EN MIDDELEN
●
●

Module 4

Internettoegang
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●
●

Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context
Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij online/digitaal, bv.
lino.it

●

Video-opnameapparatuur: smartphone of extra camera's indien beschikbaar

TIJD
2-4 uur + veldwerktijd (inclusief voorbereiding)

Module 4

Probleemoplossing

18

3 Veranderingen in uw omgeving plannen
3.1 Inleiding
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Na het gebied verkend te hebben is het tijd om wat veranderingen te plannen.
Melbourne heeft wat hij noemt een "twintig minuten" buurt ontwikkeld.

Maak een checklist voor het gebied waar u werkt, en ontwerp een vragenlijst voor gebruik met de
Deze moet worden ontwikkeld met behulp van een instrument als Survey123, waarmee
automatisch reacties kunnen worden verzameld.

LEERRESULTATEN
Aan het einde van deze unit, zul je in staat zijn om:
•

Module 4
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DIGCOMP-KADER
5. Problemen oplossen
5.1 Vaststellen van behoeften en technologische antwoorden
5.2 Creatief gebruik van digitale technologieën

REFERENTIES
Canvas over gegevensethiek - een herinnering aan de rol van de
digitale voetafdruk bij de ontwikkeling van een middel, en
vooral wanneer gegevens over andere mensen worden
verzameld.
https://theodi.org/article/the-data-ethics-canvas-2021/

BENODIGDE GEGEVENSINSTRUMENTEN EN MIDDELEN
•

Internettoegang

•

Computer/ mobiele telefoon

•

Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context

•

Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij
online/digitaal, bv. lino.it

EXTRA MIDDELEN
Melbourne - 20-minuten buurten - details over deze
https://www.planmelbourne.vic.gov.au/current-projects/20-minute-neighbourhoods
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3.2 Activiteiten
3.2.1 Explorer niveau
VERKENNING VAN UW PLAATSELIJKE OMGEVING - INLEIDEND NIVEAU
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Idealiter vereist deze activiteit veldwerk voor een deel van de primaire gegevensverzameling, of
omvat zij de verzameling van secundaire gegevens.
Lopen - nagaan hoe dit in steden kan worden aangemoedigd.
Ook interessant is de opkomst van e-scooters, waarbij in heel wat steden proeven worden gedaan
met verhuurregelingen. Mensen moeten zich veilig voelen om te lopen.
Houd ook rekening met de topografie van uw omgeving: de hellingen die fietsers moeten
overwinnen.

Bron: http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf
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Het doel van dit gedeelte is na te gaan hoe haalbaar de plannen voor uw eigen plaatselijke omgeving
zouden zijn.

HULPMIDDELEN BENODIGDE GEGEVENS EN MIDDELEN
●

Internettoegang

●

Computer/ mobiele telefoon

●

Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context

●

Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij online/digitaal, bv.
lino.it

TIJD
Hangt tot op zekere hoogte af van het formaat van de activiteit die u verkiest te gebruiken.

3.2.2 Niveau Expert
HET VERKENNEN VAN UW LOKALE OMGEVING - EXPERT NIVEAU
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Ontwikkelt de ideeën van het verkennersniveau.
In deze module zal eerder gebruik worden gemaakt van veldwerk.
Maak gebruik van hulpmiddelen zoals Survey123 en ArcGIS Online om de bevindingen in kaart te
brengen.

HULPMIDDELEN BENODIGDE GEGEVENS EN MIDDELEN
•

Internettoegang

•

Computer/ mobiele telefoon

•
•

Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context
Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij online/digitaal, bv.
lino.it

TIJD
4 uur - plus de tijd die nodig is voor de excursie(s)
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4 Presenteren/communiceren van uw plannen voor
uw lokale gebied
4.1 Inleiding
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
In het kader van deze activiteit worden ideeën geopperd over de manier waarop de buurt kan
worden aangepast om de bewoners een meer lokaal dienstenaanbod te bieden en het gebruik van
de auto te beperken.
Bij het plannen van de communicatie moet u een aantal basisvragen in overweging nemen:

•

•

Waarom wil je communiceren met de gemeenschap?

•

Aan wie wil je het overbrengen?

•

Wat wil je communiceren?

•

Hoe wil je het overbrengen?

•

Met wie moet u contact opnemen en wat moet u doen om die kanalen te gebruiken?

Zodra u deze aspecten hebt verduidelijkt, zal de communicatie van uw gegevens
doeltreffender en duurzamer zijn en zult u uw oorspronkelijke doelstellingen gemakkelijker
kunnen bereiken (Nicoletti, 2017-2019).

Hoe kunt u een plan voor communicatie ontwikkelen?

Figuur 1 Ontleend aan: Nicoletti, V., DiMenSion - Interactie via digitale technologie

Daarbij moet u de volgende stappen in gedachten houden:
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●
●
●
●
●

Bepaal uw boodschap
Evalueer uw middelen
Denk aan mogelijke obstakels en noodsituaties
Analyseren hoe potentiële banden met andere mensen en media kunnen worden benut
een communicatieplan op te stellen en te bepalen hoe dit plan moet worden gecontroleerd
en aangepast om uw resultaten te bereiken

Bedenk dat de boodschap die u wilt overbrengen niet alleen inhoud is: het is taal, maar ook een
weerspiegeling van uw stemming en de presentatie daarvan door een specifieke vormgeving.
Een boodschap is gemaakt van (Nicoletti, 2017-2019):
●

Inhoud: uw publiek beïnvloedt de doeltreffendheid van uw boodschap

●

Taal: deze kan verschillen afhankelijk van het kanaal. Overweeg de mogelijkheid om in
andere talen te vertalen om de impact te vergroten

●

Stemming: controleer uw eigen stemming en houd uw toon positief in plaats van negatieve
gevoelens over te brengen

●

Design: de zichtbaarheid van uw boodschap vergroten door gebruik te maken van de
kanalen die meer zichtbaarheid bieden, zoals sociale netwerken, websites, affiches en
nieuwsbrieven

Dit project laat aan de hand van een animatie zien hoe een straat kan worden omgevormd en
vriendelijker kan worden gemaakt voor fietsers en anderen:
https://www.bikeitalia.it/2021/04/02/come-trasformare-unautostrada-urbana-in-una-viaresidenziale-un-video-lo-spiega-bene/
https://twitter.com/i/status/1377639082587684864
Deze verschuiving van het evenwicht ten opzichte van de auto is een belangrijk element van het idee
van de 15-minuten stad.

LEERRESULTATEN
Aan het einde van deze unit zul je in staat zijn om:
● de doelstellingen van de 15-minuten stad te communiceren
● de praktische aspecten van de invoering ervan in het door de student onderzochte
gebied in overweging te nemen
Presenteer enkele van de bevindingen met gebruikmaking van zowel open gegevens als gegevens
die door de studenten zelf zijn verzameld.
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DIGICOMP-KADER
5. Problemen oplossen
5.1 Vaststellen van behoeften en technologische antwoorden
5.2 Creatief gebruik van digitale technologieën

REFERENTIES (indien van toepassing)
Zie Module 1 voor gerelateerde websites en materialen die hierbij van nut kunnen zijn.

BENODIGDE GEGEVENSINSTRUMENTEN EN MIDDELEN
●

Internettoegang

●

Computer/ mobiele telefoon

●

Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context

●

Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij online/digitaal, bv.
lino.it

●

CANVA / Tableau - voorkeurslijst (zie de D3 TOOLKIT voor een lijst van voorgestelde
tools)

Kate Raworth's DOUGHNUT ECONOMY toolkit kan hier ook van pas komen

AANVULLENDE BRONNEN (indien van toepassing)
Analyse en presentatie van gegevens - Tableau
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4.2 Activiteiten
4.2.1 Explorer niveau
HET PRESENTEREN/COMMUNICEREN VAN UW PLANNEN VOOR UW LOKALE GEBIED
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Ontwikkeling van een presentatie over de onderzochte ideeën, en voor een bepaald publiek.
● Publiek
● Doel
moeten beide worden overwogen.
De belanghebbenden aan wie de plannen moeten worden meegedeeld, moeten worden
geïdentificeerd. Dit zal variëren naar gelang van de aard van het plaatselijke gebied, en de manier
waarop het plaatselijk, regionaal en nationaal wordt bestuurd.

HULPMIDDELEN BENODIGDE GEGEVENS EN MIDDELEN
●
●
●
●

Internettoegang
Computer/ mobiele telefoon
Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context
Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij online/digitaal, bv.
lino.it

TIJD NODIG
Een halve dag tot een dag om een zitting voor te bereiden die ongeveer een uur kan duren,
inclusief vragen van waarnemers.
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4.2.2 Niveau Expert
HET PRESENTEREN/COMMUNICEREN VAN UW PLANNEN VOOR UW LOKALE GEBIED
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Als het verkenner niveau, maar met de toevoeging van enkele extra opties.
Dit zou kunnen inhouden:
●
●
●

Evaluatie van het succes van de gebruikte communicatiemethoden.
Identificatie van verdere belanghebbenden.
Het resultaat communiceren via video of audio en op grote schaal delen via sociale media.

HULPMIDDELEN BENODIGDE GEGEVENS EN MIDDELEN
●
●
●
●

Internettoegang
Computer/ mobiele telefoon
Documenten om uit te delen aan studenten, met beschrijving van rol/context
Een methode voor het delen van discussies, hetzij rechtstreeks, hetzij online/digitaal, bv.
lino.it

TIJD NODIG
Als verkennersniveau, maar met extra speelruimte afhankelijk van waar de leerlingen de activiteit
'nemen'.

4.2.3 Uitbreidingsactiviteiten
De resultaten van deze module kunnen als voorbeeld dienen voor gebruik in andere delen van de
projectresultaten.
De leerlingen kunnen geïnspireerd raken om sommige van de besproken ideeën uit te werken en
hun bevindingen aan verschillende plaatselijke belanghebbenden mee te delen.
Het uiteindelijke criterium voor het succes van D3 is dat het tot daadwerkelijke praktische actie
leidt, waartoe de leerlingen aanzetten nadat zij zich met het materiaal in onze cursus hebben
beziggehouden.
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5 Kritiek op de 15-minuten stad

NET ZOALS DATA KAN WORDEN BEKRITISEERD, KAN OOK HET IDEE VAN DE
15-MINUTEN STAD WORDEN BEKRITISEERD

Het bekritiseren van de 15-minuten stad:

Een belangrijke uitbreidingsactiviteit zal erin bestaan kritiek te leveren op deze aanpak, die niet
door iedereen wordt aanvaard. Het is ook eerder een uitbreiding van bestaande kaders dan een
volledig nieuw idee - zoals gezegd hebben andere steden soortgelijke ideeën aangenomen in een
poging "duurzamer" te zijn (een nuttige discussie met de leerlingen zou kunnen worden gevoerd
om de term "duurzaam" te onderzoeken)

Uit dit artikel kunnen enkele ideeën worden opgedaan:
https://www.cnu.org/publicsquare/2021/01/25/15-minute-neighborhood-gets-its-15minutes-fame
"Ik zie het meer als een "framing" van stedenbouwkundige concepten, dan als een
planningsconcept of metriek op zich. Zoals je aangeeft, is het aangeslagen omdat het iets is dat
gewone mensen kunnen begrijpen - iedereen leeft zijn leven door de metriek van de tijd, en ze
willen ergens wonen waar de dingen die ze nodig hebben dichtbij en gemakkelijk bereikbaar zijn.
Het maakt stedenbouw persoonlijk."
Kit Krankel McCullough
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