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INLEIDING
& LEESWIJZER
Deze publicatie wil opleidingen aan de Universiteit Gent (vanaf nu: de UGent) en daarbuiten een kader bieden om
duurzaamheid (verder) te integreren in hun curriculum. We beschrijven dan ook zo concreet en gedetailleerd mogelijk
het traject dat enkele UGent-opleidingen doorliepen om duurzaamheid te verankeren in hun curriculum. Dat deden ze
samen met het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (vanaf nu: CDO) en binnen de strategie van de Universiteitsbrede
Beleidskeuzes (vanaf nu: UBK’s). Onder die verankering verstaan we enerzijds concrete ingrepen in de
opleidingsonderdelen, maar anderzijds ook de ontwikkeling van een gezamenlijke visie over wat opleidingen kunnen
verwachten van hun studenten aan het einde van hun opleiding.

In hoofdstuk 1 starten we met de vaststelling dat duurzaamheid in het onderwijs aan de UGent leeft, groeit en
bloeit. Het thema is aanvankelijk van onderuit opgeborreld en wordt ondertussen van bovenuit ondersteund en kracht
bijgezet. Tegelijkertijd blijven de ambities en de nood hoog om diepgaander en bewuster aandacht te besteden aan
duurzaamheid in ons onderwijs.

In hoofdstuk 2 belichten we het boeiende maar veelzijdige concept duurzaamheid en in hoofdstuk 3 de
uitdagingen voor onze lesgevers en onze opleidingen. Deze hoofdstukken kan elke opleiding gebruiken als
referentiepunt voor de eigen opleiding: ‘Hoe staat onze opleiding tegenover duurzaamheid en welke uitdagingen op
vlak van onderwijs zijn er?’

In hoofdstuk 4 beschrijven we hoe verschillende opleidingen via een aantal workshops gaandeweg een diepgaande
analyse (kunnen) vertalen naar een heldere visie en duidelijk actieplan. Dit hoofdstuk is daarom opgevat als een
leidraad om stapsgewijs krijtlijnen ‘duurzaamheid in de opleiding’ uit te tekenen.

In hoofdstuk 5 komen concrete realisaties van UGent-opleidingen aanbod waarmee ze ‘duurzaamheid in het
onderwijs’ integreren. Een greep uit het aanbod: een introductie ‘duurzaamheid’ binnen de opleiding Rechten, een
ankervak ‘duurzaamheid’ bij de opleiding Bio-ingenieurswetenschappen, een vak dat focust op een
toekomstverkenning bij de opleiding Sociaal Werk. Het zijn de bouwstenen die andere opleidingen kunnen inspireren.

Hoofdstuk 6 biedt, tot slot, zicht op drie scenario’s om duurzaamheid te integreren in de opleiding. Een eerste
scenario zet vooral bestaande duurzaamheidsinitiatieven in de etalage, waarbij windowdressing een potentieel
gevaar is. In een tweede scenario gebeurt een grondige oefening om ‘zo goed’, maar ook ‘zo kwaad’ als mogelijk
bestaande én nieuwe onderwijspraktijken rond duurzaamheid verder te verankeren binnen de bestaande structuren
van de opleiding, de faculteit en de universiteit. En een derde scenario herdenkt niet alleen de bestaande opleiding,
maar tegelijk ook het onderwijssysteem dat de integratie van duurzaamheid maximaal mogelijk maakt. Dat laatste
scenario is wellicht vaak nog té: te ambitieus, te vergaand, te complex, maar tegelijkertijd ook het scenario waar heel
wat opleidingen het komende decennium niet meer omheen zullen kunnen. De conclusie luidt dan ook:
‘Duurzaamheid integreren in ons onderwijs blijft zowel de ambitie als de uitdaging.’

Veel leesplezier!
Ellen Vandenplas, (Coördinator piloottrajecten ‘Duurzaamheid in opleidingen verankeren
& Thomas Block (Opdrachthouder Duurzaamheid, deel onderwijs)

INLEIDING & LEESWIJZER
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1/ OPLEIDINGEN
NEMEN HET VOORTOUW
Een steeds groeiende groep lesgevers en opleidingen aan de UGent vraagt zich af wat duurzaamheid betekent voor
hun vak of opleiding. De eerste vraag daarbij is: ‘Wat is (het begrip) duurzaamheid?’ En ook: ‘Bereiden we studenten
vanuit onze discipline voor om om te gaan met duurzaamheidsuitdagingen zoals de klimaatsverandering of de
toenemende sociale ongelijkheid?’ Of: ‘Hebben we als opleiding Wiskunde een bijdrage te leveren aan het streven naar
een duurzame samenleving?’, ‘Hoe verhoudt duurzaamheid zich tot het concept diversiteit in onderwijs?’, ‘Kan ik in
mijn vak duidelijk maken waar het bij duurzaamheid om draait, met name een goed leven voor iedereen (zowel nu als
later), sociale rechtvaardigheid, ecologische grenzen en participatie van alle betrokkenen?’, ‘In welke mate doe ik wat,
hoe doe ik dat en waarom?’, enz.

Een steeds groeiende groep lesgevers en opleidingen aan de UGent neemt ook het voortouw en gaat de uitdaging aan
om duurzaamheid een plaats te geven in hun opleiding. Ze zijn ervan overtuigd dat een universitaire opleiding het
verschil kan en/of moet maken. Ze worden daarin gesterkt door een ambitieuze visietekst opgemaakt door de Raad van
Bestuur van de UGent in 2013. Die stelt dat de UGent ‘een toonaangevende kennisinstelling [moet] zijn voor een
toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context’ [1]. De UGent
engageert zich formeel om ook via haar onderwijs ‘bij [te] dragen aan een duurzamere samenleving en haar
studenten voldoende vertrouwd [te] maken met sociale, ecologische en economische duurzaamheidsproblemen en
met mogelijke oplossingen’. In haar streven naar ‘onderwijs met een hoge maatschappelijke relevantie, verbonden met
en geïnspireerd door de uitdagingen van vandaag en morgen’ wil de UGent duurzame ontwikkeling inhoudelijk en
procesmatig integreren in het volledige onderwijsaanbod. Met de UBK Duurzaamheid (zie p. 7: UBK Duurzaamheid -
Onderwijs) zette het universitair bestuur dat streven in 2019 verder kracht bij.

Een blik op onderstaande tijdslijn bevestigt dat duurzaamheid al geruime tijd een ambitie is die veel en steeds meer
‘UGent’ers’ bindt en verbindt. Dit overzicht is niet exhaustief, maar toont duidelijk een positieve dynamiek op vlak van
duurzaamheid integreren in onderwijs waarbij opleidingen aan de UGent het voortouw nemen.

2012-2021
TIJDSLIJN

�
[1]

https://greencommunity.be/ubk-1
https://greencommunity.be/ubk-1
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2012
20
15

De denktank ‘Transitie UGent’ [2] wordt
opgericht, analyseert allerlei systemen binnen de

universiteit en formuleert droombeelden en
transitiepaden. Het open vernieuwingsnetwerk

van meer dan 200 academici, studenten,
beleidsvoerders, dromers en doeners uit alle

UGent-geledingen ontwikkelt sindsdien
meerdere memoranda. Telkens wordt ook

gefocust op het verduurzamen van het onderwijs
aan de UGent.

2018

Het CDO zet opnieuw, met steun van DOWA, zijn
schouders onder soortgelijke trajecten binnen
andere opleidingen, met name de opleiding

Rechten, de opleiding Elektromechanica en
de opleiding Sociaal Werk.

Tegelijkertijd start het CDO een
opschalingstraject binnen de volledige faculteit

Economie. Vertrekkend vanuit de ervaringen
binnen de opleiding Handelswetenschappen

worden alle andere opleidingen van deze
faculteit gestimuleerd om duurzaamheid meer te

integreren.

Met de steun van de afdeling
Onderwijskwaliteitszorg (onderdeel van de
Directie Onderwijsaangelegenheden, vanaf nu:
DOWA) en via een onderwijsinnovatieproject
ontwikkelt het CDO voor het eerst piloottrajecten
om duurzaamheid sterker te integreren. Dat
pionierswerk gebeurt binnen de opleidingen
Handelswetenschappen en Werktuigkunde-
Elektrotechniek. Samen met geëngageerde
lesgevers uit deze opleidingen wordt een aanpak
ontwikkeld waarop de lopende UBK
Duurzaamheid nog steeds verder bouwt. De
resultaten worden later gebundeld in een boekje:
‘Duurzame ontwikkeling als een rode draad.
Opleidingen aan de UGent in transitie (Van
Poeck et al. 2017) [3].

20
19Met financiering uit het Vlaams Klimaatfonds

ontwikkelden het CDO, de Directie Gebouwen en
Facilitair Beheer en de Afdeling Milieu van de
Directie Bestuurszaken het Living Lab ‘Campus
Sterre’ [4]. Die UGent-site wordt als een proeftuin
gebruikt waar studenten, onderzoekers, docenten
en de Centrale Administratie samen
experimenten opzetten en onderzoek uitvoeren
rond circulair bouwen, biodiversiteit, delen van
ruimte, enz.

Zes UGent-faculteiten engageren zich om
duurzaamheid (nog) meer te integreren in hun
opleidingen en formuleren operationele
doelstellingen daarrond. Dergelijk engagement
vloeit voort uit het strategische proces dat van
start ging met de goedkeuring door de Raad van
Bestuur van zes UBK’s (zie p.8: UBK Onderwijs -
Onderwijs)

https://greencommunity.be/ubk-2
https://greencommunity.be/ubk-3
https://greencommunity.be/ubk-4
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2020

Hoewel al in 2017 de eerste ruwe contouren van
de Stadsacademie worden uitgetekend, kan dit
‘transdisciplinaire collaboratorium’ pas in 2020
volop van start gaan dankzij de aanstelling van
een voltijdse coördinator. De Stadsacademie
wordt immers erkend door de UGent als één van
de tien interdisciplinaire consortia (vanaf nu:
IDC’s). Een van de hoekstenen van
Stadsacademietrajecten zijn Masterproefateliers
rond complexe Gentse duurzaamheidskwesties.
In deze ateliers wordt onderzoek uitgevoerd door
studenten en promotoren uit verschillende
faculteiten en in nauwe samenwerking met niet-
academische Gentse actoren.

Een grote groep UGent-docenten sluit zich aan
bij het lerende netwerk ‘Duurzame
ontwikkeling in een vak’. In parallelle sessies
worden ervaringen uitgewisseld en didactische
aanpak en onderwijsvormen besproken.

Voortvloeiend uit de UBK-ambitie van de
faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en
de zoektocht naar onderlinge afstemming tussen
allerlei onderwijsinitiatieven die met
maatschappelijke actoren samenwerken, krijgt
de Werkgroep Transdisciplinariteit steeds
meer vorm. Vertegenwoordigers van de
Stadsacademie, Durf Ondernemen, Community
Service Learning, Green Office, CDO, enz. brengen
lopende processen, noden en kansen in kaart.
Onder impuls van ENLIGHT wordt die
denkoefening verdergezet (zie verder).

Een leerrijke inspiratie- en netwerkdag
‘Duurzame ontwikkeling in onderwijs aan de
UGent’ wordt vanuit de UBK voorbereid en
geprogrammeerd op 22 maart 2020. Helaas
moet die veelbelovende uitwisseling van allerlei
initiatieven plots geannuleerd worden vanwege
COVID-19. Het coronavirus zet tijdelijk een rem op
heel wat UBK-trajecten.

Enkele gedreven studenten organiseren samen
met de Green Office en het CDO een eerste
‘Summerschool Klimaat’ [5]. Via workshops,

lezingen en een excursie komen studenten uit
verschillende opleidingen in aanraking met

verschillende visies, invalshoeken, strategieën en
concrete oplossingen. Een tweede editie vindt

plaats in 2021.

De afdeling Onderwijskwaliteitszorg van DOWA
stelt een medewerker aan om duurzaamheid

binnen het UGent-onderwijs op te volgen.
Daarmee krijgt de tot nog toe veeleer

projectmatige werking een structurele inbedding.
Dat vertaalt zich in het kwaliteitszorgsysteem:
duurzaamheid inbedden in het curriculum is

immers niet langer vrijblijvend, maar een
criterium voor de kwaliteit van een opleiding. In
het DOWA-aanbod rond onderwijsondersteuning

resulteert dat in bijvoorbeeld online
onderwijstips [6], vormingen voor opleidingen en

individuele docenten en een Vlaams online
leerpad ‘Leren over en voor duurzaamheid’ [7].

https://greencommunity.be/ubk-5
https://greencommunity.be/ubk-6
https://greencommunity.be/ubk-7


6 OPLEIDINGEN NEMEN HET VOORTOUW6

2021

UGent stapt in ENLIGHT [8], een Europees
samenwerkingsproject met acht andere Europese
universiteiten dat de uitwisseling van kennis en

onderzoek makkelijker moet maken. De focus ligt
in eerste instantie op vijf maatschappelijke
thema’s: klimaatverandering, ongelijkheid,

energie en circulariteit, gezondheid en
digitalisering. Op vlak van onderwijs vormen

transdisciplinariteit en challenge based learning
mee de kern van de transformatie die ENLIGHT
nastreeft. Onder impuls van ENLIGHT wordt de
denkoefening rond transdisciplinair onderwijs
verdergezet (zie eerder). De ambitie is om een

universiteitsbreed platform aan te bieden
waarop stakeholders, lesgevers en studenten

elkaar vinden om binnen het onderwijs te
werken aan reële en concrete maatschappelijke

problemen.

Dankzij de Green Office, DOWA, CDO en de
Universiteitsbibliotheek ziet FUTUREproef [9] het

licht. Met dit initiatief worden UGent-
masterproeven rond duurzaamheid

toegankelijker voor het brede publiek en voor de
organisaties of personen die in de praktijk met

duurzame onderwerpen bezig zijn. De
FUTUREproef-award wordt jaarlijks uitgereikt
aan UGent-masterproeven die kwaliteitsvol en
maatschappelijk relevant onderzoek uitvoeren

naar een duurzaamheidsvraagstuk.

Studenten uit alle faculteiten vullen de
Duurzaamheidsenquête in die wordt

ontwikkeld door de Green Office, de Gentse
Studentenraad (vanaf nu: GSR) en DOWA. De

grote meerderheid van de respondenten vragen
(nog) meer aandacht voor duurzaamheid in hun
opleidingen. Bovendien blijken ze ook vragende

partij om meer faculteitsoverschrijdend te
werken rond concrete duurzaamheidskwesties.

Er wordt binnen de UGent en binnen verschillende
faculteiten hard gewerkt aan de ontwikkeling van
enkele nieuwe masters die duurzaamheid centraal
stellen. Hoopvol wordt uitgekeken naar positieve
beslissingen binnen de opleidingen van de faculteit
Farmaceutische Wetenschappen, de faculteit Letteren
en Wijsbegeerte en de faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen. Jammer genoeg haalt het
idee van een nieuwe master Sustainability Transitions
& Social Justice in de faculteit Politieke en Sociale
Wetenschappen niet de eindmeet.

https://greencommunity.be/ubk-8
https://greencommunity.be/ubk-9
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�
UBK Duurzaamheid – Onderwijs

Sinds 2019 zet de UGent in op 6 specifieke uitdagingen, omgedoopt tot Universiteitsbrede
Beleidskeuzes (UBK’s). Het gaat om (1) activerend leren, (2) diversiteit, (3) talentmanagement, (4)
versterkte alumniwerking, (5) de maatschappelijke identiteit van de UGent versterken, en gelukkig ook
(6) duurzaamheid. Voor elk van deze uitdagingen werden opdrachthouders aangesteld die faculteiten
en directies helpen om deze uitdagingen te concretiseren en te verwezenlijken.

Met de UBK Duurzaamheid wordt gefocust op twee belangrijke uitdagingen. Enerzijds wil de UGent
‘een versnelling hoger schakelen in het vertrouwd maken van haar studenten met de
duurzaamheidskwesties van vandaag en in het aanbieden van de nodige competenties om met de
complexiteit ervan om te gaan’. Daarom moet duurzaamheid sterker worden verankerd in het
onderwijsaanbod van de UGent, zodat studenten klaar zijn om de uitdagingen van vandaag en
morgen aan te pakken. Anderzijds wil de UGent in haar bedrijfsvoering blijvend inzetten op een meer
compacte universiteit met een efficiënt en zuinig ruimte- en dus energiegebruik. Dit vergt onder
meer een clustering van activiteiten en delen van ruimten. Door energiezuinige maatregelen en zelf te
investeren in groene energie wil de UGent ook haar energie-efficiëntie verhogen.

De Raad van Bestuur keurde op 11 januari 2019 deze 6 UBK’s goed voor de periode 2019–2022. Alle
faculteiten werden vervolgens verzocht om 5 operationele doelstellingen te formuleren die
aansluiten bij minstens drie UBK’s. Daarna werd aan de directies en diensten van de Centrale
Administratie gevraagd hoe ze de facultaire operationele doelstellingen kunnen ondersteunen en hoe
ze zelf kunnen bijdragen aan deze UBK’s. Per faculteit werd een convenant opgesteld.

De UBK Duurzaamheid bleek veruit het populairst: 8 van de 11 faculteiten besloten om 14 operationele
doelstellingen te ontwikkelen rond deze uitdaging, waarvan 7 operationele doelstellingen die
focussen op duurzaamheid en onderwijs (verspreid over 6 van de 11 faculteiten). Een overzicht staat
op de volgende pagina.
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Voor de volledigheid geven we nog graag mee dat ook buiten deze 6 faculteiten en los van deze 7
operationele doelstellingen tal van lesgevers en opleidingen experimenteren met het integreren van
duurzaamheid in hun onderwijspraktijken. Hoewel we deze experimenten enorm waarderen (en
ondersteunen waar mogelijk) komen deze initiatieven minder in beeld in deze publicatie.

Faculteit Betrokken opleidingen in 2019-2021
(in 2022 starten trajecten in andere
opleidingen)

Focus van operationele doelstelling

Rechten Bachelor & Master Rechten
Bachelor Criminologie

Een leerlijn ‘duurzaamheid’ uitwerken in de
opleiding Rechten en in de opleiding
Criminologische Wetenschappen. Reeds geleidelijk
implementeren in de opleiding Rechten.

Ingenieurswetenschappen
en Architectuur

Bachelor Werktuigkunde -
Elektrotechniek
Bachelor Elektromechanica
Bachelor & Master Industrieel
Ontwerpen

Duurzaamheid inbouwen als backbone in het
onderwijs zodat de toekomstige ingenieur een
automatische reflex ontwikkelt voor
duurzaamheid, voor het onderkennen van
duurzaamheidsproblemen en voor het bedenken
van duurzame oplossingen.

Economie en Bedrijfskunde Alle bacheloropleidingen Duurzaamheid verankeren in haar vijf
basisopleidingen: Economische Wetenschappen,
Toegepaste Economische Wetenschappen,
Handelsingenieur, Handelswetenschappen en
Bestuurskunde en Publiek Management.

Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen

Bachelor Sociaal Werk Duurzaamheid in het onderwijs integreren door
twee lerende netwerken ‘duurzaamheid in het
onderwijs’ op te richten en door binnen deze
netwerken een facultaire visie te ontwikkelen over
hoe duurzaamheid kan geïntegreerd worden in alle
opleidingen.

Bio-ingenieursweten-
schappen

Bachelor Bio-ingenieurswetenschappen Duurzaamheid in het onderwijs integreren door
twee lerende netwerken ‘duurzaamheid in het
onderwijs’ op te richten en door binnen deze
netwerken een facultaire visie te ontwikkelen over
hoe duurzaamheid kan geïntegreerd worden in alle
opleidingen.

Politieke en Sociale
Wetenschappen

Bachelor Politieke Wetenschappen
+
Breed verhaal (zie 2.2: transdiciplinair
platform en ENLIGHT)

Het duurzaamheidsdenken integreren in alle
bacheloropleidingen.
+
Het ontwikkelen van een performant platform voor
maatschappelijk relevante (vanuit
duurzaamheidsperspectief) bachelor- en
masterproeven.
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De logische vraag om dit hoofdstuk mee te eindigen is
dan ook: ‘Heeft jouw opleiding al de stap gezet om
duurzaamheid (sterker) te integreren in onderwijs?



DUURZAAMHEIDDUURZAAMHEID10



11DUURZAAMHEID 11

2/ DUURZAAMHEID
In dit hoofdstuk delen we enkele inzichten over een veelvoorkomende vraag: ‘Wat is duurzaamheid?’ Het antwoord is
enerzijds eenvoudig. Duurzaamheid stelt een duidelijke ambitie voorop: ‘Een goed leven voor iedereen (zowel nu als
later), sociale rechtvaardigheid, ecologische grenzen en participatie van alle betrokkenen.’ Anderzijds is het antwoord
ook complex. Het concrete antwoord hangt af van de duurzaamheidsuitdaging die op dat moment en in een
welbepaalde context voorligt; van hoe betrokkenen het probleem definiëren, kaderen en interpreteren; en van en welk
oplossings- of transitiepad vervolgens de voorkeur verdient. Duurzaamheid afbakenen is dan ook een permanente
uitdaging. Dit hoofdstuk geeft enkele richtinggevende benaderingen aan.

2.1 De verwevenheid van het sociale en het ecologische in
duurzaamheidsuitdagingen

Het hoeft geen betoog dat duurzaamheidsuitdagingen steeds meer de maatschappelijke en politieke agenda’s
domineren. Niet alleen de klimaatcrisis treedt nadrukkelijk op de voorgrond, maar ook biodiversiteitsverlies, een
toenemende sociale ongelijkheid en armoede, de wooncrisis, waterschaarste, enz. En voor een goed begrip: die
uitdagingen beïnvloeden elkaar. Heel wat onderzoekers pleiten er dan ook voor om duurzaamheidsuitdagingen te
benaderen vanuit een systemisch perspectief en op een inter- en transdisciplinaire manier.

De klimaatkwestie - voorbeeld uit de praktijk

Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat als we het klimaatakkoord van Parijs (2015) en
Glasgow (2021) willen nakomen en we aldus de opwarming van het klimaat willen beperken tot 2°C of
liefst 1,5°C, we ons zogenaamd koolstofbudget niet mogen overschrijden (IPCC 2021). Dat is de
hoeveelheid CO2 die we kunnen uitstoten en waarmee we toch binnen maximaal 1,5°C (of 2°C) blijven.
Als we beneden 1,5°C opwarming willen blijven moet volgens het Intergovernmental Panel on Climate
Change (vanaf nu: IPCC) de netto-uitstoot teruggebracht zijn naar nul tegen 2050. Wetende dat de
globale jaarlijkse uitstoot momenteel rond de 40 Gt CO2 ligt, dan is ons koolstofbudget opgebruikt in
2030. Onderstaande figuur toont dat door bijkomende CO2-emissies de opwarming van de aarde verder
zal toenemen, wat gepaard gaat met een stijgende zeespiegel, meer en extremere hittegolven,
droogte, bosbranden, orkanen of overstromingen, en dus ook misoogsten, biodiversiteitsverlies,
verspreiding van tropische ziekten en meer klimaatvluchtelingen. Het IPCC pleit dan ook voor
‘systeemtransities’ op vlak van o.a. elektriciteit, landgebruik, infrastructuur, mobiliteit en industrie om
de opwarming onder controle te houden.

�
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Bovenstaande ‘framing’ van het klimaatprobleem is ondertussen robuuste kennis geworden (zie
bijvoorbeeld het Sixth Assessment Report 2021 van het IPCC) en brengt op een wetenschappelijk
onderbouwde manier een urgente problematiek voortreffelijk in kaart. Toch is dit geen neutrale
framing omdat noodgedwongen bepaalde bezorgdheden, aannames, belangen en/of socio-technische
toekomstbeelden naar de voorgrond worden gehaald en tegelijk bepaalde blinde vlekken ontstaan
(Goeminne et al. 2014). Vanwaar de uitstoot komt en waar hij gereduceerd wordt, maakt volgens deze
IPCC-framing niet zo veel uit, zolang hij maar uit de lucht wordt gehaald. Dit heeft uiteraard
beleidsrepercussies. De klimaatkwestie framen als een globaal CO2-probleem laat toe handel te drijven
met emissierechten, focust op chemische eigenschappen en minder op onze consumptie- en
productiepatronen, maakt geen onderscheid tussen overlevings- en luxe-emissies, enz. Framings die
meer sociale bekommernissen en dus klimaatrechtvaardigheid naar de voorgrond halen, opteren
wellicht ook voor andere oplossings- en transitiepaden.

Raworth (2017) stelt dat duurzame samenlevingen floreren in de donuteconomie tussen een
ecologisch plafond, dat gebaseerd is op de planetaire grenzen (Rockström e.a., 2009), en een sociale
basis die stelt dat iedereen toegang moet hebben tot basisbenodigdheden zoals voeding en water,
gezondheidzorg, onderwijs, werk en inkomen, energie. Volgens het model is een economie welvarend
en kunnen menselijke samenlevingen zich ontwikkelen in een ecologisch veilige en sociaal
rechtvaardige ruimte als de elementen van het sociale fundament worden gehaald zonder een
ecologisch plafond te overschrijden.

Block en Paredis (2019) gebruiken de DNA-structuur om een duurzaamheidsuitdaging voor te stellen en zo de
verwevenheid van de ecologische en sociale uitdagingen te benadrukken. Denk maar aan de onrechtvaardige verdeling
van de toegang tot hulpbronnen. Of denk aan wie het meest kwetsbaar voor is voor de gevolgen van de
klimaatverandering. Een vergelijkbare logica is terug te vinden in het invloedrijke idee van de donuteconomie, een
economisch model van Kate Raworth (2017).

De combinatie van sociale en ecologische uitdagingen kan ook worden verduidelijkt door de ‘ecologische voetafdruk’
en de Human Development Index (HDI) te beschouwen als twee assen (zie kader hieronder; Global Footprint Network,
2018).

�

Figuur: Een donuteconomie tussen een
ecologische plafond en een sociale basis
(Raworth, 2017)
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De bolletjes in de figuur stellen landen voor. Idealiter zouden alle landen in het groene kader,
rechtsonder in de grafiek, gesitueerd zijn. Dat zou betekenen dat de duurzame kwaliteit van leven voor
iedereen bereikt is, en dat we goed samenleven binnen de ecologische grenzen van de planeet. De
grafiek toont dat geen enkel land dat punt al bereikt heeft en dat maar weinig landen in de buurt
komen van het groene kader.

De uitdaging van de 21ste eeuw bestaat erin de mondiale gemiddelde ecologische voetafdruk te
verkleinen (zo laag mogelijk staan op de Y-as), zonder in te boeten aan levenskwaliteit (een zo hoog

�
Sociale en ecologische uitdagingen verweven via de HDI en
ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk op de Y-as geeft aan hoeveel biologisch productieve grond- en
wateroppervlakte nodig is om het consumptieniveau van één inwoner te kunnen handhaven, en om de
bijhorende afvalproductie te kunnen verwerken. Als alle bruikbare oppervlakte op aarde verdeeld zou
worden over alle mensen, en de natuur voldoende ruimte krijgt om zichzelf te herstellen, dan zou elke
bewoner gemiddeld recht hebben op 1,8 ha. Dit is het ‘Eerlijk Aarde-aandeel’. De huidige gemiddelde
ecologische voetafdruk is 2,7 ha, wat betekent dat we nu al de oppervlakte van anderhalve planeet
nodig hebben. De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Belg is op dit moment 5,1 hectare. De
gemiddelde Belg heeft dus een veel te grote ecologische voetafdruk.

De Human Development Index (HDI) op de X-as is een maatstaf van de Verenigde Naties (VN) en meet
de levensverwachting, het behaalde onderwijsniveau en de levensstandaard (via bruto nationaal
product, wat voor discussie vatbaar is). De VN beschouwt een HDI die hoger is dan 0,8 als ‘een zeer
hoge menselijke ontwikkeling’.

Figuur van het Global Footprint Network (2018)
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mogelijke HDI-score op de X-as). Landen die links in de grafiek gepositioneerd zijn, hebben als
uitdaging een forse vergroting van hun HDI zonder strategieën/technologieën te gebruiken die hun
ecologische voetafdruk doen stijgen. De rood omringde stippen zijn Europese landen, met een hoge
HDI-score in combinatie met een grote ecologische voetafdruk. Zij hebben als uitdaging hun
welvaartsniveau (in termen van HDI) te handhaven en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk
drastisch te verminderen. In de grafiek zie je dat landen als Japan en de Verenigde Staten zich in die
situatie bevinden.

2.2 Visuele vertaling van een richtinggevend begrip

Duurzaamheid als richtinggevend begrip gaat dus gepaard met enkele basisprincipes: intragenerationele en
intergenerationele rechtvaardigheid en respect voor de draagkracht van de aarde. Of, zoals eerder op een meer
eenvoudige manier gesteld: “Het gaat om een goed leven voor iedereen (zowel nu als later), sociale rechtvaardigheid,
ecologische grenzen en participatie van alle betrokkenen.”

Duurzaamheid kan ook visueel worden vertaald. De dominante interpretatie van duurzame ontwikkeling vinden we
terug in de zogenaamde Triple Bottom Line of het Triple P Model die de dimensies van duurzame ontwikkeling
samenvatten als People, Planet & Profit/Prosperity. Dit vertaalt zich dikwijls in een iconische figuur (zie onderstaande
figuur links) waarin streven naar een duurzame samenleving wordt voorgesteld als een evenwicht tussen de
maatschappelijke (sociale), milieu- (ecologische) en economische (welvaart) doelstellingen van duurzaamheid. In
theorie kunnen we die voorstelling nog begrijpen, maar omdat in de praktijk de economische pijler doorgaans de
overhand krijgt en een doel op zich wordt, plaatsen we dit model onder een zwakke invulling van duurzaamheid. De
win-winlogica die hier domineert negeert de bestaande relatie tussen enerzijds economische groei, en anderzijds het
overschrijden van de planetaire grenzen en de toenemende ongelijkheid.

2.3 Het blijvende en noodzakelijke duurzaamheidsdebat

Hoewel wordt aangenomen dat duurzame ontwikkeling verwijst naar basisbehoeften, sociale rechtvaardigheid en
ecologische grenzen, is één juiste en algemeen aanvaardbare definitie niet voorhanden. De centrale begrippen blijven
voor interpretatie vatbaar. Wat is nu precies rechtvaardig? Wanneer wordt de draagkracht van de aarde overschreden?
Iedereen probeert in zijn of haar interpretatie een logica of discours ingang te laten vinden dat tegemoet komt aan de
eigen aannames en belangen. Het duurzaamheidsdebat en de verschillende interpretaties van duurzame ontwikkeling

Een genest model stelt de essentie van duurzame ontwikkeling visueel voor (zie bovenstaande figuur rechts). Deze
hiërarchische voorstelling vertrekt vanuit het idee dat een economie ten dienste moet staan van een sociaal
rechtvaardige samenleving en dat de draagkracht van de aarde niet mag worden overschreden. De bepaling van wat
de ecologisch duurzame grenzen zijn en wat een aanvaardbare verdeling is van middelen tussen mensen is daarbij
telkens voorwerp van wetenschappelijk en maatschappelijk debat.

Milieu Milieu

Maat-
schappij

Maatschappij

Economie

Economie

Figuur: Iconische figuren van zwakke (links) en sterke (rechts) duurzaamheid
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kunnen bijgevolg min of meer op een continuüm worden weergegeven dat, eenvoudig gesteld, evolueert van
zogenaamde ‘status quo-benaderingen’ tot radicale ‘transformatieve benaderingen’ (zie hieronder: Verschillende
interpretaties van duurzame ontwikkeling).

Figuur: Verschillende interpretaties van duurzaamheid (Block en Paredis, 2019, gebaseerd op Hopwood et al., 2005)

�
Verschillende interpretaties van duurzame ontwikkeling

Geïnspireerd door Hopwood et al. (2005) hebben Block en Paredis (2019) verschillende
interpretaties van duurzame ontwikkeling op een continuüm in kaart gebracht. Er wordt daarbij een
sociale of socio-economische as en een ecologische as gebruikt om een onderscheid te maken tussen
drie veranderingsperspectieven, gaande van ‘status quo’ over ‘hervorming’ tot ‘transformatie’. Hoewel
het vooral om een analytisch en ideaaltypisch onderscheid gaat, kunnen we aan elk perspectief ook
inhoudelijke strategieën koppelen die doorgaans worden verdedigd door de aanhangers.

Status quo-benaderingen geloven sterk in business as usual en gaan er bijgevolg van uit dat een
duurzame ontwikkeling kan worden bereikt binnen de bestaande politieke structuren en binnen de
dominante economische groeimodellen. Binnen deze logica zorgt groei niet alleen voor een
toenemende welvaart, maar ook voor noodzakelijke innovaties die resulteren in sterke technologische
oplossingen voor ecologische problemen.

Bij benaderingen onder de hervormingspositie leeft het idee dat duurzaamheidsproblemen kunnen
worden opgelost binnen de bestaande politieke en economische structuren, maar ze zijn veel kritischer
voor deze structuren en vragen grondige aanpassingen van het beleid, de economie en de persoonlijke
levensstijlen. Overheden spelen hier een sleutelrol. Zo kunnen ze afspraken en regels vastleggen en
maatregelen nemen rond het internaliseren van milieukosten, het bepalen van emissiehandel, het
stimuleren van groene technologieën, het bestrijden van armoede en ongelijkheid en het uitbouwen
van globale kaders en monitoringssystemen (zie kader SDG’s in hoofdstuk 4, 4.2.2).

De derde positie bestaat uit transformatieve benaderingen die een fundamentele verandering
beogen. Hierin is het uitgangspunt dat de sociaalecologische problematiek geworteld is in de
bestaande machts- en economische structuren en in de manier waarop mensen zich verhouden tot de
natuur. Deze oplossingen zijn altijd erg kritisch voor het industriële kapitalisme en vereisen dat
economische en politieke structuren diepgaand veranderen. Zo ijveren voorstanders van degrowth of
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postgroei voor een ander economisch model waarin de focus op groei van het bruto nationaal product
wordt vervangen door een model dat sterk sociaal en ecologisch is ingebed. Transformatieve
benaderingen geven aan dat eco-efficiëntie niet zal volstaan als inhoudelijke strategie om een
duurzame toekomst na te streven, maar dat er tegelijk nood is aan strategieën die sufficiëntie
(‘matigheid’), herverdeling en decommodificatie centraal stellen. Politieke actie van groepen die niet in
het centrum van de macht staan, speelt in deze strategie een grote rol. Hierbij wordt meteen ook
duidelijk dat duurzaamheidsuitdagingen ook machtsvraagstukken zijn: Wie haalt voordeel uit het
milieugebruik en wie krijgt de milieukosten? Wie beslist wat voor wie?

Duurzaamheidscontroverses in belgië: een discoursanalyse

Via een discoursanalyse brachten De Roeck et al. (2021) in kaart hoe het klimaatdebat zich in België
vandaag rond drie concrete controverses ontwikkelt: de controverse rond luchtvaart (Is veel vliegen
nog verantwoord?), rond vleesconsumptie- en productie (Vlees of geen vlees?) en de opkomende
controverse rond de vraag of waterstof de sleutel is in de transitie naar een klimaatneutrale economie.

Het eindrapport [10] beschrijft voor elk van de drie controverses welke discoursen voorkomen in het
publieke debat, inclusief de meest relevante verhaallijnen (Wat is het probleem? Welke oplossingen
worden mogelijk geacht?), wereldbeelden (Door welke bril wordt er naar de werkelijkheid gekeken?
Welke normatieve uitgangspunten en waarden komen terug?), rolverdelingen (Wie wordt gezien als
deel van het probleem, wie als deel van de oplossing?) en metaforen. De verschillende perspectieven
van Hopwood et al. (2005; zie eerder) zijn opvallend goed herkenbaar. Behalve verschillen toont het
onderzoek van De Roeck et al. (2021) ook waar er overeenkomsten tussen de verschillende ‘strekkingen’
liggen en hoe een goed debat over duurzaamheidscontroverses eruit kan zien.

Meer weten? Het eerste hoofdstuk van de Vlaamse online leermodule ‘Lesgeven over duurzaamheid’ [11]

informeert uitgebreider over bovenstaande kaders.

�

�
[10]

�
[11]

�

https://greencommunity.be/ubk-10
https://greencommunity.be/ubk-11
https://greencommunity.be/ubk-11
https://greencommunity.be/ubk-10
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3/ EEN UITDAGING VOOR
LESGEVERS & OPLEIDINGEN
Dit hoofdstuk zoomt in op de vraag hoe lesgevers duurzaamheid kunnen integreren in hun onderwijs. In het bijzonder
schetsen we de didactische uitdaging om leeruitkomsten, lesinhouden, lesaanpak en werkvormen te ontwerpen voor
duurzaamheidsvraagstukken als ‘wicked problems’. We bieden ook (didactische) modellen aan die inzichten, grip en
begrip kunnen bieden om die uitdaging aan te gaan. We eindigen dit hoofdstuk met het belang van een
opleidingskader ‘Duurzaamheid in opleiding’ om richting en perspectief te bieden aan individuele lesgevers.

3.1 De pedagogische en didactische uitdaging voor lesgevers

De vraag om duurzaamheid meer te integreren in onderwijs groeit. We beseffen dat onze afgestudeerde studenten
bij het maken van keuzes een duidelijke impact kunnen hebben (‘De keuze voor een bepaald product of een bepaald
beleidskeuze heeft impact op de omgeving en de mens, hier en nu maar ook elders en later’) én bovendien een
sturende rol kunnen vervullen in het maken van duurzame keuzes (‘Zijn/haar expertise inbrengen in de transitie
naar een duurzame samenleving in het domein van bijvoorbeeld energie, landbouw en voeding, duurzame steden,
sociaal beleid, enz.’). Het lijkt bovendien zeer waarschijnlijk dat het belang van duurzaamheid de volgende jaren en
decennia verder zal toenemen. Getuige hiervan zijn bijvoorbeeld de Europese Green Deal en de verdere uitrol van de
Sustainable Development Goals.

Duurzaamheid (verder) integreren in onderwijs betekent zowel kansen benutten als uitdagingen aangaan.

Kansen houden verband met de al ruim aanwezige wetenschappelijke kennis binnen onze universiteit. Het gaat
om wetenschappelijke kennis over bijvoorbeeld planetaire grenzen, sociale ongelijkheid en beleid, alternatieve
economische modellen, duurzame stadsontwikkeling, klimaatcommunicatie, klimaatverandering, wetenschappelijke
kennis over duurzaamheidsparameters, het berekenen en evalueren van impact van technologie op de biotische én
abiotische omgeving, het aan bod brengen van ethische vragen, het uitlijnen van de principes van duurzame chemie,
het grondig bestuderen en verkennen van huidige en toekomstige duurzame consumptie- en productiesystemen, het
benaderen van actuele duurzaamheidsuitdagingen als politieke problemen of sociale problemen, enz. Duurzaamheid
integreren in onderwijs betekent dan ook huidige wetenschappelijke kennis aanbieden om zo de ‘response-ability’ van
studenten te vergoten.

Naast kansen zijn er ook uitdagingen. Zoals in hoofdstuk 3 toegelicht, vindt onderwijs plaats in een maatschappelijke
context. Daarin vindt zowel een wetenschappelijk als maatschappelijk debat plaats over wat nu precies het probleem
of de oplossing is van complexe duurzaamheidsuitdagingen. In die context zijn vaak geen wonderoplossingen
voorhanden en dus zijn vruchtbare en tijdelijke deeloplossingen noodzakelijk. Duurzaamheiduitdagingen zijn
zogenaamde ‘wicked problems’ (zie p.18: Duurzaamheidsproblemen als 'wicked problems'). Dergelijke problemen
brengen nieuwe pedagogische en didactische uitdagingen met zich mee. Wanneer zowel wetenschappelijke als
maatschappelijke onenigheid bestaat over wat nu precies het probleem is, welke oplossingen wenselijk zijn, welke
gevolgen die keuzes hebben, enz. is onderwijs niet langer alleen een kwestie van de ‘juiste’ kennis aanbieden om te
komen tot eenduidige, kant-en-klare oplossingen. Uiteraard moeten we studenten nog steeds de best beschikbare
kennis meegeven, maar tegelijkertijd moeten we hen vertrouwd maken met de complexiteit, onzekerheid en
normativiteit die duurzaamheidsuitdagingen met zich meebrengen en hen de nodige ‘actie-competentie’
bijbrengen zodat zij, als burger én als professional, beter gewapend zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
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Duurzaamheidsuitdagingen als ‘wicked problems’

Problemen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, kernenergie, uitputting van
hulpbronnen, armoedevallen, enz. hebben vaak moeilijk te bepalen grenzen en zijn meestal met elkaar
verbonden, en de vele interacties tussen sociale en natuurlijke systemen zijn van hoge en toenemende
complexiteit (Ostrom, 2009). Ze worden geïnterpreteerd als zogenaamde 'wicked problems' (Rittel en
Webber, 1973) of ‘ongestructureerde problemen’ (Hisschemöller en Hoppe 2001; Dijk et al. 2017) die
worden gekenmerkt door onvolledige, onzekere of betwiste kennis, tegenstrijdige waarden en
doelstellingen, een gebrek aan eenduidige probleemdefinities en de onmogelijkheid om objectief juiste
oplossingen te vinden. Als zodanig kunnen dit soort problemen alleen worden begrepen in een context
van complexiteit, onzekerheid en diversiteit van waarden.

�

�

�

Seager et al. (2012) beschrijven een wicked problem aan de hand van vijf kenmerken:

1. het ontwikkelen van een duidelijke en ondubbelzinnige probleemstelling is moeilijk, zo niet
onmogelijk;

2. voor elk probleem zijn er meerdere manieren om het probleem aan te pakken die niet
noodzakelijkerwijs compatibel zijn met elkaar;

3. tijdframes hebben een open einde, wat betekent dat er geen enkel tijdstip is waarop de
toereikendheid van een voorgestelde oplossing definitief kan worden geëvalueerd, aangezien de
omstandigheden van het probleem en de oplossing onderhevig zijn aan constante verandering en
evolutie;

4. elk probleem is nieuw en uniek, d.w.z., vooraf ontwikkelde, generieke benaderingen kunnen niet
worden gebruikt om ze te behandelen;

5. concurrerende waardesystemen of doelstellingen zijn aanwezig, wat ondubbelzinnig goede
oplossingen praktisch onmogelijk maakt.

Hisschemöller en Hoppe (2001)maakten een typologie van problemen, gebaseerd op de graad van
(on)zekerheid van kennis en de graad van (on)enigheid over waarden en normen. Onderstaande figuur
stelt de vier types problemen schematisch voor aan de hand van een horizontale as die een continuüm
voorstelt van toenemende onzekerheid over de aanwezige kennis en expertise terwijl de verticale as
een continuüm van toenemende onenigheid over normen en waarden voorstelt.

Figuur: typologie van problemen gebaseerd op Hisschemöller en Hoppe., 2001)
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3.2 Het didactische boetseerwerk van de lesgever

Lesgevers ervaren dat duurzaamheidsuitdagingen enig didactisch ‘boetseerwerk’ met zich meebrengen. Het
‘boetseren’ slaat op volgende vragen: (1) Wat verwacht ik van een student op het eind van een les of vak met
betrekking tot duurzaamheid?, (2) Welke inhoud breng ik aan bod met betrekking tot duurzaamheid tijdens mijn les of
vak? en (3) Wat laat je studenten doen met de leerinhouden die je aanbiedt in functie van specifieke leeruitkomsten
die je vooropstelt? Hieronder gaan we dieper in op elk van deze vragen en geven we enkele theoretische kaders om
die vragen zo adequaat mogelijk te beantwoorden.

3.2.1 Wat verwacht ik van een student met betrekking tot duurzaamheid op het
einde van een les of vak?

De eerste vraag gaat over de leeruitkomsten: ‘Wat moeten mijn studenten kennen, kunnen, zijn op het einde van mijn
les of vak?’

Die vraag betekent enerzijds: ‘Welke disciplinaire kennis en vaardigheden hebben mijn studenten absoluut nodig
met betrekking tot duurzaamheid in mijn vak en hoe verhouden die zich ten aanzien van een noodzakelijk
interdisciplinair perspectief bij duurzaamheid? Deze vraag sluit dus aan bij bovenvermelde ruim aanwezige
disciplinaire kennis en vaardigheden met betrekking tot duurzame ontwikkeling aan onze universiteit. Deze vraag kent
bovendien voor elke (sub)discipline een eigen antwoord.

Die vraag betekent anderzijds: ‘Wat betekenen binnen mijn vak algemene duurzaamheidscompetenties zoals ‘het
kunnen systeemdenken’, ‘het kunnen strategisch handelen in functie van een duurzame toekomst’, ‘het kunnen een
normatieve keuze maken’, ‘het kunnen anticipatorisch denken over de toekomst’; ‘het kunnen tot duurzame actie
overgaan’, ‘het kunnen interpersoonlijk samenwerken’ en ‘het vormgeven aan de eigen persoon als (duurzame)
professional’?’

Om deze vraag te beantwoorden bieden we op de volgende pagina's meer informatie over enerzijds de vijf
sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkeling (Wiek et al, 2011) en anderzijds de drie functies van educatie (Biesta,
2012).

Figuur: sleutelcompetenties voor duurzaamheid gebaseerd op Brundiers, K. et al. (2021)
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Wiek et al (2011) identificeerden 5 sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkeling die volgens hen
cruciaal zijn in de context van hoger onderwijs maar momenteel onvoldoende aan bod komen in het
onderwijs:

1. Systeemdenken is het vermogen om systemen te analyseren binnen verschillende domeinen (bv.
het sociale, ecologische en economische) en op verschillende schaalniveaus (bv. lokaal en
mondiaal). Duurzaamheidsuitdagingen aanpakken vereist dat men complexe systemen kan
analyseren: het geheel begrijpen en empirisch onderzoeken, de structuur en de belangrijkste
componenten en dynamieken kunnen ontleden, oorzaak-gevolgrelaties, percepties, motieven,
beslissingen, regulerende factoren, machtsrelaties, enz.

2. Normatieve competentie betekent kunnen omgaan met normatieve concepten, keuzes kunnen
maken in een context van uiteenlopende waarden en principes. Het gaat hier bijvoorbeeld om het
collectief in kaart brengen, specifiëren, toepassen, met elkaar verzoenen, maar vaak ook
onderhandelen van duurzame doelen, waarden en principes; het vormgeven van een na te
streven toekomstbeeld; het maken van keuzes in het dagelijks leven; het collectief inschatten van
het (on)duurzaamheidsgehalte van systemen; het collectief creëren van duurzame visies; het
rekening houden met de diversiteit aan opvattingen en verschillen in macht; het uitzetten van
strategieën en het continu evalueren en bijsturen ervan.

3. Anticipatorische competentie wil zeggen kunnen anticiperen en schadelijke, onbedoelde
gevolgen van onze huidige manier van leven voor de generaties na ons kunnen vermijden. Om te
kunnen anticiperen op een toekomst waarnaar we evolueren als we niet ingrijpen in onze huidige
structuren, culturen en praktijken, moeten we de competentie hebben om heel brede en
gedetailleerde toekomstbeelden met betrekking tot duurzaamheidsuitdagingen collectief te
kunnen analyseren, evalueren en invullen.

4. Strategische competentie verwijst naar het collectieve ontwerpen en implementeren van
interventies en bestuurlijke veranderingsstrategieën om een transitie te bewerkstelligen van de
huidige staat van sociaalecologische systemen naar een meer duurzame variant. Bij het
ontwerpen van strategieën moeten we rekening kunnen houden met een diversiteit aan
opvattingen en verschillen in macht en de eventuele strijd die dat met zich meebrengt.

5. Interpersoonlijke competentie gaat om het begrijpen, vergelijken en kritisch evalueren van
verschillende posities, perspectieven en voorkeuren. Dit vereist kunnen motiveren, mogelijk
maken van collaboratief en participatief duurzaamheidsonderzoek, zoeken naar oplossingen,
gevorderde communicatieve vaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, pluralistisch en
transcultureel denken, samenwerkingsvaardigheden, leiderschapsvaardigheden, empathie,
begrijpen, erkennen en faciliteren van diversiteit tussen culturen, sociale groepen,
gemeenschappen en individuen.

�

Voorbeeld uit de praktijk

Voor een opdracht in een ‘Vakoverschrijdend Project’ in de opleiding Werktuigkunde –
Elektrotechniek werden volgende doelstellingen geformuleerd waarin de diverse sleutelcompetenties
een plaats krijgen:

‘De studenten…

• … zien in en kunnen illustreren hoe de transitie naar een duurzame samenleving keuzes vereist
die niet op basis van alleen maar wetenschappelijke en technische argumenten kunnen worden
gemaakt [normatieve en interpersoonlijke competentie]

�
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Biesta (2012) biedt een kader om dieper in te gaan op de vraag welke onderwijsdoelen wenselijk zijn
in de – altijd zeer specifieke – context van een les of vak. Biesta onderscheidt drie functies van
educatie. Kwaliteitsvolle educatie heeft aandacht voor zowel kwalificatie, socialisatie als subjectificatie.
Goed onderwijs bevindt zich volgens Biesta in de overlap van die drie functies en dient zich altijd
rekenschap te geven van wat het in ieder van die drie gebieden wil bereiken.

1. Kwalificatie - Het aanbieden en verwerven van kennis en vaardigheden die ons in staat stellen
om bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk in al zijn complexiteit te begrijpen, om oplossingen voor
het klimaatprobleem te bedenken of te implementeren, enz.

2. Socialisatie - Het overbrengen van normen, waarden, verwachtingen en verhoudingen zoals
bijvoorbeeld klimaatvriendelijke waarden en levensstijlen, de attitude van een actieve, duurzame
en democratische burger, enz.

3. Subjectificatie - Het vormen van een eigen persoonlijkheid en dus het verwerven van
kwaliteiten zoals zelfstandigheid en kritische gezindheid die toelaten om een eigen opinie te
vormen over bijvoorbeeld het klimaatprobleem, mogelijke oplossingsrichtingen en zelfgekozen
doelen na te streven in verband met de gewenste aanpak ervan, enz.

�

• … kunnen een standpunt innemen en beargumenteren over welke keuzes inzake
duurzaamheidsvraagtukken zij wenselijk achten [normatieve en interpersoonlijke competentie]

• … kunnen uitleggen en illustreren op welke manier ingenieurs kunnen bijdragen aan de transitie
naar een meer duurzame samenleving [strategische competentie]

• … zien in en kunnen illustreren hoe (duurzame) technologieën zijn ingebed in socio-technische
systemen en hoe een duurzaamheidstransitie afhankelijk is van systemische veranderingen
[systeemdenken]

• … kunnen op een genuanceerde manier en met inzicht in het multi-levelkarakter van transities
uitleggen en illustreren hoe (nieuwe) technologie kan bijdragen aan de transitie naar een meer
duurzame samenleving [anticipatorische en strategische competentie]

• … gebruiken correcte kennis om hun argumenten te onderbouwen.’

Bron: Michel De Paepe, Joris Degroote, Hendrik Vansompel, Maxim Candries en Michel Vermeulen, opdracht in
‘Vakoverschrijdend Project’.

Voorbeeld uit de praktijk

Onderstaand voorbeeld illustreert diverse doelen voor zowel kwalificatie als subjectificatie die als
eindcompetenties in de ECTS-fiche van het vak ‘Modern Period III’ [12] zijn opgenomen.

‘Eindcompetenties:

• Inzicht in literatuur over de klimaatverandering.
• De verschillende theorieën, concepten en benaderingen kritisch beoordelen die zijn voorgesteld

binnen de menswetenschappen om (de literaire respons op) de klimaatverandering te proberen
begrijpen.

�

�
[12]

https://greencommunity.be/ubk-12
https://greencommunity.be/ubk-12
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• De theorievorming rond de klimaatverandering aanwenden bij het analyseren van literaire
teksten.

• Grondig vertrouwd zijn met de werking van een waaier aan literaire responsen op de
klimaatverandering.

• Zelfstandig een originele onderzoeksvraag formuleren met betrekking tot literatuur over de
klimaatverandering en ze beantwoorden.

• Eigen inzichten en onderzoeksresultaten mondeling en schriftelijk presenteren in een academisch
verantwoorde vorm.’

Bron: Stef Craps, ECTS-fiche ‘Literature in English: Modern Period III’.

3.2.2 Welke (actiegerichte) inhouden breng ik aan bod rond duurzaamheid in
mijn les of vak?

De tweede vraag gaat over de leerinhouden: ‘Welke inhouden breng ik aan bod als lesgever?’ Deze vraag hangt nauw
samen met de eerste vraag over leeruitkomsten.

De meest voor de hand liggende leerinhouden zijn de disciplinespecifieke leerinhouden. Zo heeft een ingenieur
nood aan kennis over energiezuinige technologieën. Daarnaast gaat het ook, en zeker in eerste instantie, om
leerinhouden over het concept duurzame ontwikkeling en hoe je dat concept hanteert als je keuzes maakt binnen je
eigen discipline. Een blik op wat andere lesgevers aan bod brengen is daarbij noodzakelijk. Studenten tien
verschillende omschrijvingen van ‘duurzame ontwikkeling’ aanbieden, zonder hen ermee aan de slag te laten gaan via
concrete duurzaamheidsuitdagingen zet weinig zoden aan de dijk.

In combinatie met voorgaande leerinhouden bied je best ook leerinhouden aan uit verschillende kennisdomeinen.
Dat is vaak de grootste uitdaging. Je moet ervoor zorgen dat studenten inzicht krijgen in de grondoorzaken en de
effecten van duurzaamheidsuitdagingen, maar ook in de verschillende veranderingsstrategieën en toekomstvisies bij
duurzaamheidsuitdagingen. Te veel kennis over het probleem en te weinig informatie over mogelijke
veranderingsstrategieën kan studenten verlammen. Maar te veel of te snel focussen op veranderingsstrategieën
zonder de maatschappelijke grondoorzaken van bijvoorbeeld het klimaatprobleem te kennen, leidt tot weinig
wetenschappelijke doordachte keuzes. Om gericht leerinhouden te kunnen selecteren, bieden we op de volgende
pagina meer informatie over actiegerichte kennis voor duurzame ontwikkeling en de verschillende kennisdomeinen
die daarvoor nodig zijn (Jensen, 2002, 2004).

Figuur: kennisdomeinen actiegerichte kennis gebaseerd op Jensen (2002, 2004)

Wat?
Kennis over effecten

Waarom?
Kennis over grondoorzaken

Hoe?
Kennis over strategieën voor

verandering

Waar?
Kennis over alternatieven

en visies
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�
Jensen (2002, 2004) biedt ons een bruikbaar kader om na te denken over de verschillende
kennisdomeinen die we aan bod kunnen brengen in een les, vak of opleiding. In een streven naar wat
hij noemt ‘actiegerichte kennis’, kennis die studenten niet verlamd achterlaat in het licht van de
ingrijpende en complexe duurzaamheidsuitdagingen, is het volgens hem cruciaal om op een
evenwichtige manier vier dimensies van kennis aan te reiken:

1. Wat voor probleem is het? Kennis over effecten. Het gaat hier over kennis over de gevolgen van
bijvoorbeeld klimaatverandering, voornamelijk natuurwetenschappelijk van aard. Dit is belangrijk
voor het wekken van bezorgdheid en aandacht, wat een startpunt kan zijn voor (de bereidheid
tot) handelen. Dit soort kennis kan echter ook leiden tot actieverlamming omdat ze geen
verklaring biedt waarom we deze problemen hebben, laat staan hoe we kunnen bijdragen aan
het oplossen ervan.

2. Waarom hebben we de problemen die we hebben? Kennis over grondoorzaken. Deze ‘causale’
kennisdimensie omvat niet louter de directe oorzaken van duurzaamheidsproblemen (zoals de
uitstoot van broeikasgassen als oorzaak van bijvoorbeeld klimaatverandering) maar ook de
zogenaamde grondoorzaken, de factoren die ons gedrag als individu en als samenleving
beïnvloeden (de organisatie van onze van fossiele brandstoffen afhankelijke manieren van
produceren en consumeren). Het gaat hier bijvoorbeeld over sociologische, culturele en
economische kennis.

3. Hoe veranderen we dingen? Kennis over strategieën voor verandering. Deze dimensie
behandelt zowel kennis over hoe men in het eigen leven zowel als in de samenleving als geheel
kan werken aan verandering. Dit omvat zowel directe als indirecte actiemogelijkheden op basis
van kennis uit de psychologie, politicologie, sociologie, enz. over de verschillende betrokken
actoren, over machtsverhoudingen, samenwerking, structuren veranderen, enz.

4. Waar willen we heen? Kennis over alternatieven en visies. Deze laatste dimensie sluit aan bij de
veranderingsstrategieën maar gaat vooral over het ontwikkelen van een eigen visie en het zien
van mogelijkheden om toekomstplannen en -dromen te realiseren. Ze omvat kennis over
alternatieve manieren om dingen aan te pakken, elders of in andere culturen bijvoorbeeld.

3.2.2 Hoe breng ik duurzaamheid aan bod in mijn les of vak?

De derde vraag gaat over de lesaanpak en werkvormen: wat laat je studenten doen met de leerinhouden die je
aanbiedt in functie van specifieke leeruitkomsten die je vooropstelt?

Om deze vraag te beantwoorden bieden we allereerst op de volgende pagina meer informatie over drie bredere
tradities van lesgeven over milieu- en duurzaamheidskwesties. Dit kader helpt om inzicht te krijgen in de eigen
lesaanpak. Elk van de tradities heeft sterktes en valkuilen. Je uitdaging als lesgever is dan ook om het eigen onderwijs
zo vorm te geven dat je valkuilen vermijdt.
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Op basis van empirisch onderzoek in Zweedse scholen onderscheidden Öhman en Östman (2019) drie
zogenaamde ‘selectieve tradities’ in milieu- en duurzaamheidseducatie – een op feiten gebaseerde,
normatieve en pluralistische traditie. Elk van die tradities kent sterktes, maar ook beperkingen en
mogelijke valkuilen (Öhman en Östman, 2019). Kwaliteitsvolle duurzaamheidseducatie vermijdt de
valkuilen van elk van deze tradities.

In de op feiten gebaseerde traditie worden duurzaamheidsproblemen gezien als het resultaat van
een tekort aan kennis en informatie. Ze heeft als sterkte dat ze veel nadruk legt op betrouwbare
wetenschappelijke kennis en dat lesgevers binnen deze traditie veel tijd en energie investeren in het
overbrengen van deze kennis. De studenten verwerven op die manier een stevige kennisbasis en inzicht
in bijvoorbeeld criteria voor betrouwbare wetenschappelijke feiten. Nadelen zijn dat ze weinig ervaring
opdoen met het toepassen van wetenschappelijke kennis in praktische situaties en dat
duurzaamheidskwesties worden benaderd als zijnde waardenvrij, waardoor de studenten niet echt
oefenen in het deelnemen aan waardegeladen democratische discussies. Aangezien enkel
wetenschappelijke feiten gezien worden als maatstaf voor het nemen van beslissingen, kan lesgeven
volgens deze traditie ook leiden tot een technocratische kijk op hoe maatschappelijke beslissingen
moeten worden genomen en wie daar al dan niet iets over te zeggen mag hebben.

De normatieve traditie beschouwt duurzaamheidsproblemen als een kwestie van de juiste attitudes
en wil studenten – ook hier op basis van wetenschappelijke feiten – specifieke waarden en
standpunten bijbrengen om zodoende bij te dragen aan het oplossen van die problemen. De sterkte
van deze traditie is dat ze bijdraagt aan gedragsverandering en studenten kan engageren om zelf
verantwoordelijkheid op te nemen voor maatschappelijke uitdagingen. Een nadeel is dat ze (te) weinig
oog heeft voor de complexiteit en controverse die kwesties als bijvoorbeeld klimaatverandering
kenmerken en die ervoor zorgen dat het niet altijd duidelijk is wat de ‘juiste’ attitudes, standpunten en
gedrag zijn. Er worden dan ook vanuit democratische bekommernissen vragen gesteld bij het bij
voorbaat beperken van de ruimte voor mogelijk uiteenlopende ideeën over hoe we de samenleving
vorm moeten geven. Een andere kritiek is dat de lesgever zich binnen deze traditie een positie toe-
eigent van niet enkel wetenschappelijke maar ook morele autoriteit door te bepalen welke attitudes of
opinies wenselijk of acceptabel zijn.

De pluralistische traditie erkent ten volle de waardengeladenheid van duurzaamheidskwesties en zet
vooral in op het verkennen en confronteren van verschillende perspectieven en belangen die erin
verstrengeld zijn. Deze openheid betekent niet dat bijvoorbeeld een zorgvuldig verworven
wetenschappelijke consensus over het bestaan van bijvoorbeeld een door de mens veroorzaakte
klimaatverandering zonder meer overboord kan worden gegooid. Wetenschappelijke feiten doen er wel
degelijk toe, ook in deze traditie. Wel wordt hier door lesgevers beklemtoond dat er zeer uiteenlopende
ideeën mogelijk zijn over hoe daarmee om te gaan. Valkuilen waarvoor bij de pluralistische benadering
wordt gewaarschuwd, zijn, ten eerste, dat de ruime tijd die gespendeerd wordt aan het vormen van en
discussiëren over persoonlijke standpunten ten koste kan gaan van het verwerven van kennis waarop
die standpunten gebaseerd kunnen worden en, ten tweede, een risico om te vervallen in ‘anything-
goes-relativisme’ waarin elke mening – al dan niet gebaseerd op gedegen kennis en inzichten – even
veel (en dus even weinig) waard is.

�

Tegelijkertijd behelst de vraag ‘Hoe breng ik duurzaamheid aan bod in mijn les of vak?’ ook heel wat bijkomende
specifieke vragen zoals: ‘Hoe breng ik de sense of urgency aan zonder dat studenten eindigen met een gevoel van
machteloosheid?’, ‘Hoe leer ik studenten hun standpunt over duurzame keuzes te onderbouwen met een
wetenschappelijke argumentatie?’, ‘Hoe leer ik studenten omgaan met emoties zoals ‘schuld’, ‘angst’, ‘frustratie’ en
‘hoop’?’, enz. Om deze vragen te benaderen verwijzen we in onderstaand kader naar een onderzoek en een
inspiratiegids (Vandenplas en Van Poeck, 2021) rond adequaat lesgeven over ‘klimaat als wicked problem’. Hoewel
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deze publicaties inzoomen op het klimaatprobleem kan je ze eenvoudig vertalen naar lesgeven over andere
duurzaamheidsuitdagingen.

�
Vandenplas en Van Poeck (2021) bieden inzicht in ‘adequate klimaateducatie’ op basis van een
didactisch onderzoek van onderwijspraktijken in het Vlaamse hoger onderwijs. Ze ontwikkelden daarbij
een onderzoeksrapport [13]en een inspiratiegids [14] voor lesgevers. Die inspiratiegids kan wie les geeft
over klimaat of andere duurzaamheidsuitdagingen ondersteunen om zich te oriënteren in de rijke
variëteit aan mogelijkheden om klimaatseducatie vorm te geven, om stil te staan bij de eigen
praktijken en ervaringen, én om inspiratie op te doen voor de toekomst. De inspiratiegids zoomt onder
andere in op de vraag hoe lesgevers kunnen omgaan met emoties van studenten, welke kennis ze
kunnen aanbieden, welke strategieën studenten gebruiken om duurzaamheidstuitdagingen te
benaderen, hoe lesgevers weinig hoopvolle boodschappen kunnen brengen zonder studenten te
verlammen en hoe lesgevers de kwaliteit van argumentaties van studenten kunnen beoordelen.
Voldoende inspiratie verzekerd!

Meer weten? Het tweede hoofdstuk van de online leermodule ‘Lesgeven over duurzaamheid’ [15] informeert
uitgebreider over bovenstaande kaders.�

3.3 Het kader van de opleiding

Lesgevers staan er gelukkig niet alleen voor. Een opleiding kan samen met hen duurzaamheid meer tijd en ruimte
geven in de opleiding, door gericht een antwoord te zoeken op onderstaande vragen en aldus een richtinggevend
kader uit te werken.

Wat is de unieke relatie tussen onze opleiding en het streven naar duurzaamheid?

• Welke competenties streven we na bij onze studenten met betrekking tot duurzaamheid?
• In welke mate komt duurzaamheid als thema al aan bod in de opleiding?
• Hoe evalueren studenten de aanwezigheid van duurzaamheid in de opleiding?
• Waarom vinden wij het belangrijk om duurzaamheid (explicieter) te integreren in onze opleiding?

Hoe stemmen we onze opleiding, opleidingsonderdelen en lessen af op het streven naar een verdere
integratie van duurzaamheid in de opleiding?

• Hoe en waar navigeren we als opleiding tussen studenten inleiden in wat we vandaag kennen en weten én
studenten kansen bieden om zaken fundamenteel te veranderen in functie van een duurzame toekomst?

• Hoe en waar bewegen we ons als opleiding op de schaal van abstracte complexe problemen (systeemdenken)
enerzijds en concrete tijdelijke en vruchtbare deeloplossingen (actiegericht handelen) anderzijds?

• Hoe en waar navigeren we als opleiding tussen disciplinaire kennis en vaardigheden, en interdisciplinaire
samenwerking?

• Hoe evalueren we duurzaamheidscompetenties bij studenten?

In volgend hoofdstuk gaan we in op hoe je dat kader vormgeeft. Overigens: een richtinggevend kader ziet er voor elke
opleiding anders uit.

�
[13]

�
[14]

�
[15]

https://greencommunity.be/ubk-15
https://greencommunity.be/ubk-14
https://greencommunity.be/ubk-15
https://greencommunity.be/ubk-13
https://greencommunity.be/ubk-13
https://greencommunity.be/ubk-14
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Meer weten? Het opleidingsaanbod van de afdeling Onderwijskwaliteitszorg (DOWA) aan UGent is sinds
een aantal jaren uitgebreid. Naast een aanbod voor individuele lesgevers is er ook een aanbod voor
opleidingen. Aandacht voor duurzaamheid in onderwijspraktijken en curricula maakt immers ook deel uit van
het kwaliteitszorgsysteem: duurzaamheid inbedden in het curriculum is daardoor niet langer vrijblijvend, maar
een criterium voor de kwaliteit van een opleiding.

In het aanbod rond onderwijsondersteuning resulteert dit in:

• online onderwijstips voor zowel opleidingen als individuele docenten [16];
• blended vormingen voor opleidingen en individuele docenten [16];
• een online onderwijscommunity ‘Duurzaamheid’ voor personeelsleden.

Wil je als UGent-lesgever en/of opleiding meer weten? Mail Leen Van Gijsel, onderwijsondersteuner
duurzaamheid in onderwijs: leen.vangijsel@ugent.be [@]

[@]

��
[16]

�

mailto:leen.vangijsel@ugent.be
https://greencommunity.be/ubk-16
https://greencommunity.be/ubk-16
mailto:leen.vangijsel@ugent.be
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4/ OPMAAK VISIE & ACTIEPLAN
In dit hoofdstuk tonen we hoe een opleiding een krachtdadige visie kan ontwikkelen en een wervend actieplan kan
opstellen om duurzaamheid (sterker) te integreren in een opleiding. We doen dit op basis van onze ervaringen met
visie- en actieplannen opmaken, vanuit het CDO en de UBK-trajecten samen met opleidingen. Dit hoofdstuk beschrijft
zo concreet en nauwkeurig mogelijk de stapsgewijze aanpak, van ‘het verkennen van concept duurzaamheid’ tot ‘acties
voor verankering in het curriculum’. We geven ook tips en reiken hulpmiddelen aan om het proces vlot te laten
verlopen.

Het stappenplan laat misschien uitschijnen dat je het hele proces lineair kan doorlopen. De praktijk toont (gelukkig)
aan dat het doorgaans om een cyclisch-iteratief traject gaat waarbij stappen niet zelden overlappen en vaak wordt
teruggekeerd naar voorgaande stappen. Het is dus in wezen een proces dat zichzelf herhaalt en dat niet plots volledig
is afgerond en stopt.

4.1 Gespreksonderwerp en tafelgenoten

Verschillende opleidingen hebben de afgelopen jaren een visie en actieplan ontwikkeld om duurzaamheid verder te
integreren in hun opleiding. Dat deden ze door te spreken met ‘tafelgenoten’. Volgende vragen – het
gespreksonderwerp dus – vormen de rode draad als je zo’n visie en actieplan uitwerkt:

• Wat betekent het concept ‘duurzaamheid’ voor de opleiding?
• Waar en hoe is ‘duurzaamheid’ aanwezig in de huidige opleiding (= blik op de huidige stand van zaken)?
• Waar willen we heen op vlak van ‘duurzaamheid’ in de opleiding (= blik op de toekomst)?
• Welk transitiepad is geschikt om de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie te overbruggen? Wat is

mogelijk op korte en lange termijn?
• Hoe en wanneer kunnen we concrete acties in het curriculum het beste implementeren?
• Hoe houden we ‘duurzaamheid’ blijvend op de agenda binnen onze opleiding?

Die vragen kan je pas degelijk beantwoorden als je verschillende tafelgenoten in het gesprek betrekt. Stel daarom
een diverse kernwerkgroep samen met:

• lesgevers uit diverse afstudeerrichtingen,
• lesgevers die onderwijs- en/of onderzoekservaring hebben op vlak van duurzaamheid,
• beleidsmedewerkers onderwijs,
• (oud-)studenten,
• vertegenwoordigers van de opleidingscommissie,
• werkveldvertegenwoordigers.

☼ Tips

• In alle trajecten bleek tot nog toe het enthousiasme van de kernwerkgroep van belang om dingen in beweging
te krijgen. Het traject staat of valt met de voorzitter. Kies daarom voor een geëngageerde werkgroepvoorzitter
die de opleiding van binnenuit kent, zoals een enthousiaste docent of de voorzitter van een opleidingscommissie,
die de juiste mensen samenbrengt en het proces op gang houdt. Dergelijke voorzitter heeft immers zicht op de
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inhoud en de context van een opleiding: hij of zij kent de vakkenstructuur, de interesses en sterktes van collega’s,
de gevoeligheden die bepaalde veranderingen moeilijk maken of net kunnen faciliteren, de (interne en externe)
kansen waarop je kan inspelen, enz.

• Voorzie inhoudelijke en praktische ondersteuning, bijvoorbeeld van een beleidsmedewerker onderwijs, om
de verschillende vergaderingen degelijk voor te bereiden en vlot te laten verlopen. Een traject afleggen betekent
immers: vergaderingen beleggen, teksten lezen en schrijven, collega’s activeren…

• Besteed genoeg aandacht aan het proces. De visie en het actieplan die de kernwerkgroepen van bestaande
trajecten opstelden, vormden het vertrekpunt om duurzaamheid verder te verankeren. Dat gebeurde tot nog toe
via concrete resultaten als een leerlijn, een ankervak duurzaamheid, een bachelor- of masterproef, enz. (zie
hoofdstuk 5). Naast die concrete verankering, werd ook het proces dat leidde tot die resultaten sterk
gewaardeerd. Met collega’s spreken over het concept, ervaringen uitwisselen, naar studenten luisteren, samen
nadenken over een toekomstscenario: het waren stuk voor stuk ingrediënten die zorgden voor een positieve
dynamiek in de opleiding.

4.2 Gespreksleidraad

Hieronder beschrijven we nauwkeurig de acht stappen die een kernwerkgroep kan zetten om de centrale vragen (zie
4.1) te beantwoorden. Die stappen zijn gebaseerd op ‘wat heeft gewerkt’ in andere opleidingen. Succes verzekerd
(of toch bijna en meestal). De acht stappen van ‘engagement’ tot ‘visie en actie’ op een rij:

1. Maak de keuze om duurzaamheid verder te verankeren binnen het curriculum van de opleiding.
2. Verken het concept ‘duurzaamheid’ in relatie tot de opleiding.
3. [Individuele evaluatie van de huidige stand van zaken op vlak van duurzaamheid in de opleiding.]
4. Bepaal de visie op vlak van duurzaamheid in de opleiding.
5. Bepaal ‘waar’ en ‘hoe’ duurzaamheid aanwezig is in de opleiding.
6. Bepaal verdere ankerpunten rond duurzaamheid in de opleiding.
7. Stel een visie en actieplan op en bespreek die met alle lesgevers.
8. Veranker duurzaamheid structureel in de opleiding.

Het stappenplan is echter een leidraad, geen dwingend keurslijf. Aanpassingen op maat van de eigen opleiding zijn
dus uiteraard mogelijk en zelfs wenselijk. Sommige opleidingen kozen bijvoorbeeld voor kleine aanpassingen ‘en
cours de route’ zoals een extra bevraging van studenten. Andere opleidingen maakten een stappenplan op maat: ze
verkenden eerst wat duurzaamheid kon betekenen voor de eigen opleiding en gingen daarna meteen aan het
experimenteren. Pas daarna ontwikkelden ze een visie en overige acties.

In welke mate en volgorde de opleidingen het stappenplan ook volgden, ze kozen alle voor een open en diepgaande
dialoog die gemiddeld 4 tot 6 vergaderingen in beslag nam, gespreid over een volledig academiejaar. Ze opteerden
dus niet voor een snelle screening van de opleiding (bv. met de 17 SDG’s als simpele afvinklijst), maar wel voor een
traject waarin grondige dialoog centraal stond, waarin strategie, experiment en implementatie werden gecombineerd,
waarin complexiteit en contextgevoeligheid werden erkend, enz. Dat leidde enerzijds tot ‘quick wins’, acties die je vrij
eenvoudig kan ondernemen. Anderzijds leidde het nog vaker tot een engagement om de komende jaren grondig te
investeren in meer duurzaamheid in de opleiding en tot een vruchtbare voedingsbodem waarin nieuwe
onderwijspraktijken rond duurzaamheid vanzelf konden ontkiemen en groeien.
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4.2.1 Maak de keuze om duurzaamheid verder te verankeren binnen het
curriculum van de opleiding

[Dit bespreek je op een OC-vergadering.]

Opleidingen die ervoor kozen om duurzaamheid (verder) te integreren in de opleiding, al dan niet in het kader van de
UBK Duurzaamheid, deden dit in samenspraak met alle lesgevers. De beslissing om duurzaamheid (verder) te
integreren in de opleiding gebeurt dan ook het beste in de opleidingscommissie (OC). Die kan ook de kernwerkgroep
samenstellen.

☼ Tips

• Plan een korte uiteenzetting en gesprek tijdens een OC-vergadering over het ‘wat en hoe van duurzaamheid in
de opleiding’ vóór je als OC de ambitie uitspreekt om duurzaamheid te integreren in de opleiding. Dat kan helpen
om de volledige opleiding van bij de start inzicht te geven in het ‘waarom en hoe’ van de integratie-oefening.

• Nodig tijdens de OC-vergadering een andere opleiding uit die al gestart is met een duurzaamheidstraject. Zo
ontdek je wat een traject kan inhouden, wat een mogelijke visie is, welke stappen de andere opleiding doorlopen
heeft.

� To do’s

• Bereid een agendapunt voor waarbij de OC een kernwerkgroep de opdracht geeft om een visie en actieplan
‘Duurzaamheid integreren in mijn opleiding’ te ontwikkelen.

• Stel een kernwerkgroep samen (zie 4.1).

� Hulpmiddelen

• Lees hoofdstuk 3 en 4 van deze publicatie.
• Lees bijlage 1: Traject ‘Duurzaamheid (verder) integreren in een opleiding’.

4.2.2 Verken het concept ‘duurzaamheid’ in relatie tot de opleiding

[Dit bespreek je op de eerste vergadering van de kernwerkgroep.]

Zodra de kernwerkgroep samengesteld is, wordt het concept duurzaamheid daar besproken. De vragen ‘Wat is
duurzaamheid’ en ‘Wat betekent duurzaamheid voor de opleiding?’ staan hierbij centraal. Daarnaast bekijk je
tijdens de eerste vergadering samen de verdere aanpak: ‘Gaan we mee in de standaardaanpak of werken we volledig
anders?’, ‘Kiezen we voor bijkomende bevragingen van studenten en lesgevers?’, enz.

☼ Tip

• Nodig eventueel een expert van het eigen vakgebied uit die vertrouwd is met de integratie van duurzaamheid in
onderwijs.
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� To do’s

• Verken het concept ‘duurzaamheid’ in relatie tot de eigen opleiding.
• Bepaal de aanpak om de visie en het actieplan op te maken.

� Hulpmiddelen

• Lees hoofdstuk 3 en 4 van deze publicatie.
• De Sustainable Development Goals kunnen een handig hulpmiddel zijn om te verkennen in welke mate

duurzaamheid aan bod komt in de opleiding. Let wel op dat je niet aan cherry picking doet en enkel die SDG’s
selecteert die logischerwijze aan bod komen in je opleiding. Wie werkt aan een bepaalde SDG heeft bijna
onvermijdelijk impact op andere SDG’s. Bijvoorbeeld: onze energiezuinige producten vereisen ook grondstoffen
die soms elders in slechte arbeidsomstandigheden en met grote milieu-impact geproduceerd worden. Lees deze
UGent-nota [17] of onderstaand kader om je voor deze en andere valkuilen te behoeden.

SDG’s: mogelijke valkuilen bij de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het belangrijkste politieke resultaat van de VN-processen rond duurzame ontwikkeling zijn momenteel
de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ (Sustainable Development Goals of SDG’s). De onderhandelingen
over de SDG’s werden opgestart tijdens Rio+20 en leidden in 2015 tot de formuleringen van 17
mondiale duurzaamheidsdoelen die gekoppeld worden aan 169 subdoelstellingen of targets.

Uiteraard moeten we de ontwikkeling van de SDG’s als een belangrijk mondiaal diplomatiek succes
beschouwen en mogen we de meerwaarde van een internationaal gedeelde agenda niet
onderschatten. Belangrijk is ook dat ze een breed spectrum aan doelen tonen. Tegelijkertijd is het ook
belangrijk om te wijzen op enkele valkuilen die ervoor kunnen zorgen dat de rol en de impact van de
SDG’s op hun best bescheiden en in het slechtste geval contraproductief zullen zijn. Zo laat het open en
niet-bindende karakter van de SDG's (en de hele logica achter dit model) veel ruimte om te doen alsof
er wordt ingezet op duurzaamheid. Kleinere actoren (bv. bedrijven en NGO’s) brengen dan bijvoorbeeld
louter SDG’s in beeld die al centraal staan in de eigen werking (cherry picking) en grotere actoren (bv.
overheden en universiteiten) gaan simpelweg SDG-labels kleven op alle lopende initiatieven. Telkens
blijft het zoeken naar werkelijke transformaties van structuren, culturen en praktijken. SDG’s lenen zich
dan ook perfect voor een managementsdenken waarbij doel-middelverwarring na verloop van tijd gaat
domineren. We raden sterk aan om cherry picking en het simpelweg ‘afvinken’ van één of enkele SDG’s
te vermijden. Meer zelfs, in ons onderzoek, onderwijs en eigen werking moeten we erkennen en
bestuderen hoe de SDG’s in relatie staan tot elkaar en complex op elkaar ingrijpen. SDG’s zijn een
ondeelbaar geheel. De interacties beter in kaart brengen en leren begrijpen, zijn bijgevolg belangrijke
onderzoeksdoelen. Meer concreet denken we aan volgende vragen: hoe, in welke mate en op welke
termijn genereert een actie binnen één SDG een positief of negatief effect op andere SDG’s? Zo toont
een VN-studie aan dat SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’ connecties vertoont met maar
liefst 14 andere SDG’s (Le Blanc, 2015). Verder mag SDG 8 ‘Eerlijk werk en economische groei’ niet apart
worden nagestreefd, maar wel in samenhang met 10 andere SDG’s. Efficiënt omgaan met grondstoffen

�

�
[17]

https://greencommunity.be/ubk-17
https://greencommunity.be/ubk-17
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wordt hier onder andere gezien als een integraal onderdeel van SDG 8 en er wordt dan ook gevraagd
deze samenhang te respecteren in oplossingsstrategieën en beleid.

4.2.3 Evalueer individueel de huidige stand van zaken op vlak van duurzaamheid
in de opleiding

[Dit is huiswerk voor de individuele leden van de kernwerkgroep.]

Ter voorbereiding en stoffering van de volgende kernwerkgroep kan elk werkgroeplid het zelfevaluatiekader gebruiken
dat het CDO heeft ontwikkeld (zie bijlage 2). Dit zelfevaluatiekader peilt naar de mate waarin duurzaamheid nu al aan
bod komt in de opleiding (inclusief verschillende afstudeerrichtingen), wat de opleiding verwacht van studenten met
betrekking tot duurzaamheid, welke mogelijkheden er zijn voor (verdere) integratie en waar de moeilijkheden liggen
voor (verdere) integratie, enz. Dit kader geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en biedt tegelijkertijd een
stevige basis om het gesprek binnen de werkgroep aan te gaan.

☼ Tips

• Duurzaamheid komt vermoedelijk in je opleiding al aan bod. Stel jezelf de vraag of ‘iets’ rond duurzaamheid
doen voldoende (ambitieus) is. Wees niet zelfgenoegzaam.

• Vraag werkgroepleden om hun antwoorden in het zelfevaluatiekader af te toetsen bij de collega’s van de
afstudeerrichtingen die ze vertegenwoordigen.

Figuur rechts: De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Figuur rechts: SDG-taartmodel van
Folke et al. (2016)

Bovenstaande figuur waarin de 17 SDG’s in 3 rijen worden weergegeven lijkt de complexe interacties
tussen de SDG’s te negeren. De SDG’s worden gewoon naast elkaar gezet. Alles lijkt altijd even
belangrijk. En wanneer alles als ‘strategisch’ bestempeld wordt, is er misschien helemaal geen
strategie. Daarom pleiten wij ervoor om telkens opnieuw reliëf te creëren en daarbij de logica van de
het geneste duurzaamheidsmodel te hanteren (zie eerder). Folke et al. (2016) stellen voor om de SDG’s
voor te stellen als een grote bruidstaart. Zo wordt meteen duidelijk dat ecologische, sociale en
economische uitdagingen in samenhang moeten worden bekeken.
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� To do

• De werkgroepleden vullen individueel het zelfevaluatiekader in.

� Hulpmiddel

• Lees bijlage 2 - Zelfevaluatiekader. Een online versie kan je opvragen via ellen.vandenplas@ugent.be [@]

Figuur: Een fragment uit het zelfevaluatiekader ontwikkeld door het CDO

4.2.4 Bepaal de visie op vlak van duurzaamheid in de opleiding

[Dit doe je tijdens de tweede vergadering van de kernwerkgroep.]

Wijd één vergadering integraal aan de vraag: ‘Wat willen we dat onze afgestudeerde bachelor- of masterstudent
op het einde van hun opleiding kent, kan en zou kunnen zijn?’ Dat gebeurt bij voorkeur op basis van de
antwoorden die je verzamelt via de ingevulde zelfevaluatiekaders van werkgroepleden.

☼ Tips

• Formuleer wat je wil bereiken in eigen woorden en formuleer pas in tweede instantie opleidingscompetenties.

�
[@]

mailto:ellen.vandenplas@ugent.be
mailto:ellen.vandenplas@ugent.be
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• Bekijk als werkgroepvoorzitter de verschillende sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkeling en de
functies voor educatie (kwalificatie, socialisatie of subjectificatie) om zicht te krijgen op wat mogelijk verwacht
wordt van studenten met betrekking tot duurzaamheid (zie kaders hoofdstuk 3).

• Maak een uitgebreid en gedetailleerd verslag van deze vergadering. Dat is essentieel en handig als je in een
latere fase een visie uitschrijft.

• Probeer bij aanvang niet te verzanden in discussies over hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden.
Dergelijke discussies zijn belangrijk in een latere fase, maar kunnen er in deze fase voor zorgen dat je bepaalde
denkpistes te snel afsluit. De realiteitscheck komt later aan bod. Blijken bepaalde ambities dan té ambitieus?
Dan kan je nog altijd beslissen om ze te spreiden in de tijd.

� To do

• Bepaal een gezamenlijke visie gebaseerd op de vraag: ‘Wat willen we dat onze afgestudeerde bachelor- of
masterstudent op het einde van hun opleiding is/kan/zou kunnen zijn?’

� Hulpmiddelen

• Lees hoofdstuk 3 van deze publicatie.
• Laat je inspireren door de duurzaamheidscompetenties in he het UGent-competentieprofiel [18].

�
[18]

Voorbeeld uit de praktijk - een fragment uit de visie van de opleiding
Bio-Ingenieurswetenschappen

Onderstaand fragment komt uit een nota van de ad-hocwerkgroep ‘Duurzaamheid in de
bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen’ met inbreng van Prof. Niko Verhoest, Prof. Kris
Verheyen, Dr. Frank Nevens, Chantal Hongenaert en Ellen Vandenplas (CDO). Ook deze lesgevers
waarderen we voor hun inbreng: Prof. Matthias D’hooghe, Prof. Jo Dewulf, Prof. Pieter De Frenne, Prof.
Toon Verstraelen, Prof. Godelieve Geysen, Prof. Dirk Reheul en Prof. Marijke D’Haese. […]

De ingenieur in een duurzame maatschappij

Lesgevers betrokken in de bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen stellen dat studenten bij
het voltooien van hun bacheloropleiding bewust dienen te zijn van zowel de impact als van hun
sturende rol als ingenieur bij het streven naar een duurzame maatschappij. Vandaar dat in de
bacheloropleiding reeds eerder een specifieke leerlijn ‘Ingenieur in een duurzame maatschappij’ werd
uitgewerkt.

Dit vertaalt zich in studenten die op het einde van hun bacheloropleiding beschikken over
‘wetenschappelijke basiskennis over duurzaamheid’. Dit wil zeggen: studenten beschikken over een
basis aan wetenschappelijke kennis over het concept duurzaamheid en duurzaamheidsproblemen, ze
hebben kennis van huidige duurzaamheidsparameters (bijvoorbeeld Total Material Requirement,
Energie-efficiëntie, enz.), ze hebben kennis van bestaande modellen om duurzaamheid in rekening te
brengen (bijvoorbeeld Critical Raw Materials, DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response

�

https://greencommunity.be/ubk-18
https://greencommunity.be/ubk-18
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model of intervention) of duurzaamheidstoepassingen (bijvoorbeeld Carbon Capture & Use-technieken
(CCU)) en ze beschikken over vaardigheden om het detecteren en evalueren van de impact van
producten en processen (zowel biotisch, abiotisch als sociaaleconomisch) mogelijk te maken.

Dit vertaalt zich tevens in studenten die op het einde van hun bacheloropleiding een
‘basisduurzaamheidsreflex’ hebben waarop verder gebouwd kan worden in de master
afstudeerrichtingen. Dat wil zeggen:

Studenten hebben inzicht in het feit dat in de maatschappij verschillende visies bestaan over
grondoorzaken van onduurzaamheid, verschillende visies over mogelijke effecten van
duurzaamheidsproblemen en vooral verschillende mogelijke veranderingsstrategieën. Studenten
beseffen daarbij dat elke keuze ook een bepaalde normatieve keuze kan reflecteren (bv. keuze voor
GGO’s, keuze voor kerncentrales, keuze voor vegetarisme, keuze voor aankoopgedrag…). Het basisinzicht
betreft daarbij het feit dat bio-ingenieurs ageren in een context van maatschappelijk debat over
duurzaamheid.

Studenten hebben inzicht in de rol als bio-ingenieur binnen verschillende maatschappelijke systemen
(bijvoorbeeld landbouwsysteem, energiesysteem, enz.). Ze kunnen daarbij zowel de systeemcomponent
als het eigen aandeel in het systeem definiëren. Het basisinzicht betreft zowel het systeemdenken als
het zelfbewustzijn.

Studenten hebben zicht op de impact van een keuze nu en hier alsook de impact daar (elders in de
wereld) en later (toekomst). Het gaat daarbij zowel om de vraag ‘welke impact er momenteel is’ als de
vraag hoe ‘hoe de impact zou kunnen of moeten zijn in de toekomst’. Het basisinzicht betreft hierbij
zowel impactdenken als toekomstdenken.

Voorbeeld uit de praktijk - een fragment uit de visie van de opleiding
Politieke Wetenschappen

Onderstaand fragment komt uit een nota van de ad-hocwerkgroep ‘Duurzaamheid in de
bacheloropleiding Politieke Wetenschappen’ met inbreng van Prof. Erik Paredis, Prof. Ferdi De Ville,
Emma Moerman, Prof. Tom Verhelst, Prof. Sarah Delputte, Jürgen Baecke, Valentine Vanderhaeghen,
Anissa Bougrea, Dr. Sigrid Van Trappen, Ellen Vandenplas, Prof. Thomas Block, Prof. Thijs Van de Graaf en
Prof. Bruno De Cordier. […]

Wat verwachten we van studenten op het einde van de bacheloropleiding?

Hoofddoel 1: met de leerlijn willen we bij de studenten de kennis over de problematiek van
duurzaamheid vergroten.

Studenten kennen de kernbegrippen en basisinzichten van duurzame ontwikkeling en
duurzaamheidstransities en kunnen deze situeren in het politiek-maatschappelijke debat.

Toelichting: We willen dat onze studenten over basiskennis beschikken over wat het concept
duurzaamheid betekent; welke verschillende visies en strategieën zich in grote lijnen aftekenen in het
maatschappelijk streven naar duurzaamheid; hoe duurzaamheidsvraagstukken zich manifesteren van
het mondiale tot het lokale vlak; wat de kenmerken van (duurzaamheids)transities zijn en hoe die te
beïnvloeden zijn.

�
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Hoofddoel 2: met de leerlijn willen we bereiken dat studenten politiek-theoretisch denken kunnen
toepassen op de problematiek van duurzaamheid.

Studenten kunnen politiek-theoretische kaders hanteren in het analyseren en begrijpen van het
debat over duurzaamheid.

Toelichting: We willen dat onze studenten aangereikte politiek-theoretisch kaders kunnen hanteren om
het debat over duurzaamheid diepgaand te analyseren. Deze kaders stellen politieke vragen op de
voorgrond, zoals vragen over macht en ongelijke machtsverhoudingen, over de rol van ideeën en
discoursen in de definitie van problemen en oplossingen, over hoe beleid vorm krijgt in regels in
instituties op verschillende niveaus, over welke groepen kunnen participeren en welke niet, over de rol
van wetenschappelijke en andersoortige kennis. Deze analyses verhelderen welke politieke keuzes wel
(en welke dus ook (nog) niet) gemaakt worden in domeinen van bijvoorbeeld energie, landbouw en
voeding, sociaal beleid, internationale handel, investeringen en economisch beleid. Bovendien helpen
deze analyses in de reflectie over de noodzaak tot het herdenken van maatschappelijke systemen en
onze politieke architectuur.

Hoofddoel 3: met de leerlijn willen we bereiken dat studenten kritisch kunnen reflecteren over
duurzaamheidskwesties en willen we een aanzet geven tot persoonlijke normatieve stellingname.

Studenten kunnen kritisch reflecteren over duurzaamheidskwesties en kunnen daarbij een
eigen normatieve stellingname innemen en beargumenteren.

Toelichting: We willen dat studenten kritisch reflecteren, waarbij het niet gaat over het louter
bekritiseren van het bestaande maar wel over het nadenken en verkennen van verschillende
perspectieven én over ruimte creëren voor het verbeelden van nieuwe mogelijkheden. Het gaat er
immers over om als politieke wetenschapper ook te kunnen bijdragen aan het debat over wat een
duurzame samenleving kan betekenen. Wat zijn bijvoorbeeld waardevolle doelstellingen om na te
streven en wat zijn geschikte manieren om dat te doen? Wat betekent duurzaamheid voor de
bestaande maatschappelijke ordening en wat zijn alternatieven? Terwijl kritische reflectie focust op het
rationeel nadenken over en verkennen van diverse perspectieven op het duurzaamheidsvraagstuk, gaat
de normatieve stellingname over het innemen en beargumenteren van een persoonlijk standpunt.

Hoofddoel 4: met de leerlijn willen we op termijn studenten in aanraking brengen met
interdisciplinaire inzichten en benaderingen van duurzaamheid.

Studenten kunnen het eigen politieke perspectief op duurzaamheid benoemen en in verhouding
zien tot andere wetenschappelijke perspectieven.

Toelichting: Zowel de wetenschappelijke ontwikkelingen als het maatschappelijk debat over
duurzaamheid krijgen vorm vanuit heel verschillende wetenschappelijke achtergronden. In de loop van
de volgende jaren willen we in de leerlijn elementen inbouwen die onze studenten een eerste keer in
aanraking brengen met andere wetenschappelijke perspectieven. Het kunnen benoemen van het eigen
politieke perspectief en de mogelijkheden en moeilijkheden zien van samenwerking met andere
perspectieven, is daarbij een eerste stap naar het interdisciplinair benaderen van
duurzaamheidsvraagstukken.
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4.2.5 Bepaal ‘waar’ en ‘hoe’ duurzaamheid aanwezig is in de opleiding

[Dit doe je tijdens de derde vergadering van de kernwerkgroep.]

Zodra de globale lijnen van de visie duidelijk zijn en bepaald is waar je als opleiding heen wil op vlak van
duurzaamheid, sta je stil bij de vraag welke vakken nu al aandacht besteden aan dat thema. Uit die oefening blijkt
steeds dat verschillende vakken vaak al (impliciet of expliciet) aandacht besteden aan duurzaamheid en/of dat
verschillende vakken potentieel hebben om duurzaamheid verder te verankeren.

☼ Tips

• Gebruik de antwoorden van de individuele werkgroepleden om de vakken op te lijsten waar volgens hen al
duurzaamheid aan bod komt en/of waar potentieel is om duurzaamheid aan bod te brengen. Studenten die de
opleiding volgen of net gevolgd hebben, zijn hier van onschatbare waarde.

• Verlies je niet in een zeer gedetailleerde inventarisatie van alle mogelijke vakken die mogelijk een link leggen
met duurzaamheid. De samengebrachte kennis van de individuele werkgroep leden is meestal voldoende om een
grondig beeld te krijgen op de huidige stand van zaken. Eventuele aanvullingen kan je ook in de toekomst nog
opnemen. De ambitie is niet een zo volledig mogelijke inventarisatie-oefening, wel een verkenning van de
uitgangspositie.

• Een veel voorkomende vaststelling tijdens deze vergadering is dat er al heel wat duurzaamheid impliciet en
expliciet vervat zit in het curriculum. Vaak is dit echter niet genoeg om de vooropgezette visie die in de vorige
vergadering uitgezet werd, te verwezenlijken. Blijf ambitieus!

• Een tweede veelvoorkomende vaststelling tijdens deze vergadering is dat heel wat vakken zich uitstekend lenen
om duurzaamheid meer aan bod te brengen. Maak een lijst van die vakken. In een latere fase kan je met deze
lesgevers uitzoeken of dit mogelijk is en/of ze zelf nog mogelijkheden zien. De ervaring leert dat lesgevers bijna
altijd bereid zijn om dit te doen en zelf enthousiast aan de slag gaan met de mogelijkheden die ze zien.

• Maak een uitgebreid en gedetailleerd verslag van deze vergadering. Dat is essentieel en handig als je in een
latere fase een actieplan opstelt.

� To do

• Inventariseer samen de opleidingsonderdelen die nu al (impliciet of expliciet) aandacht besteden aan
duurzaamheid.

� Hulpmiddelen

• Het ingevulde zelfevaluatiekader.
• Een overzicht van alle vakken en verantwoordelijke lesgevers uit de opleiding.

4.2.6 Bepaal verdere ankerpunten rond duurzaamheid in de opleiding

[Dit doe je tijdens de vierde vergadering van de kernwerkgroep.]

Je hebt bepaald ‘wat je wil bereiken’ en ‘wat al voorhanden is’. Nu kan je nadenken over hoe je duurzaamheid verder
kan verankeren. Het gaat om keuzes op maat van de opleiding. Sommige opleidingen beginnen met een introductie
over duurzaamheid voor eerstejaarsstudenten, andere opleidingen experimenteren met de ontwikkeling van een
ankervak waarin duurzaamheid centraal staat en nog andere opleidingen kiezen ervoor om in eerste instantie in hun
bachelorproef of masterproef expliciet aandacht te besteden aan duurzaamheid. Ter inspiratie geven we in hoofdstuk
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5 verschillende mogelijkheden mee die andere opleidingen al uitgetest hebben. Niets houdt je echter tegen om
nieuwe experimenten op te zetten. Op vlak van interdisciplinair onderwijs is bijvoorbeeld nog veel baanbrekend werk
te verzetten.

☼ Tip

• Stel een echte realiteitscheck centraal in deze vergadering. Blijkt je ambitieuze visie in de praktijk moeilijk te
realiseren? Zwak de originele visie dan niet af, maar spreid geplande acties over meerdere jaren. Het is heel
normaal dat je sommige hervormingen meteen kan doorvoeren (zogenaamde quick wins), terwijl andere om
meer tijd, middelen en mankracht vragen.

� To do

• Integreer een gezamenlijk plan van aanpak rond duurzaamheid (verder) verankeren in de opleiding.

� Hulpmiddelen

• Het ingevulde zelfevaluatiekader.
• Een overzicht van alle vakken en verantwoordelijke lesgevers uit de opleiding.
• Lees hoofdstuk 5 over de verschillende mogelijkheden om duurzaamheid te verankeren binnen een opleiding.

4.2.7 Stel een visie en actieplan op en bespreek die met alle lesgevers

[Dit doe je tijdens een OC-vergadering en/of een seminarie voor lesgevers.]

Op basis van de voorgaande vergaderingen is het nu vrij eenvoudig om een visie en actieplan op te maken. Beide
documenten geven een antwoord op de centrale vragen (zie 4.1). Dit plan kan je terugkoppelen naar de OC en bij
uitbreiding naar alle lesgevers in de opleiding.

☼ Tips

• Zorg ervoor dat de voltallige kernwerkgroep de visie en het actieplan eerst goedkeurt voor je het communiceert
naar de OC en andere lesgevers.

• De terugkoppeling naar de OC en andere lesgevers is meteen ook een belangrijk moment om het gesprek met
alle lesgevers (ook buiten de kernwerkgroep) op gang te trekken. We zeiden het al eerder: in alle opleidingen
bestaan mogelijkheden om in bestaande vakken meer aandacht aan duurzaamheid te geven. Bovendien blijken
deze betrokken lesgevers vaak ook open te staan om samen te zoeken naar waar en hoe duurzaamheid verder
geïntegreerd kan worden.

• Voorzie, naast een voorstelling en bespreking van de visie en het actieplan, ook een vormingsmoment over
‘duurzaamheid integreren in een opleiding’.

� To do’s

• Stel een visie en actieplan op.
• Bereid een agendapunt voor voor de OC-vergadering en/of voor een seminarie voor lesgevers.
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Voorbeeld uit de praktijk - een fragment uit de visie en het actieplan
van de opleiding Sociaal Werk

Onderstaand fragment komt uit de visie en het actieplan van de ad-hocwerkgroep ‘Duurzaamheid in de
bacheloropleiding sociaal werk’ met inbreng van Rudi Roose, Ellen Vandenplas, Evelyne Deceur, Joris De
Corte, Griet Roets, Simon Allemeersch, Ine Lietaert, Eveline Meylemans en Ruwayda Said Salem.

Verkenning DO in het curriculum Sociaal Werk

Gezien de zoektocht naar rechtvaardigheid in de aandacht voor duurzame ontwikkeling centraal staat,
maar ook in de missieverklaring van het sociaal werk, is het niet verwonderlijk dat de aandacht voor
duurzame ontwikkeling reeds in verschillende opleidingsonderdelen in de opleidingen Sociale Agogiek
en Sociaal Werk zijn ingebed. In diverse vakken blijkt er een zeer ruim georiënteerde interpretatie van
duurzame ontwikkeling. Er werd echter vastgesteld dat een aantal zaken nog niet voldoende zijn
uitgewerkt, bijvoorbeeld:

Het begrippenkader van duurzaamheid als referentiekader voor sociaal werk is nog onvoldoende
scherp.

De link tussen het sociale en het ecologische staat niet noodzakelijk scherp in beeld. Er wordt
hoofdzakelijk aandacht besteed in de opleiding aan het sociale vraagstuk. De vraag wordt soms zelfs
openlijk gesteld wat ‘klimaatopwarming te maken heeft met sociaal werk’.

Interdisciplinariteit (en in die zin begrepen multiperspectivisme), dat wordt gezien als een belangrijk
element in relatie tot het duurzaamheidsvraagstuk, krijgt nog te weinig plaats in de opleiding.

Langetermijndenken, het (innovatieve) toekomstdenken in relatie tot maatschappelijke
uitdagingen alsook het transitiedenken.

In de opleiding zijn we vaak bezig met de geschiedenis van het sociaal werk. We maken een analyse
vanuit historisch perspectief. We zijn veel minder bezig met wat we zouden moeten/kunnen anders
doen. Transitiedenken krijgt aldus weinig aandacht. Studenten Sociaal Werk komen vaak de opleiding
binnen met het idee te werken met cliënten. Waar het bij duurzame ontwikkeling in de opleiding ook
op neerkomt, is dat sociaal werk zich moet gaan moeien in een aantal maatschappelijke discussies (bv.
wonen, klimaat) waarin ze vandaag te veel afwezig is.

Nood aan verdere verdieping en zichtbaar maken van bestaande

Vanuit voorgaande vaststellingen werd beslist om in eerste instantie, naast de reeds bestaande
initiatieven, in de opleiding Sociaal Werk vooral sterker in te zetten op het transitiedenken en het
multiperspectivisme. We zetten in op denken over duurzaamheid als ‘op langere termijn en vanuit
verschillende perspectieven focussen op problemen die niet noodzakelijk gezien worden als evident
voor het sociaal werk’. We willen studenten aanzetten om meer expliciet vanuit verschillende
perspectieven na te denken over problemen die ze niet noodzakelijk herkennen als evidente
sociaalwerkproblemen: dit kan bijvoorbeeld gaan over het voedselvraagstuk, het
huisvestingsvraagstuk, de klimaatcrisis of de discussie over de verschuiving van armoede- naar
rijkdombestrijding.

�
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Daarnaast werd beslist om de reeds bestaande initiatieven expliciet zichtbaar te maken in een
roadmap ‘duurzaamheid in de opleiding’. Zo wordt voor docent en student duidelijk wanneer
duurzaamheid expliciet behandeld wordt.

Geconcretiseerd in actie

We geven deze visie in de opleiding – naast de reeds bestaande vakken – een concrete plaats in het
vak ‘Actuele vraagstukken uit de sociale agogiek’ (Ba3 Sociale Agogiek), waarin we in het academiejaar
2020-2021 focusten op de vraag naar een rechtvaardige toegang tot kwaliteitsvolle voeding en vanuit
de toekomstscenariomethodiek met studenten oefenden op de reflectie op lange termijn over de wijze
waarop sociale problemen zullen worden aangepakt en wat de rol van het sociaal werk daarbij is. Dit
gebeurde telkens vanuit de vraag naar duurzaamheid als een zoektocht naar welzijnscreatie binnen de
grenzen van planetaire grenzen.

Maar ook in de nieuwe cursus ’Sociaal-ruimtelijk sociaal werk’ (master Sociaal Werk) krijgt
duurzaamheid specifiek aandacht, gezien vanuit een transdisciplinariteit en het ‘estafettedenken’
(kennis door studenten verworven wordt duurzaam opgebouwd over de jaren heen, waarbij verder
wordt gewerkt op eerder uitgewerkte vragen).

Tevens wordt in de eerste bachelor in de cursus Agogiek een les ingeroosterd over de basisbegrippen
van duurzaamheid en de relatie tot pedagogische interventies.

Tot slot worden bestaande vakken waarin duurzaamheid aan bod komt samengebracht in een roadmap
‘duurzaamheid in de opleiding’. Voor de studenten wordt het zo duidelijk waar en wanneer
duurzaamheid expliciet aan bod komt. Voor de betrokken docenten is het mogelijk om af te stemmen,
te verfijnen indien nodig, en het gesprek blijvend op de agenda te houden binnen de opleiding.

[...]

4.2.8 Veranker duurzaamheid structureel in de opleiding

Je visie en actieplan vormen de uitgangsbasis om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te gaan op vlak
van duurzaamheid in de opleiding. Waar mogelijk kan je de opleidingscompetenties en ECTS-fiches aanpassen, maar
minstens even belangrijk is het dat je lesgevers de kans geeft om te experimenteren met duurzaamheid in hun vak en
daarover ervaringen uit te wisselen.

We herhalen: in wezen gaat die verankering om een cyclisch-iteratief proces dat niet plots stopt. Ga dus verder dan
steekvlampolitiek. Evalueer elk jaar hoe duurzaamheid geïntegreerd wordt in de opleiding, hoe duurzaamheid
verankerd is in de ECTS-fiches, welke uitdagingen blijven en waar successen werden geboekt. Duurzaamheid
structureel verankeren binnen de opleiding is immers de uitgangspositie van het gelopen traject.

☼ Tips

• Voorzie een SharePoint-omgeving waar lesgevers lesmaterialen kunnen delen. Stel een verantwoordelijke aan
die de omgeving up-to-date houdt.

• Voorzie een jaarlijkse opvolgvergadering met de kernwerkgroep. Daarin volg je op hoe het actieplan vordert en
bekijk je waar bijsturingen nodig zijn.
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• Voorzie een verantwoordelijke ‘duurzaamheid in de opleiding’ om duurzaamheid blijvend op de agenda van
de opleiding te plaatsen, eventuele vormingsmomenten te voorzien en nuttige informatie te delen.

In het kader van de UBK Duurzaamheid begeleiden we vanuit het CDO en het opdrachthouderschap
opleidingen die duurzaamheid verder willen integreren in hun curriculum.

Meer weten? Mail Ellen Vandenplas, coördinator piloottrajecten ‘DO in opleidingen aan de UGent’,
ellen.vandenplas@ugent.be [@]

�
[@]

�
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5/ TASTBARE RESULTATEN
IN OPLEIDINGEN
‘Papier is geduldig’: dat geldt wellicht ook voor tal van ronkende visies over duurzaamheid. In dit hoofdstuk
presenteren we dan ook enkele tastbare resultaten van bovenstaande trajecten: een leerlijn duurzaamheid, een
introductievak duurzaamheid, een ankervak duurzaamheid, of een herwerking van een bachelor- of masterproef. Die
resultaten vormden elders de start voor (verdere) integratie van duurzaamheid in de opleiding. Ze kunnen wellicht
andere opleidingen inspireren.

5.1 Een leerlijn duurzaamheid

Om duurzaamheid structureel, expliciet en coherent in de opleiding te verweven, kiezen bacheloropleidingen en/of
meerjarige masteropleidingen vaak voor een leerlijn duurzaamheid. Daarbij wordt gekeken hoe studenten tijdens hun
opleiding, via een gerichte opbouw per jaar, bepaalde onderwijsdoelen met betrekking tot duurzaamheid kunnen
bereiken. Een leerlijn is geen noodzaak voor de integratie van duurzaamheid in de opleiding, maar bevordert wel
overleg en afstemming tussen lesgevers. Het maakt inzichtelijk waar en hoe duurzaamheid aan bod komt en wat
verwacht wordt van de studenten.

Voorbeeld uit de praktijk - Een leerlijn duurzaamheid in de
bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen

In de bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen werd besloten om de bestaande leerlijn
‘Ingenieur in een duurzame maatschappij’ verder te verfijnen. Zo zal de bestaande leerlijn verder
geconcretiseerd worden met focus op verschillende vakken.

Binnen het eerste bachelorjaar komen in de vakken ‘Cellulaire en moleculaire biologie’, ‘Toegepaste
plantkunde: morfologie en biodiversiteit’ en ‘Ecologie’ duurzaamheidstopics aan bod: gebruik van
GGO’s, impact op biodiversiteit, impact van klimaatverandering, enz. Zo worden een aantal aspecten
met betrekking tot duurzaamheid aangeraakt, terwijl er nog geen duidelijke kadering is van het
concept ‘duurzaamheid’. Deze manier van aanpak heeft als doel studenten te ‘triggeren’ met betrekking
tot duurzaamheid. In de toekomst zal bekeken worden of er aan het begin van het academiejaar een
korte infosessie kan worden voorzien voor Ba1-studenten waarin de opleiding wordt toegelicht en
waarbij (onder meer) de opbouw van de leerlijn ‘Ingenieur in een duurzame maatschappij’ wordt
gekaderd.

In het tweede bachelorjaar komt duurzaamheid momenteel reeds sterk aan bod. Binnen het eerste
semestervak ‘Omgevingswetenschappen’ wordt de invloed van de ‘factor mens’ op het systeem aarde
uitgediept als basis voor een beter begrip van verschillende scenario’s voor duurzame ontwikkeling.
Concepten zoals ‘antropoceen’, ‘planetaire grenzen’ en ‘toekomstscenario’s voor een duurzame
ontwikkeling’ worden op begrip gebracht, geconcretiseerd en geïllustreerd. In het eerste semester
wordt verder binnen het vak ‘Toegepaste biologie: vertebraten’ de problematiek van dierproeven
besproken. In het tweede semester worden in het vak ‘Duurzame ontwikkeling in productie- en
consumptiesystemen’ de concepten van duurzame ontwikkeling toegelicht alsook de implementatie en
evaluatie van duurzaamheid bij productieprocessen en in de consumptie. Naast basiskennis over de
basisconcepten van duurzame ontwikkeling, vormen ‘leren systeemdenken’, ‘toekomstdenken’,
‘experimenteren met duurzaamheid’, ‘samenwerken’ en ‘monitoring’ de ingrediënten van deze cursus.

�
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Verder wordt momenteel verkend hoe er in de bacheloropleiding aandacht besteed kan worden aan de
socio-economische aspecten van duurzaamheid. Hierbij wordt gedacht aan alternatieve economische
modellen gebaseerd op het in rekening brengen van meerdere doelstellingen, aan aspecten van sociale
rechtvaardigheid, aan ‘hoe de economie ingebed is in een begrensd ecologisch systeem’, aan ‘hoe
individuele belangen en maatschappelijke belangen niet altijd samenvallen’, aan ongelijkheden en hoe
deze duurzame keuzes van gezinnen beïnvloeden, enz. Een aantal van deze aspecten kunnen aan bod
komen in het derdebachelorvak ‘Economie’ en/of de bachelorproef.

Prof. Dr. Ir. Niko Verhoest – voorzitter werkgroep ‘DO in de opleiding in de opleiding Bio-
ingenieurswetenschappen’

Voorbeeld uit de praktijk - Een leerlijn duurzaamheid in de
bacheloropleiding Rechten

In de opleiding Rechten werd besloten om een leerlijn duurzaamheid aan te bieden aan alle studenten
en een aanvullende leerlijn voor studenten die zich verder willen verdiepen in duurzaamheid. Met de
algemene leerlijn heeft de opleiding enerzijds de ambitie om alle studenten binnen de opleiding (al
tijdens het eerste academiejaar) vertrouwd te maken met het concept duurzame ontwikkeling en de
Sustainable Development Goals (horende bij de Agenda 2030 voor een Duurzame Ontwikkeling) en
anderzijds om alle studenten op te leiden tot juristen die een systemische kijk hebben op
maatschappelijke uitdagingen (i.c. duurzaamheidsuitdagingen), de relatie tot het recht daarbij kunnen
duiden en desgewenst het recht kunnen inzetten in relatie tot duurzame ontwikkeling en de SDG’s. Om
maximaal te vertrekken van de ervaring van lesgevers met het integreren van duurzaamheid in hun
lessen, werd gekozen om gedurende een jaar te experimenteren met het integreren van duurzaamheid
in vakken om vervolgens een officiële leerlijn uit te bouwen. Met de aanvullende leerlijn wil de
opleiding, via keuzevakken maar ook via bachelor- en masterproeven, kansen bieden aan studenten die
zich verder willen verdiepen in de relatie tussen recht en duurzame ontwikkeling en de SDG’s.

Prof. dr. An Cliquet - voorzitter werkgroep ‘DO in de opleiding Rechten’

5.2 Het ABC van duurzaamheid

Om studenten vertrouwd te maken met het concept duurzaamheid, kiezen opleidingen er vaak voor om vroeg in de
bacheloropleiding een introductie, het zogenaamde ‘ABC van duurzaamheid’, aan te bieden aan al hun studenten.
Naast die introductie kan studenten hier ook uitgelegd worden waar duurzaamheid tijdens hun verdere opleiding aan
bod komt (in geval van een leerlijn) en welke mogelijkheden er zijn voor studenten die zich nog bijkomend willen
verdiepen in duurzaamheid. Bij voorkeur wordt deze introductie gegeven door een lesgever van de opleiding die
meteen ook de link kan leggen tussen duurzaamheid en de eigen opleiding.

Voorbeeld uit de praktijk - Introductiedag ‘Duurzaamheids-
vraagstukken’ in de opleiding Handelswetenschappen

The bigger picture omvat een introductievoormiddag aan het begin van het academiejaar voor alle Ba1-
studenten Handelswetenschappen over duurzaamheid en maatschappelijk engagement en over de
manier waarop dit aan bod komt in de eigen opleiding en het werkveld. De voormiddag vertrekt van de
missie van de faculteit en de duurzaamheidsvisie van de UGent. Naast een algemene introductie over
duurzaamheidsvraagstukken (langdurige stagnatie, ongelijkheid, vergrijzing, overschrijden van
planetaire grenzen), duurzaamheidsdenken en de SDG’s, komen ook telkens gastsprekers aan het

�
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5.3 Een ankervak duurzaamheid

Om studenten grondige kennis over duurzaamheid te geven, op maat van de eigen discipline, kiezen opleidingen er
vaak ook voor om minstens één vak integraal te besteden aan het thema in de bacheloropleiding. Op die manier
krijgen studenten de tijd en ruimte om grondig de eigen disciplinaire invalshoek op duurzaamheid te verkennen, om
grip te leren krijgen op vaak complexe duurzaamheidsuitdagingen die zich zowel globaal tonen als lokaal vertakken.
Verder verkennen ze de interdisciplinaire blik op deze vraagstukken (of krijgen ze een aanzet tot verkenning).

woord die het belang van duurzaamheid en duurzaam ondernemerschap onderstrepen. Zo kwam in de
editie van 2019 Jeroen Vereecke spreken over Robinetto en Eva Biltereyst over het CSR-beleid bij
Colruyt. Tot slot brachten in deze editie een aantal oud-studenten praktijkgetuigenissen over hoe zij
zelf aan de slag gingen met duurzaamheid, maatschappelijk engagement en ondernemerschap.

Prof. dr. Brent Bleys en prof. dr. Saskia Crucke – voorzitters werkgroep ‘DO in de opleiding in de
opleiding Handelswetenschappen’

Voorbeeld uit de praktijk - Een les ‘duurzame ontwikkeling’ in
‘Basisbegrippen van recht’ in de bacheloropleiding Rechten

De rechtenopleiding is van oordeel dat alle studenten al in het eerste jaar kennis moeten maken met
het concept duurzame ontwikkeling. In het vak ‘Basisbegrippen van recht’ wordt een volledige les
gewijd aan de realiteit dat duurzame ontwikkeling een basisbegrip van recht is. Zo krijgen Ba1-
studenten een schets van het internationaal, nationaal en regionaal juridisch kader rond duurzame
ontwikkeling. Een en ander wordt gecombineerd met het inzicht dat de verwezenlijking van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onmogelijk is zonder de inzet van juristen in talrijke domeinen
van het recht én noodzakelijke samenwerking vergt met andere disciplines. Het examen bevat steevast
een of meer vragen over duurzaamheid.

Prof. dr. Gerd Verschelden – lesgever ‘Basisbegrippen van recht’ in de opleiding Rechten

Voorbeeld uit de praktijk - ‘Omgevingswetenschappen’ en ‘Duurzame
ontwikkeling in productie- en consumptiesystemen’ in de opleiding
Bio-ingenieurswetenschapen

In het tweede bachelorjaar van de opleiding Bio-ingenieurswetenschappen komt duurzaamheid
momenteel reeds sterk aan bod in twee ankervakken. Binnen het eerste semestervak
‘Omgevingswetenschappen’ wordt de invloed van de ‘factor mens’ op het systeem aarde uitgediept als
basis voor een beter begrip van verschillende scenario’s voor duurzame ontwikkeling. Concepten zoals
‘antropoceen’, ‘planetaire grenzen’ en ‘toekomstscenario’s voor een duurzame ontwikkeling’ worden
geconceptualiseerd, geconcretiseerd en geïllustreerd. In het tweede semester worden in het vak
‘Duurzame ontwikkeling in productie- en consumtiesystemen’ de concepten van duurzame
ontwikkeling toegelicht alsook de implementatie en evaluatie van duurzaamheid bij
productieprocessen en in de consumptie. Naast kennis over de basisconcepten van duurzame
ontwikkeling, vormen ‘leren systeemdenken’, ‘toekomstdenken’, ‘experimenteren met duurzaamheid’,
‘samenwerken’ en ‘monitoring’ de ingrediënten van dit vak.

Prof. dr. ir. Kris Verheyen, Prof. dr. ir. Frank Nevens en Prof. dr. ir. Jo Dewulf – lesgevers
‘Omgevingswetenschappen en ‘Duurzame ontwikkeling in productie- en consumptiesystemen’ in de
opleiding Bio-ingenieurswetenschappen.

�
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Voorbeeld uit de praktijk - ‘Politieke vraagstukken van duurzaamheid’
in de opleiding Politieke Wetenschappen

In dit vak krijgen studenten uit de tweede bachelor Politieke wetenschappen inzicht in hoe het
politieke denken en handelen verweven zit in de zoektocht naar duurzaamheid die samenlevingen
wereldwijd al een paar decennia aan het ondernemen zijn. Het gaat daarbij om zogenaamd politieke
vragen van duurzaamheid:

• Welke keuzes maken we in de transitie naar een duurzamere samenleving, bijvoorbeeld in het
domein van energie, landbouw en voeding, mobiliteit, zorg, sociale zekerheid, internationale
handel, investeringen, economisch beleid?;

• Welke interpretaties van problemen en oplossingen circuleren er op die domeinen?; Wie heeft de
macht om te beslissen welk probleem relevant is en wat de gewenste oplossing is?; Hoe worden
die keuzes gemaakt en door wie?;

• Welke belangen worden daarbij gediend en welke worden vergeten?; Waar zitten de winnaars en
verliezers?;

• Hoe worden keuzes vertaald in beleid en instituties?;
• Wie wordt daarbij betrokken en wie niet?

Studenten krijgen in dit vak beter inzicht in hoe de problematiek van duurzaamheid in elkaar zit, wat de
achterliggende redenen zijn voor de moeizame discussies over bijvoorbeeld beleidsvoorstellen,
waarom je politieke vraagstukken niet mag vernauwen tot wat in ‘de’ politiek gebeurt (partijen,
parlementen en regeringen, verschillende beleidsniveaus), en hoe je over maatschappelijke
veranderingsprocessen kan nadenken.

Enerzijds krijgen studenten in de hoorcolleges zicht op hoe politieke vragen een rol spelen in
duurzaamheidskwesties:

• De grote normatieve keuzes van waaruit het duurzaamheidsdenken vertrekt (les 1)
• Het belang en de invloed van verschillende interpretaties en strategieën voor duurzaamheid, en

de historische context van waaruit ze gegroeid zijn (les 2)
• De processen waaronder samenlevingen diepe verandering (transities) doorlopen, het begrijpen

van de samenhang tussen maatschappelijke en technische evoluties in socio-technische
systemen, en de uitdaging om systemen te beïnvloeden (les 3)

• De rol van wetenschap en de interpretaties van wat wetenschap is en doet (les 4)
• De manier waarop milieu en rechtvaardigheid met elkaar verbonden zijn (les 5)
• De mechanismen die opduiken in beleidsvoering en politieke besluitvorming (les 6)
• De rol en kenmerken van internationale onderhandelingsprocessen (les 7)
• De vraag welke keuzes een duurzame economie oproept (les 8)

Anderzijds wordt elk politiek vraagstuk besproken aan de hand van een actueel, inhoudelijk thema: de
klimaatdiscussie, de groei van de circulaire economie, de voedsel-landbouwproblematiek, de
bekommernissen van basisgroepen in het Zuiden, duurzame economie.

�
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Naast de hoorcolleges voeren studenten ook een discoursanalyse uit op een aantal
duurzaamheidscontroverses.

Prof. dr. Erik Paredis – Voorzitter werkgroep ‘DO in de opleiding Politieke Wetenschappen’ en lesgever
vak ‘Politieke vraagstukken van duurzaamheid’

5.4 Een integratievak duurzaamheid

Sommige opleidingen kiezen ervoor om op het einde van een bacheloropleiding studenten een integratievak aan te
bieden waar studenten alle verworven kennis en vaardigheden over duurzaamheid samenbrengen. Het stelt
duurzaamheid centraal en vormt tegelijkertijd het voorlopige eindpunt van de officiële of officieuze leerlijn.

Voorbeeld uit de praktijk - Vakoverschrijdend project in de opleiding
Burgerlijk ingenieur, Werktuigkunde-Elektrotechniek

In dit opleidingsonderdeel wordt de student zelfstandig en in groep aan het werk gezet om de
vaardigheden en de kennis uit verschillende opleidingsonderdelen uit de bachelor Werktuigkunde-
Elektrotechniek toe te passen op een voor haar of hem nieuw probleem. Naast het technisch ontwerp
voor een duurzame technologie, krijgen studenten ook een opdracht om deze technologie – en ook hun
rol als ingenieur bij het ontwikkelen daarvan – te kaderen in een ruimere maatschappelijke context
vanuit het perspectief van een transitie naar een meer duurzame samenleving.

Voor hun groepswerk luidt die opdracht: ‘Maak met behulp van het Multi-Level Perspectief (MLP) een
analyse van het [X]systeem. De resultaten van de analyse schrijf je uit in een groepspaper van
maximum 6.000 woorden. Duurzaamheidstransities en het MLP worden uitgebreid toegelicht in het
gastcollege op [datum]. Jullie worden verder ook in deze opdracht begeleid tijdens een werkcollege
([datum]) en krijgen gerichte feedback (per groepje) op een draftversie van de paper ([datum]). De
eindresultaten van alle groepswerken worden door de studenten gepresenteerd en bediscussieerd op
een seminarie ([datum]). Jullie bereiden hiervoor een presentatie voor van max. 20 minuten.

De doelstellingen die we met deze opdracht voor ogen hebben, en die jullie ook een beeld geven van
hoe we jullie groepswerk zullen beoordelen, zijn de volgende:

De studenten…

• … zien in en kunnen illustreren hoe (duurzame) technologieën zijn ingebed in socio-technische
systemen en hoe een duurzaamheidstransitie afhankelijk is van systemische veranderingen.

• … kunnen op een genuanceerde manier en met inzicht in het multi-levelkarakter van
duurzaamheidstransities uitleggen en illustreren hoe (nieuwe) technologie kan bijdragen aan de
transitie naar een meer duurzame samenleving.

• … zien in en kunnen illustreren hoe de transitie naar een duurzame samenleving keuzes vereist
die niet op basis van alleen maar (natuur)wetenschappelijke en technische argumenten kunnen
worden gemaakt.

• … kunnen een standpunt innemen en beargumenteren over welke keuzes inzake
duurzaamheidsvraagtukken zijzelf wenselijk en realiseerbaar achten.

• … kunnen uitleggen en illustreren op welke manier ze als afgestudeerde ingenieur kunnen
bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame samenleving.

�
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• … benaderen duurzaamheidsproblemen en mogelijke oplossingen vanuit verschillende
perspectieven en wegen die tegenover elkaar af om een standpunt in te nemen.

• … gebruiken gepaste kennis op een correcte wijze om hun argumenten te onderbouwen.’

Prof. dr. ir. Michel De Paepe – Voorzitter werkgroep ‘Do in de opleiding Werktuigkunde –
Elektrotechniek’

Voorbeeld uit de praktijk - ‘Maatschappelijk verantwoord
ondernemen’ in de opleiding Handelswetenschappen

In dit opleidingsonderdeel leren studenten inzicht verwerven in de gevolgen van ondernemingen die
als open systemen functioneren binnen een context van ‘stakeholders’. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen wordt benaderd vanuit een bedrijfseconomisch perspectief waarbij organisaties
interageren met stakeholders en de natuurlijke omgeving. In deze context wordt ook specifiek
‘personeel’ als stakeholder benaderd en er worden inzichten aangereikt omtrent duurzaam HRM, met
focus op het ‘bereiken van een evenwicht tussen belangen van menselijk kapitaal (people), de
organisatie (profit) en de maatschappij (planet)’. Het opleidingsonderdeel draagt vooral bij tot een
beter begrijpen van het functioneren van ondernemingen in hun ruimere (maatschappelijke) context.
Bovendien worden concepten, modellen en theorieën geboden om wetenschappelijk onderbouwde
analyses van problemen van maatschappelijk verantwoord ondernemen te kunnen uitvoeren.

Prof. dr. Saskia Crucke – Lesgever ‘Maatschappelijk Verantwoord ondernemen’ in de opleiding
Handelswetenschappen

5.4 Maatschappelijke vraagstukken in een projectvak

Complexe duurzaamheidsuitdagingen tonen zich vaak in lokale verschijningsvormen, in de directe omgeving van de
UGent: sociale ongelijkheid in een stadswijk, duurzame voedselvoorziening in de stad, biodiversiteit in de stad, enz.
Verschillende actoren zijn betrokken, de belangen zijn hoog en de zoektocht naar wat het probleem is en wat de
oplossing is, blijkt niet eenvoudig. Deze vraagstukken zijn dan ook bij uitstek relevant om studenten vertrouwd te
maken met de onzekerheid, de complexiteit en normativiteit van duurzaamheidsuitdagingen én maatschappelijk
relevant onderwijs aan te bieden.

Voorbeeld uit de praktijk - ‘Cybernetica en Systeemgericht ontwerpen’
in de opleiding Industrieel Ontwerpen

De cursus ‘Cybernetica en Systeemgericht ontwerpen’ leert studenten om te werken met 'wicked
problems' via projectgebaseerd onderwijs. Uitgangspunt is een concrete maatschappelijke uitdaging
die meestal wordt aangereikt door een lokale externe stakeholder (bv. woonzorgcentra, de eigen
campus, stad Kortrijk). De studenten werken in kleine groepen van 3 à 4 personen. In een eerste fase
gaan ze aan de slag om de uitdaging als een systeem te analyseren en te visualiseren, ze leren de
verbanden tussen verschillende probleemonderdelen te zien en hun gedrag in de tijd te observeren en
analyseren. In een tweede fase ontwerpen ze een mogelijke oplossing voor het probleem dat voorligt.
Het doel is de focus te verruimen van productgericht ontwerpen naar een productsysteem, waarbij de
nadruk niet meer ligt op het afleveren van een product (bv. vijf lampen voor een welbepaalde ruimte),
maar op de (combinatie met de) service die wordt geleverd (bv. optimale verlichting van de ruimte). De
cybernetica als discipline concentreert zich op het onderzoeken van de communicatie tussen mens en
machine, waarbij feedback uit de realiteit steeds wordt gebruikt om het systeem of de machine te

�
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5.6 Bachelorproef

Een opleiding die duurzaamheid verankert en bepaalde competenties voor studenten vooropstelt, integreert
duurzaamheid vaak in de bachelorproef, als een belangrijk sluitstuk van de opleiding én duurzaamheid. Dat gebeurt
vaak door mogelijke duurzaamheidsonderwerpen aan te bieden, door studenten te laten reflecteren over
duurzaamheid als bijlage bij de bachelorproef, of door levensechte duurzaamheidsuitdagingen aan de eigen
universiteit te laten onderzoeken.

verbeteren. Essentieel is dus een iteratief ontwerpproces dat voortdurend afwisselt tussen het
observeren van de realiteit en het nemen van (ontwerp)acties. Daarbij komt nog dat de observator zélf
steeds ook deel uitmaakt van het systeem, hij is geen objectiveerbare buitenstaander. Dit maakt het
oplossingsmodel per definitie subjectief en zorgt ervoor dat ook de richting van het ontwerpproces
onderhevig is aan verandering. Dit noemen we second-order cybernetics die vraagt om het creëren van
open-ended design-resultaten. Het uiteindelijke doel is om een zelfvoorzienend systeem te ontwerpen
dat los van verdere inspanningen van de ontwerpers blijft bestaan. In het ontwerpproces wordt
specifiek aandacht besteed aan zowel sociale als ecologische duurzaamheidsaspecten.

Voorbeelden:
• Studenten kozen ervoor om het eenzaamheidsprobleem in de stad Kortrijk aan te pakken. Een van

hun acties was het bevorderen van communicatie en participatie in de stad.
• Studenten ontwierpen een systeem waarbij de inwoners van een lokaal woonzorgcentrum

deelnamen aan kookworkshops. Het gebak dat ze maakten, werd verkocht en verorberd in een
park in de buurt, waardoor de senioren even in een andere omgeving vertoefden. Dit had zowel
voor hen als voor hun bezoekers een positief effect.

• Studenten gingen aan de slag om het afval- en recyclagebeleid op de campus te verbeteren. Hun
idee werd verder uitgewerkt in een masterproef en vervolgens opgepikt door een professionele
designer. Hier zie je het resultaat [19].

Prof. dr. ir. Francesca Ostuzzi – Voorzitter werkgroep ‘DO in de opleiding Industrieel Ontwerpen’

Voorbeeld uit de praktijk - Living Lab ‘Campus Sterre’

Meer dan 60 studenten van de opleiding Industrieel ingenieur werkten voor hun
bachelorproefonderzoek rond verschillende oplossingen voor het loskoppelen van Campus Sterre van
fossiele energie. Er werd een inleidend college gegeven door prof. Block rond sociaalecologische
duurzaamheid, en een korte schets van de vraagstukken op de campus door de coördinator van het
Living Lab ‘Campus Sterre’. Om tot een eerste concept te komen werd er een speeddate georganiseerd
met medewerkers van het Departement Milieu en de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer. Hierna
werkten de studenten in groepjes rond verschillende ideeën, en gebruikten ze het discussiekader voor
duurzaamheidsinitiatieven [20] van prof. Block om een duurzaamheidsreflectie rond hun project uit te
voeren en voor te stellen. Veel studenten gaven aan dat dit de eerste keer was in hun opleiding dat ze
ook rond sociale duurzaamheid moesten nadenken.

� Meer weten? Mail Femke Lootens, coordinator living lab Campus Sterre: femke.lootens@ugent.be [@]

�

�
[19]

�
[20]

�
[@]

https://greencommunity.be/ubk-20
mailto:femke.lootens@ugent.be
https://greencommunity.be/ubk-19
https://greencommunity.be/ubk-19
https://greencommunity.be/ubk-20
mailto:femke.lootens@ugent.be
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5.7 Masterproef

Een opleiding die duurzaamheid verankert en bepaalde leerresultaten vooropstelt, integreert duurzaamheid ook vaak
in de masterproef. Dat gebeurt vaak door mogelijke duurzaamheidsonderwerpen aan te bieden, door studenten te
laten reflecteren over duurzaamheid als bijlage bij de masterproef, of door levensechte duurzaamheidsuitdagingen
aan de eigen universiteit te laten onderzoeken.

Voorbeeld uit de praktijk - Masterproefatelier van de Stadsacademie
‘Wonen in diversiteit’

In masterproefateliers van de Stadsacademie [21] onderzoeken studenten uit verschillende opleidingen
in nauwe samenwerking met academische en maatschappelijke actoren telkens een specifiek stedelijk
duurzaamheidsvraagstuk. Hoewel masterproeven veeleer een monodisciplinair karakter blijven hebben
en promotoren uit de eigen opleiding het werk begeleiden, laten de masterproefateliers toe om het
onderzoek te ontwikkelen en uit te werken in een inter- en transdisciplinaire setting. Niet alleen
worden studenten zo geconfronteerd met perspectieven uit andere disciplines, ook worden niet-
academische actoren betrokken bij de ontwikkeling van het onderzoek. Tussentijdse resultaten worden
immers verschillende keren voorgesteld aan een gemengd samengestelde begeleidingsgroep, die ook
maximaal ondersteunt door toegang te leveren tot actuele data en door het verschaffen van direct
inzicht in lopende beleidsprocessen.

Er zijn binnen de Stadacademie masterproefateliers rond circulair bouwen, mobiliteit, landbouw in de
stadsrand, ruimte voor zorg, stadsvernieuwing, voedseldemocratie en sociale huisvesting. Wat dit
laatste traject betreft werd in 2020-2021 gefocust op de sociale tuinwijk St. Bernadette in Gent,
eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Deze tuinwijk uit 1923 deed heel wat stof
opwaaien in de media sinds de woningen in 2018 door een Pano-reportage als ‘schimmelwoningen’
geportretteerd werden. Na een omstreden besluitvorming, zal de tuinwijk volledig gesloopt en
vervangen worden door een 21ste-eeuws tuinwijkproject. Met studenten uit de opleidingen Architectuur
en Stedenbouw, Politieke Wetenschappen, Moraalfilosofie, Sociaal Werk en Conflict & Development werd
deze specifieke kwestie via 8 masterproeven verkend vanuit verschillende perspectieven:
woontypologie, bewonerstoe-eigening, collectieve voorzieningen, bovenlokale verbinding, participatie,
moreel beraad en burgerschap.

Prof. dr. Luce Beeckmans, Prof. ir.-arch. Peter Vanden Abeele en Prof. dr. Thomas Block

� Meer weten? Mail Charlotte Prové, coördinator stadsacademie: charlotte.prove@ugent.be [@]

Voorbeeld uit de praktijk - Duurzaamheidsreflectie in de opleidingen
Industriële Wetenschappen

Aan de rubric voor de eindbeoordeling van de masterproef Industriële Wetenschappen werd een
duurzaamheidsreflectie toegevoegd op basis van de SDG’s. Deze reflectie zorgt ervoor dat zowel
student als promotor bewust aandacht besteden aan de relatie tussen de masterproef en de SDG’s.

�

�

�
[21]

�
[@]

mailto:charlotte.prove@ugent.be
https://greencommunity.be/ubk-21
https://greencommunity.be/ubk-21
mailto:charlotte.prove@ugent.be
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5.8 Keuzevakken

Opleidingen kiezen soms bewust om een basisaanbod ‘duurzaamheid’ voor alle studenten aan te bieden en daarnaast
een bijkomend aanbod te doen voor studenten die zich verder willen verdiepen in duurzaamheid.

Figuur: Onderdeel duurzaamheidsreflectie uit masterproefrubric Industriële wetenschappen (academiejaar 2020 – 2021)

Voorbeeld uit de praktijk - Minor ‘Duurzaamheid’ in de opleiding
Politieke Wetenschappen

In de bacheloropleiding Politieke Wetenschappen kunnen studenten die dat wensen een minor
duurzame ontwikkeling volgen waarbij ze kunnen kiezen voor ‘Ecologische geschiedenis’ en ‘Duurzame
steden’.

Voorbeeld uit de praktijk - Keuzevak ‘Ecologische Economie’ in de
opleiding Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische
wetenschappen & Handelsingenieur

In de bacheloropleidingen Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen en
Handelsingenieur kunnen studenten kiezen voor het keuzevak ‘Ecologische Economie’. Ecologische
economie vertrekt van de notie dat het economisch systeem is ingebed in een breder sociaal systeem,
dat op zijn beurt onderdeel uitmaakt van een (globaal) ecosysteem – en wijkt in die zin af van het
conventionele denken binnen de economische wetenschap. Ecologische economie streeft naar een
beter begrip van de relaties tussen deze 3 systemen met als doel het welzijn van mens en natuur te
verhogen. Dit opleidingsonderdeel maakt de student vertrouwd met de concepten en ideeën binnen
ecologische economie vertrekkende van de drie basisdoelstellingen in het domein – efficiënte allocatie,
rechtvaardige verdeling en duurzame schaal. We bekijken hierbij de onderliggende waarden en
overtuigingen in de pre-analytische visie van ecologische economen, in vergelijking met deze binnen
het conventionele denken. Verder komen ook begrippen als (veilige) milieugrenzen, decoupling en
rebound effects, alternatieven voor economische groei (postgroei, degrowth), ecologische macro-
economie en basisonderzoeksmethodes binnen de ecologische economie (bv. IPAT-analyse,
systeemdynamica) aan bod. Het opleidingsonderdeel plaatst inzichten uit ecologische economie naast
meer conventionele inzichten uit bijvoorbeeld milieu-economie en macro-economie.

Prof. dr. Brent Bleys, lesgever ‘Ecologische Economie’

�

�
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Voorbeeld uit de praktijk - Universiteitsbrede keuzevakken aan de
UGent

De universiteitsbrede keuzevakken zijn keuzevakken die elke student kan volgen, zonder voorkennis. Ze
geven studenten de mogelijkheid om met collega’s uit andere opleidingen rond een bepaald thema te
werken. Een greep uit het duurzaamheidsaanbod: ‘Duurzaamheidsdenken’, ‘Coaching en Diversiteit’,
‘Cocreatie’, ‘Mensrechten: multidisciplinaire perspectieven’, ‘Context en nuance: kritisch reflecteren over
actuele thema’s’…

� Meer weten? ugent.be > Studentenportaal > Universiteitsbrede keuzevakken [22]

�
[22]

5.9 Accenten in (plicht)vakken

Om een positieve dynamiek op gang te brengen over duurzaamheid in de opleiding (en die ook te behouden) is het
belangrijk om het gesprek met andere lesgevers aan te gaan én betrokken lesgevers te ondersteunen. Lesgevers
blijken immers vaak bereid om in hun eigen vak, via een kleine toevoeging of herschikking, meer aandacht te besteden
aan duurzaamheid. Het enthousiasme waarmee lesgevers trachten bij te dragen aan de verankering van
duurzaamheid in de eigen opleiding, is daarbij treffend.

5.10 Interdisciplinaire accenten in (plicht)vakken

We mogen duurzaamheidsuitdagingen niet alleen monodisciplinair benaderen. Hoewel disciplinaire kennis en
vaardigheid essentieel zijn, moeten we ook streven naar multi-, inter- en transdisciplinaire kennisontwikkeling. Dat
streven is echter alles behalve eenvoudig en botst op de grenzen van lesgevers als disciplinaire experten én van de
structuren van het onderwijs. Verschillende opleidingen zoeken naar mogelijkheden: van gastcolleges met lesgevers
uit andere faculteiten aanbieden over een gezamenlijke les met studenten uit andere faculteiten tot een
interdisciplinair vak of een masterproef in een interdisciplinaire setting.

Voorbeeld uit de praktijk - Gesprekken met collega’s over
duurzaamheid in de opleiding Rechten

Na de opmaak van een visie en actieplan koos de kernwerkgroep ‘Duurzaamheid in de opleiding
Rechten’ ervoor om systematisch individuele gesprekken aan te gaan met collega-lesgevers. In deze
gesprekken polsten ze enerzijds naar de visie op duurzame ontwikkeling van de betrokken lesgevers,
anderzijds naar de mogelijkheid en wenselijkheid om duurzaamheid verder te integreren. Deze aanpak
werd door alle betrokken partijen gesmaakt en zorgt voor een blijvende dynamiek in de opleiding.

�

Voorbeeld uit de praktijk - Duurzame steden

In het vak ‘Duurzame steden’ wordt ingegaan op complexe Gentse duurzaamheidsuitdagingen waarbij
het jaarthema wisselt. Zo lag de focus al op Voeding en korte keten (2019-2020), Lokale

�

https://greencommunity.be/ubk-22
https://greencommunity.be/ubk-22


5353TASTBARE RESULTATEN IN OPLEIDINGEN 53

�
[23]

duurzaamheidsstrategieën in Gentbrugge (2020-2021) en Wonen in een klimaatvriendelijke
20ste-eeuws Gent. Studenten krijgen kaders aangereikt waarmee ze telkens in gemixte groepen niche-
initiatieven kritisch onder de loep nemen, mogelijke toekomstscenario’s ontwikkelen en, tot slot,
nadenken over normatieve toekomstbeelden en specifieke oplossingsstrategieën. Met dit geheel van
opdrachten, door gerichte bijdragen van Gentse beleidsmakers en door middel van student led
education wordt telkens geprobeerd om de studenten (afkomstig uit meerdere faculteiten) op
interactieve, inter- en transdisciplinaire wijze te confronteren met verschillende duurzaamheidsvisies
en transitiepaden rond het jaarthema. Bovendien kunnen studenten experimenteren met exploratieve
scenario’s op lange termijn en met eigen normatieve stellingnames.

Prof. dr. Michiel Dehaene en Prof. dr. Thomas Block, lesgevers ‘Duurzame steden’

Foto: Studenten aan het werk binnen het vak ‘Duurzame Steden’.

Voorbeeld uit de praktijk - Interdisciplinair project Duurzame
ontwikkeling

Binnen een pilootproject van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen werd gezocht
naar de integratie van interculturele/internationale competenties in het curriculum van studenten. Het
mondde uit in een intercultureel én interdisciplinair initiatief waarbij docenten en studenten vanuit
verschillende disciplines en nationaliteiten samen debatteerden en reflecteerden over een
duurzaamheidsuitdaging. Dit project resulteerde in een eindevent waarin de groepen studenten met
elkaar in debat gingen over de cases die ze samen, interdisciplinair, hadden uitgediept.

� Meer weten? Interdisciplinary perspectives on sustainability - UGent [23] (pdf-formaat, aangeboden
op paddlecms.net)

�

https://greencommunity.be/ubk-23
https://greencommunity.be/ubk-23
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5.11 Designworkshops met het CDO

Samen met enkele geëngageerde lesgevers zoekt het CDO elk jaar uit hoe bepaalde vakken duurzaamheid verder
kunnen veranderen. Het gaat om experimenten waarbij drempels voor duurzaam onderwijs worden onderzocht –
drempels die niet alleen in het betrokken vak spelen, maar ook elders in andere opleidingen. Denk daarbij aan ‘Hoe
evalueren we duurzaamheid?’, ‘Hoe gaan we om met emoties van studenten bij overweldigende
duurzaamheidsuitdagingen?’, ‘Hoe geven we studenten de handvatten om als toekomstige professional een rol van
betekenis voor duurzame ontwikkeling?’, ‘Hoe spelen we in op maatschappelijke vragen?, enz.

Voorbeeld uit de praktijk - Experiment: Actuele vraagstukken in de
Sociale Agogiek

Prof. dr. Rudi Roose nam naar aanleiding van inzichten vanuit het pilootproject ‘Duurzaamheid in de
opleiding Sociaal Werk’ de handschoen op. In het vak ‘Actuele vraagstukken uit de sociale agogiek’
(Ba3) werd in het academiejaar 2020-2021 geëxperimenteerd met duurzaamheid. De eerste editie
focuste op de vraag naar een rechtvaardige toegang tot kwaliteitsvolle voeding waarbij studenten via
een toekomstscenariomethodiek reflecteerden over de wijze waarop sociale problemen zullen worden
aangepakt en wat de rol van het sociaal werk daarbij is. Dit gebeurde telkens vanuit de vraag naar
duurzaamheid als een zoektocht naar welzijnscreatie binnen de grenzen van planetaire grenzen.

Experiment (in opstart): Duurzaamheid in de bachelorproef van studenten Bio-ingenieur

Prof. dr. Niko Verhoest nam naar aanleiding van inzichten vanuit het pilootproject ‘Duurzaamheid in de
opleiding Bio-ingenieurswetenschappen’ de uitdaging aan om samen met medelesgevers te
onderzoeken hoe duurzaamheid een prominentere plek kan krijgen in de bachelorproef. Deze zoektocht
start in academiejaar 2021-2022 waarbij volgende vragen op de agenda staan: ‘Welke onderwerpen
bieden we aan?’, ‘Wat vragen we studenten?’, ‘Welke ondersteuning is nodig voor onze studenten?’,
‘Hoe zorgen we ervoor dat we ons als promotor voldoende comfortabel voelen om dergelijke
bachelorproeven te begeleiden?’, ‘Hoe evalueren we deze proeven?’, enz.

Experiment (in opstart): Duurzaamheidgericht ontwerpen in de master Industrieel Ontwerpen

Prof. Francesca Ostuzzi nam naar aanleiding van het piloottraject ‘Duurzaamheid in de opleiding
Industrieel Ontwerpen’ de uitdaging aan om in het vak ‘duurzaamgericht ontwerpen’ extra nadruk te
leggen op de zogenaamde ‘normatieve en intrapersoonlijke competenties’. Terwijl systeemdenken, de
strategische competenties en actiegerichte competenties voldoende aan bod komen in de opleiding,
wordt in dit vak volop geëxperimenteerd met het bewust worden van de eigen rol als industrieel
ontwerper bij het maken van duurzame keuzes.

� Ook interesse in een designworkshop? Mail Ellen Vandenplas, coördinator piloottrajecten
‘Duurzaamheid in opleidingen’, ellen.vandenplas@ugent.be [@].

�

�
[@]

mailto:ellen.vandenplas@ugent.be
mailto:ellen.vandenplas@ugent.be
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6/ DE SLEUTEL & HET SLOT
Hieronder presenteren we de belangrijkste lessons learned uit de afgelopen piloottrajecten. Enerzijds zijn deze lessen
een neerslag van ervaringen van het CDO binnen UBK-trajecten; anderzijds zijn ze het resultaat van een focusgroep
met enkele voorzitters van kernwerkgroepen ‘Duurzaamheid in opleidingen’. We delen deze lessons learned in volgens
drie ideaaltypische scenario’s:

• Het eerste scenario is het minimumscenario om duurzaamheid verder te verankeren binnen het curriculum.
• Het tweede scenario, het hervormingsgerichte scenario, is ambitieuzer. Tot op heden is het het meest realistische

en haalbare scenario om binnen de huidige structuren van het hoger onderwijs na te streven.
• Het derde scenario, het transformatieve scenario, is het scenario waarin radicaal gekozen wordt voor

duurzaamheid in onderwijs. Een concretisering van dit scenario bestaat nog niet aan de UGent, noch in
Vlaanderen.

Voor de eerste twee scenario’s geven we aan wat de sterktes zijn en wat aandachtspunten zijn. Voor het laatste
scenario geven we een ideaaltypische omschrijving van de integratie van duurzaamheid en leggen we uit welke
drempels dit scenario in de weg staan. Dit laatste scenario zal wellicht een blijvende inspanning van de UGent en
andere universiteiten vereisen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat verder onderzoek naar richtinggevende begrippen
zoals ‘interdisciplinariteit’ en challenge based education zich opdringt. De vragen ‘waar’, ‘wanneer’ en ‘hoe’ deze
concepten duurzaamheid vooruit stuwen, kunnen ons helpen om vanuit het heden concrete beslissingen te nemen
over duurzaamheid in onderwijs.

6.1 Duurzaamheid in de opleiding: het minimumscenario

Om duurzaamheid structureel, expliciet en coherent in de opleiding te verweven, kiezen bacheloropleidingen en/of
meerjarige masteropleidingen vaak voor een leerlijn duurzaamheid. Daarbij wordt gekeken hoe studenten tijdens hun
opleiding, via een gerichte opbouw per jaar, bepaalde onderwijsdoelen met betrekking tot duurzaamheid kunnen
bereiken. Een leerlijn is geen noodzaak voor de integratie van duurzaamheid in de opleiding, maar bevordert wel
overleg en afstemming tussen lesgevers. Het maakt inzichtelijk waar en hoe duurzaamheid aan bod komt en wat
verwacht wordt van de studenten.

Alle opleidingen die duurzaamheid verder willen integreren, vinden doorgaans aanknopingspunten met duurzaamheid
in het bestaande curriculum: soms expliciet in één of enkele vakken, soms impliciet in een hele resem vakken. Zeker als
je vertrekt van het SDG-kader (hoofdstuk 4, 4.2.2), kan elke opleiding vrij makkelijk een link leggen met duurzaamheid.
Dat is logisch, want in elke discipline vind je bijvoorbeeld wel regelgeving die kan worden gelinkt aan duurzame
ontwikkeling: een verplicht duurzaamheidsrapport voor beursgenoteerde bedrijven, arbeidswetgeving,
duurzaamheidscriteria voor producten, enz. Bijgevolg komen alle opleidingen die begeleid worden om duurzaamheid
verder te integreren in hun curriculum vroeg of laat tot de conclusie dat deze inhouden gestructureerder en explicieter
aan bod moeten komen. Zo worden de duurzaamheidsinhouden duidelijker zichtbaar voor de (toekomstige) student,
(mede)lesgever en de opleidingsreviewer. Duurzaamheid wordt immers ook steeds meer een reviewcriterium en
aandachtspunt in het kwaliteitszorgsysteem. Structureren gebeurt vaak via een (officiële of officieuze) leerlijn.
Duurzaamheid explicieter maken, gebeurt dan bijvoorbeeld weer door duurzaamheid te simpelweg labelen met een
van de 17 SDG-logo’s.
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Hoewel het belangrijk is vast te stellen dat je ‘iets’ doet en dat je leerlijnen ontwikkelt, brengt deze verandering in de
praktijk weinig verschil in vergelijking met het originele scenario. De vraag stelt zich dan ook of dit minimumscenario
wel volstaat om de ambitieuze UGent-onderwijsvisie te verwezenlijken, met name ‘studenten voldoende vertrouwd
maken met sociale, ecologische en economische duurzaamheidsproblemen en met mogelijke oplossingen’ (zie
hoofdstuk 2).

Sterktes:

• De opleiding maakt het verband tussen lesinhouden en duurzaamheid expliciet zichtbaar.
• De opleiding stelt scherp op (de voor hand liggende) disciplinaire kijk op duurzaamheid.
• Voor student en docent is duidelijk waar duurzaamheid aan bod komt.

Aandachtspunten:

• Een holistische of systemische benadering van duurzaamheid blijft achterwege. Wie focust op de disciplinaire
invalshoek riskeert de complexiteit van heel wat duurzaamheidsuitdagingen te negeren. De opleiding plaatst de
interdisciplinaire aanpak van deze vraagstukken onbedoeld tussen haakjes.

• Voor een ambitieuzere integratie van duurzaamheid zou een opleiding moeten nadenken over: ‘Wat betekent
duurzaamheid voor de opleiding?’, ‘Wat wil de opleiding bereiken bij studenten m.b.t duurzaamheid en hoe kan
ze dit bereiken via het curriculum?’

6.2 Duurzaamheid in opleiding: het hervormingsgerichte scenario
Vrijwel alle opleidingen die door het CDO begeleid werden in de periode 2015-2021 gingen verder dan het
minimumscenario. Ze namen de tijd om grondig stil te staan bij hun eigen opleiding en bij de vragen wat
duurzaamheid betekende voor hun opleiding, wat ze wilden bereiken met hun studenten m.b.t duurzaamheid, welke
uitdagingen daarbij in de weg stonden en met welke bijkomende initiatieven in het curriculum ze hun ambities alsnog
konden bereiken. De uitdagingen bleken vaak ook op didactisch vlak te liggen(zie hoofdstuk 4). Duurzaamheids-
vraagstukken zijn immers complex, brengen onzekerheid teweeg bij studenten over hun toekomst, lijken soms
oplosbaar, vragen om een andere rol van hun discipline in het streven naar een duurzame samenleving, enz.

Sterktes:

• De sterktes zijn de zelfde als bij het minimumscenario, aangevuld met deze sterktes:
• Studenten ontwikkelen een goede basiskennis met betrekking tot het concept duurzaamheid.
• De opleiding heeft een duidelijke visie op wat ze wil bereiken op vlak van duurzaamheid en stemt het curriculum

daarop af.
• Er is een gedeeld engagement van een voldoende ruim team lesgevers en de opleidingscommissie.
• Er is een aanbod voor de studenten die uitgebreider willen leren over duurzaamheid.
• De opleiding legt interdisciplinaire accenten.
• De opleiding heeft een duidelijk zicht op structurele aandachtspunten met betrekking tot de integratie van

duurzaamheid in de opleiding.

Aandachtspunten:
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• Duurzaamheid blijft onvoldoende structureel verankerd in het curriculum.
• Er is onvoldoende tijd, ruimte en mankracht om de ambities waar te maken.
• Er is onvoldoende ervaring met de (inhoudelijke en didactische) integratie van duurzaamheid waardoor de

hervorming beperkt blijft.

De interdisciplinaire samenwerking stuit op de grenzen van de onderwijsorganisatie. Daardoor zijn studenten
onvoldoende voorbereid op duurzaamheidsuitdagingen die een interdisciplinaire aanpak vragen. Een lesgever
verwoordde het treffend: ‘We are setting them up for failure.’

6.3 Duurzaamheid in de opleiding: het transformatieve scenario
Het transformatieve scenario is het meest ambitieuze scenario. Studenten krijgen daarin de kans om verschillende
urgente duurzaamheidsuitdagingen te bestuderen en actiegerichte kennis op te doen over de grondoorzaken, de
effecten, de veranderingsstrategieën en verschillende visies op de toekomst (zie hoofdstuk 3, actiegerichte kennis). Er
is tijd en ruimte voor reflectie en deliberatie om zowel verschillende perspectieven te verkennen, maar ook om een
weloverwogen eigen stellingname te leren ontwikkelen over wat duurzaam is, voor wie wel en niet, wat zinvol is in
welke context, enz.

Lesgevers kunnen als inhoudelijke experten hun eigen onderzoeksexpertise op vlak van duurzaamheid inzetten in hun
onderwijs. Ze krijgen als didactische geschoolde experten daarbij de tijd en voldoende onderwijsondersteuning om
studenten bij te staan in hun zoektocht naar hoe ze moeten omgaan met deze complexe duurzaamheidsuitdagingen.
Uit hoofdstuk 3 bleek al dat deze duurzaamheidsuitdagingen bijzonder taai zijn, zelden kant-en-klare antwoorden
kennen, onzekerheid met zich meebrengen voor studenten en zelfs, in geval van klimaatverandering, angst voor de
eigen toekomst.

Onderwijsstructuren zijn in dit scenario gericht op interdisciplinair en transdisciplinair onderwijs en op levensechte
duurzaamheidsuitdagingen die worden onderzocht en waarmee wordt geëxperimenteerd, samen met andere actoren.
Bovendien wordt er voldoende tijd en ruimte gecreëerd om lesgever en student vertrouwd te maken met
duurzaamheidseducatie.

Inter- en transdisciplinair onderwijs gedreven door ‘real world
problems’

In vergelijking met inter- en transdisciplinair onderzoek staan de inspanningen en aandacht voor inter-
en transdisciplinair onderwijs nog in de kinderschoenen (Yarime et al., 2012; Wals, 2014; Balsiger, 2015;
Evans, 2015; Deleye et al., 2019). Een al te verkokerde aanpak overheerst in onderwijs. Nochtans hebben
complexe duurzaamheidsuitdagingen baat bij verschillende invalshoeken, ervaringen en expertises.
Zoals onderstaande figuur laat zien, maakt monodisciplinair onderzoek gebruik van slechts één
wetenschappelijke discipline om een probleem in te kaderen en naar oplossingen te zoeken. Een
multidisciplinaire aanpak daarentegen benadert een vraagstuk vanuit de perspectieven van meerdere
disciplines, maar zonder de grenzen tussen deze disciplines te overschrijden. Dat laatste is anders bij
een interdisciplinaire aanpak die gekenmerkt wordt door kruisbestuiving tussen verschillende
disciplines. Zoals gezegd, worden in een transdisciplinair traject ook niet-academische actoren,
expertise en ervaringen betrokken bij de productie van kennis rond maatschappelijk relevante
problemen.

�
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Figuur: Van ‘monodisciplinariteit’ naar ‘transdisciplinariteit’ (Block et al., 2019)

Inter- en transdisciplinaire benaderingen gaan idealiter gepaard met methoden of werkvormen zoals
project-based learning, probleemgestuurd onderwijs, onderzoekend leren of challenge-based learning.
Dit soort methoden zet aan om actief te leren over complexe en actuele real world problems buiten de
klassieke leslokalen. De docent kan hierbij veeleer een begeleidende rol opnemen en het zelfsturende
vermogen van de studenten stimuleren op vlak van het activeren van bestaande voorkennis, het
toepassen van deze kennis in een authentieke context en het actief leren over voorliggend
duurzaamheidsvraagstuk.

Ondanks de vele voordelen wordt inter- en transdisciplinair onderwijs echter ook geconfronteerd met
enkele uitdagingen. Niet alleen vereist het theoretische, epistemologische, methodologische en
praktische vaardigheden van zowel docenten als studenten om met meerdere perspectieven en
methoden om te gaan, maar ook is het ontwikkelen van dergelijke innovatieve settings en interacties
tussen diverse academische en niet-academische actoren tijdsintensief en vraagt het inspanningen op
het gebied van coördinatie, communicatie en logistiek.

Dit scenario is vanzelfsprekend het meest ingrijpende scenario. Het vergt enerzijds een grondig inhoudelijk en
praktisch herdenken van de eigen opleiding én een grondig herdenken van de manier waarop we het onderwijs vorm
en inhoud geven aan de UGent. We streven naar duurzaam hoger onderwijs, maar botsen tegelijkertijd op de
bestaande structuren van het onderwijs die als een lock-inmechanisme lijken te fungeren (Deleye et al. 2019; zie
onderstaande kader).

Anderzijds is bijkomend didactisch onderzoek nodig om meer wetenschappelijk inzicht te krijgen: in hoe we inter- en
transdisciplinair onderwijs over duurzaamheid vorm kunnen geven zodat ook disciplinaire kennis maximaal
gewaardeerd wordt; in hoe we studenten kunnen leren omgaan met klimaatangst; in welke onderwijspraktijken
waardevol zijn bij welke duurzaamheidsdoelen.

‘Herdenken’ en tegelijkertijd ‘wetenschappelijk onderzoek verfijnen’ lijken dan ook zowel het slot als de sleutel naar
verdere integratie van duurzaamheid in onderwijs in het algemeen en in de UGent-opleidingen in het bijzonder.
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Figuur: 21 kenmerken van het dominante hogeronderwijssysteem in Vlaanderen (Deleye et al. 2018)

In het onderzoek Systeemanalyse van duurzaamheid in het Vlaamse hoger onderwijs analyseerden
Deleye et al. (2019) hoe 21 kenmerken van het dominante onderwijssysteem doorwerken op de plaats
die duurzaamheid al dan niet inneemt in het hogeronderwijssysteem in Vlaanderen (zie onderstaande
tabel). Met een focus op de rol van zogenaamde policy entrepreneurs identificeren de auteurs in hun
rapport zowel kansen als aanbevelingen over hoe het hoger onderwijs verder op duurzaamheid kan
inzetten.

�

6.4 Slot

De afgelopen jaren zijn heel wat trajecten rond ‘duurzaamheid in onderwijs’ op gang gebracht. Duurzaamheid groeit
en bloeit in verschillende opleidingen aan de UGent, al dan niet met steun van het CDO of vanuit de UBK
Duurzaamheid. De resultaten stemmen ons hoopvol. Ze tonen de weg van wat opleidingen en individuele lesgevers
zelf kunnen waarmaken, ook zonder bijkomende capaciteit. Tegelijkertijd moeten we behoedzaam zijn voor een zekere
zelfgenoegzaamheid. Er is nog een grote groeimarge en een versnelling dringt zich op, gezien de sense of urgency van
vele complexe duurzaamheidsuitdagingen.
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Bijlagen
Bijlage 1 / Traject ‘Duurzaamheid (verder) integreren in een opleiding’

Het piloottraject ‘duurzame ontwikkeling verder integreren in de opleiding’ past binnen de Universiteitsbrede
Beleidkeuze Duurzaamheid (UBK Duurzaamheid) om invulling te geven aan het engagement van de Universiteit Gent
om ‘een toonaangevende kennisinstelling [te] zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam
is, binnen een lokale en mondiale context’. De UGent engageert zich formeel om ook via haar onderwijs ‘bij [te]
dragen aan een duurzamere samenleving en haar studenten voldoende vertrouwd [te] maken met sociale, ecologische
en economische duurzaamheidsproblemen en met mogelijke oplossingen’. In haar streven naar ‘onderwijs met een
hoge maatschappelijke relevantie, verbonden met en geïnspireerd door de uitdagingen van vandaag en morgen’ wil de
UGent duurzame ontwikkeling inhoudelijk en procesmatig integreren in het volledige onderwijsaanbod.

In het piloottraject wordt een leertraject opgezet voor visievorming en implementatie op maat van de opleiding.
Daarbij wordt gezocht naar antwoorden op volgende vragen:

• Waar en hoe is duurzaamheid aanwezig in de huidige opleiding?
• Wat is de ideale, meest duurzame situatie op dat vlak?
• Welk transitiepad is geschikt om de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie te overbruggen? Wat is

mogelijk op korte en lange termijn?
• Hoe concrete acties best implementeren?

Het uiteindelijke resultaat van dit traject is een visie en actieplan over de integratie van duurzaamheid in de opleiding
dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de opleiding(scommissie) alsook het opstarten van de eerste acties om
duurzame ontwikkeling (verder) te integreren in de opleiding.

Onderstaande geeft zicht op een standaardtraject. Dit traject wordt steeds aangepast op maat van de betreffende
opleidingen na overleg met alle betrokken actoren. Onderstaande moet dan ook op deze manier worden gelezen. In
een piloottraject kan een door het CDO (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) ontwikkeld zelfevaluatiekader (zie
bijlage) gebruikt worden dat individueel door de verschillende werkgroepleden wordt ingevuld en nadien tijdens
verschillende vergaderingen grondig besproken wordt. Om beter in te schatten wat er binnen een dergelijk traject
gebeurt, hierbij een overzicht van mogelijke vergaderingen waar, zoals reeds gesteld, in overleg met de
werkgroepvoorzitter kan van afgeweken worden:

• Kick-off vergadering voor werkgroepleden over ‘Duurzaamheid in de opleiding’
• Individueel invullen zelfevaluatiekader door werkgroepleden
• Werkgroepvergadering 1: Bespreking stand van zaken (o.b.v. zelfevaluatiekader)
• Werkgroepvergadering 2: Bespreking toekomst (o.b.v. zelfevaluatiekader)
• Eventueel terugkoppelingsmoment opleiding
• Werkgroepvergadering 3: Visie en Actieplan (o.b.v. werkgroepvergadering 1 en 2)
• Werkgroepvergadering 4: Bespreking uitrol acties.

Wie zetelt er in een dergelijke werkgroepvergadering? Een samenstelling van ongeveer 8 personen waarbij volgende
actoren vertegenwoordigd zijn: een voldoende kritische massa aan docenten die samen een goede kennis over de
opleiding hebben, studenten, alumni, werkveldvertegenwoordigers en zeker een OC-afgevaardigde.
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En tot slot de engagementen van de verschillende actoren:

Engagement werkgroepleden
Invullen zelfevaluatiekader
Deelname aan werkgroepvergaderingen

Engagement voorzitter werkgroep
Voorzitten vergaderingen
Opmaak visietekst en transitiepad

Engagement opleiding
Goedkeuring piloottraject
Na overleg ondersteunen van eventuele acties volgend uit dit piloottraject

Engagement CKO-medewerker
Organisatie, voorbereiding werkgroepvergaderingen
Terugkoppeling met werkgroepvoorzitter en opdrachthouder
Eventueel: aanwezigheid op terugkoppelingsmomenten op OC of andere overlegorganen.
Opmaak verslagen
Begeleiden eerste experiment integratie ‘DO in opleidingen’
Eventueel: bijkomende bevragingen van studenten en docenten

� Meer weten? Mail naar ellen.vandenplas@ugent.be [@]

�
[@]

mailto:ellen.vandenplas@ugent.be
mailto:ellen.vandenplas@ugent.be
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Bijlage 2 / Zelfanalysekader

Onderstaande vragenlijst is bedoeld om de huidige stand van zaken wat betreft de integratie van duurzaamheid in de
opleiding in kaart te brengen. Deze zelfanalyse is een eerste stap in een traject waarmee CDO (binnen het
opdrachthouderschap ‘Duurzaamheid in onderwijs’) en DOWA opleidingen willen ondersteunen om duurzame
ontwikkeling (nog verder) te integreren in het opleidingsaanbod.

Ieder lid van de daartoe opgerichte werkgroep ‘duurzaamheid in opleiding x’ vult onderstaande zelfanalyse vanuit zijn
eigen kennis en ervaring in.

Indien u problemen of onduidelijkheden ondervindt bij het invullen van de vragenlijst, neem dan gerust contact op
met ellen.vandenplas@ugent.be [@] (0475 46 50 04).

1. Naam van de opleiding

2. Intro

Duurzaamheid integreren in mijn opleiding betekent volgens mij dat …

3. Beleid

Wordt duurzame ontwikkeling expliciet vermeld in beleidsdocumenten van de opleiding/faculteit (bijvoorbeeld visie,
onderwijsbeleidsplan, andere beleidsplannen)? □ Ja □ Nee

Zo ja, graag wat meer toelichting in onderstaande tabel.

In welke beleidsdocumenten? Hoe worden de visie, ambities, acties… m.b.t. duurzame ontwikkeling
daarin omschreven?

�
[@]

mailto:ellen.vandenplas@ugent.be
mailto:ellen.vandenplas@ugent.be
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4. Thematische aanknopingspunten aansluitend bij de SDGs

Aangezien duurzame ontwikkeling een veelomvattend en complex concept is, bestaat er geen exacte en afgebakende
opsomming van thema’s en inhouden die een opleiding moet omvatten wil ze duurzaamheid integreren. Wel kan een
indicatieve lijst van min of meer relevante thema’s helpen om, met een brede blik, na te gaan welke
aanknopingspunten voorhanden zijn om duurzaamheid (verder) in een opleiding te integreren. Onderstaande tabel
geeft zo’n opsomming van mogelijke thematische aanknopingspunten (niet exhaustief) vertrekkende vanuit de
Sustainable Development Goals (SDG’s). Geef aan de hand van een “x” aan welke SDG relevant zijn voor de opleiding;
welke SDG’s reeds behandeld worden in de opleiding; en of binnen de opleiding bij deze SDG de link reeds wordt
gelegd met duurzaamheid. Meer info over de SDG’s, kan je vinden in deze online brochure [24].

�
[24]

SDG 1: Geen armoede
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Armoede
Sociale bescherming

Extreme armoede (wereldwijd)
Gelijke rechten op economische middelen

SDG 2: Geen honger
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Voedselzekerheid, ondervoeding
Duurzame voedselproductie en veerkrachtige landbouwpraktijken

Voedselprijzen
Inkomens van kleinschalige voedselproducenten

Landbouwproductiviteit
Genetische diversiteit van zaden, gewassen, dieren…

Scheefgegroeide situaties op wereldlandbouwmarkten
Eerlijke en gelijke toegang tot voordelen van genetische hulpbronnen

□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□
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□
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□
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□
□
□
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https://greencommunity.be/ubk-24
https://greencommunity.be/ubk-24
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SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Moedersterfte
Kindersterfte (<5 jaar)
Ongezond leefmilieu

Gevaarlijke chemicaliën
Vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem
Misbruik van verslavende middelen (alcohol, drugs…)

Doden en gewonden in het verkeer
Seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten (incl. gezinsplanning)

Universele ziekteverzekering (toegang to kwaliteitsvolle
gezondheidszorgdiensten, geneesmiddelen en vaccins)

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Gelijke toegang tot onderwijs voor mannen en vrouwen, mensen met een
handicap, inheemse bevolkingen, kinderen in kwetsbare situaties…
Kwaliteitsvolle onderwijsfaciliteiten en inclusieve en doeltreffende

leeromgevingen

SDG 5: Gendergelijkheid
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:
Discriminatie jegens vrouwen en meisjes

Geweld tegen vrouwen en meisjes
Gelijke kansen inzake leiderschap en participatie in het politieke,

economische en openbare leven
Gelijke rechten van vrouwen op economische middelen, toegang tot

eigenaarschap

SDG 6: Schoon water en sanitair
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater
Toegang tot degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne

Waterkwaliteit
Waterschaarste

Efficiënt watergebruik
Geïntegreerd beheer van waterhulpbronnen

Beschermen en herstellen van op water gebaseerde ecosystemen (incl.
bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren)
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SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten
Hernieuwbare energie

Energie-efficiëntie
Technologie inzake schone energie

SDG 8: Waardig werk en economische groei
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Wereldwijde efficiëntie in productie en consumptie van hulpbronnen
Economische groei in relatie tot de achteruitgang van het milieu

Werkloosheid, tewerkstelling
Gedwongen arbeid, moderne slavernij

Kinderarbeid
Arbeidsrechten

Veilige en gezonde werkomgevingen
Duurzaam toerisme

Toegang tot het bankwezen, de verzekeringen en financiële diensten

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Toegang tot betaalbare, kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en
veerkrachtige infrastructuur

Inclusieve en duurzame industrialisering
Kleinschalige industriële ondernemingen

Doeltreffend gebruik van hulpbronnen
Schone en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen

Onderzoek en ontwikkeling
Universele en betaalbare toegang tot informatie- en

communicatietechnologieën
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SDG 10: Ongelijkheid verminderen
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Inkomensongelijkheid (volgens land, leeftijd, geslacht, handicap, ras,
etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status)

Wereldhandel
Ontwikkelingssamenwerking

Discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken
Beleid voor grotere gelijkheid (fiscaliteit, lonen, sociale bescherming)

Regulering en monitoring van globale financiële markten en instellingen
Ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit

van mensen
Beginsel van speciale en gedifferentieerde behandeling van

ontwikkelingslanden

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:
Adequate, veilige en betaalbare huisvesting

Duurzame en veerkrachtige gebouwen
Sloppenwijken

Veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen
Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling

Cultureel en natuurlijk erfgoed
Rampen, rampenrisicovermindering

Milieu-impact van steden (luchtkwaliteit, afvalbeheer…)
Veilige, inclusieve en toegankelijke groene en publieke ruimtes

Verstedelijking, stedelijke bevolkingsgroei

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen
Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Voedselverspilling in winkels en bij consumenten en voedselverlies in de
productie- en bevoorradingsketen Milieuvriendelijk beheer van
chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus

Afvalpreventie, -vermindering, recyclage en hergebruik
Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten

Informatie en bewustmaking over duurzame levensstijlen
Subsidie- en belastingsysteem in relatie tot duurzame productie en

consumptie
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SDG 13: Klimaatactie
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen
Klimaatmitigatie
Klimaatadaptatie

Impactvermindering van klimaatverandering

SDG 14: Leven in het water
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Vervuiling van de zee
Beheer en bescherming van zee- en kustecosystemen

Verzuring van de oceaan
Overbevissing, illegale visserij

Herstel van visvoorraden
Visserijpraktijken (destructieve, kleinschalige…)

Visserijsubsidies
Mariene biodiversiteit

SDG 15: Leven op het land
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Behoud, herstel en duurzaam gebruik van terrestrische en inlandse
zoetwaterecosystemen (bossen, moerassen, bergen, droge gebieden…)

Ontbossing
Duurzaam bosbeheer

Woestijnvorming
(Verlies van) biodiversiteit

Droogte
Overstromingen
Landdegradatie

Uitsterven van bedreigde soorten (incl. stroperij en handel in
beschermde soorten)

Invasieve uitheemse soorten

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□
□
□
□
□

□

Re
le
va
nt
vo
or
op
le
id
in
g
(1)

Be
ha
nd
el
d
in
op
le
id
in
g
(2
)

W
or
dt
ex
pl
ici
et
de

lin
kg

el
eg
d

m
et
he
tc
on
ce
pt
en

he
td
en
ke
n

ro
nd

‘du
ur
za
am

he
id
’(
3)

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□
□
□
□
□

□



7070 BIJLAGEN70

SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Geweld
Gewapende conflicten

Seksueel geweld
Mensenrechten
Kinderrechten

Rechtsregels, toegang tot het rechtssysteem
Corruptie en omkoperij

Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen
Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming

Publieke toegang tot informatie, persvrijheid
Fundamentele vrijheden

Terrorisme
Georganiseerde misdaad

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Indien relevant, duid aan welke van onderstaande:

Middelenmobilisatie (incl. internationale steun aan ontwikkelingslanden)
Schuldfinanciering, schuldverlichting, schuldherstructurering

Ontwikkeling, overdracht, spreiding en verdeling van ecologische
technologieën

Internationale handelssystemen
Makro-economische stabiliteit

Beleidsvoering rond duurzame ontwikkeling
Multi-stakeholderpartnerschappen voor duurzame ontwikkeling

Capaciteitsopbouw (incl. steun aan ontwikkelingslanden)
Monitoring en meten van de vooruitgang van duurzame ontwikkeling (bv.
indicatoren die kunnen dienen als aanvulling op het Bruto Binnenlands

Product)
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5. Opleidingsonderdelen

☼ Tip bij het invullen van deze vraag: Het is belangrijk om deze vraag in te vullen vanuit de kennis en ervaringen
die u op dit moment hebt. We leggen tijdens de vergadering onze kennis en ervaringen samen. Indien blijkt dat de
kennis en ervaringen van de werkgroepleden onvoldoende zijn, kan steeds beslist worden om gericht bijkomende
informatie te verzamelen.

Indien duurzame ontwikkeling als begrip en/of specifieke duurzaamheidskwesties of –thema’s al aan bod komen in de
opleiding, geef dan aan in welke opleidingsonderdelen en op welke manier. Gebruik daarvoor onderstaande tabel.
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Geef voor elk opleidingsonderdeel aan of het een verplicht of keuzevak is, benoem de inhoud en thema’s die aan bod
komen en omschrijf de daarbij gebruikte werkvormen.

Gebruik voor het invullen van de laatste kolom de benamingen van didactische werkvormen die beschreven worden in
het Onderwijs- en Examenreglement van UGent [25] en die dus ook op de studiefiches van de betreffende
opleidingsonderdelen vermeld worden. Geef hierbij ook wat bijkomende toelichting en concretisering. Hoe wordt dit
precies aangepakt? Worden er eventueel specifieke methodieken gebruikt (bv. toekomstdenken, probleemgestuurd
leren…)?

• Begeleide zelfstudie (1)
• Demonstratie (2)
• Excursie (3)
• Groepswerk (4)
• Hoorcollege (5)
• Integratieseminarie (6)
• Kliniek (7)

• Masterproef (8)
• Microteaching (9)
• Onderzoeksproject (10)
• Online discussiegroep (11)
• PGO-tutorial (12)
• Practicum (13)
• Project (14)

• Stage (15)
• Veldwerk (16)
• Werkcollege (17)
• Zelfstandig werk (18)

�
[25]

Opleidingsonderdeel Verlicht (V)
of Keuze (K)

Inhoud / thema’s Werkvorm(en) + toelichting

Werkvormen

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

https://greencommunity.be/ubk-25
https://greencommunity.be/ubk-25
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Zijn er opleidingsonderdelen waarin duurzaamheid vooralsnog niet aan bod komt maar waarbinnen de integratie van
duurzame ontwikkeling wel wenselijk is op korte of langere termijn?

6. Inbedding van duurzaamheid in de opleiding

Geef aan in welke mate duurzaamheid momenteel geïntegreerd is in de gehele opleiding:

Opleidingsonderdeel Ve
rli
ch
t(
V)
of
Ke
uz
e
(K
)

Via welke inhoud/thema’s?

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□

V□ K□
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□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□

□

□

□

□

De opleiding heeft op geen enkele manier aandacht voor duurzaamheid
Duurzaamheid komt in de marge aan bod in één of meer opleidingsonderdelen die niet expliciet gaan over
duurzame ontwikkeling
Duurzaamheid komt uitgebreid aan bod in één of meer opleidingsonderdelen die niet expliciet gaan over
duurzame ontwikkeling
Er bestaan één of meer opleidingsonderdelen die expliciet gaan over duurzame ontwikkeling en/of
duurzaamheidsvraagstukken
Er is systematisch aandacht voor duurzaamheid doorheen de volledige opleiding, zowel via opleidingsonderdelen
die expliciet gaan over duurzame ontwikkeling als transversaal in alle opleidingsonderdelen waarbij dit relevant is
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7. Duurzaamheidscompetenties

Geef aan wat studenten - volgens u - op het einde van de opleiding moet kennen, kunnen of zijn in relatie tot
duurzame ontwikkeling:

De ambitie van UGent om haar studenten vertrouwd te maken met sociale, ecologisch en economische
duurzaamheidsproblemen en met mogelijke oplossingen daarvoor vertaalt zich in het expliciet opnemen van
duurzaamheidscompetenties in het UGent-Competentiemodel [26]. Dit model is opgebouwd aan de hand van zes
competentiegebieden (competentie in één of meerdere wetenschappen, wetenschappelijke competentie, intellectuele
competentie, competentie in samenwerken en communiceren, maatschappelijke competentie en beroepsspecifieke
competentie) die elk een set competenties bevatten. Er wordt daarbij telkens een onderscheid gemaakt tussen
competenties voor bachelor- en voor masterstudenten. Duurzame ontwikkeling werd opgenomen onder het
competentiegebied “maatschappelijke competentie”. Bachelorstudenten moeten “duurzame ontwikkeling
onderzoeken”; van masterstudenten wordt verwacht dat zij “systematisch aandacht hebben voor duurzame
ontwikkeling in het wetenschappelijk werk”. In de geïllustreerde versie van het competentiemodel worden deze
competenties verder geconcretiseerd. Opleidingen kunnen daarin inspiratie en input vinden voor de integratie van
duurzaamheidscompetenties in opleidings- en eindcompetenties. Opleidingscompetenties geven aan wat verwacht
wordt dat een student kent, kan en is aan het eind van een opleidingstraject (bachelor, master, enz.); eindcompetenties
geven aan wat van een student verwacht wordt per opleidingsonderdeel.

1.

2.

3.

4.

5.

�
[26]

https://greencommunity.be/ubk-26
https://greencommunity.be/ubk-26
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Geef in onderstaande tabellen aan met een “x” of duurzame ontwikkeling al expliciet werd opgenomen in opleidings-
en/of eindcompetenties en voor welke vooralsnog niet opgenomen duurzaamheidscompetenties dit wel wenselijk is
op korte of langere termijn.

Duurzaamheidscompetentie Al opgenomen Wenselijk

Duurzaamheidskennis
De nood aan een transitie naar een duurzame maatschappij begrijpen.

Duurzaamheidskwesties relateren aan de eigen discipline.
Kennis hebben van duurzaamheidskwesties in de eigen discipline.

Inzicht hebben in duurzaamheidsproblemen en onduurzaamheid binnen de
discipline.

Creatief en actiegericht
Oorzaken en effecten van duurzaamheidsvraagstukken onderzoeken.

Waardenconflicten en machtsverhoudingen onderzoeken in
duurzaamheidsvraagstukken.

Veranderingsprocessen in de maatschappij kritisch inschatten vanuit een duurzaam
perspectief.

Zoeken naar duurzame oplossingen voor discipline-gerelateerde problemen.
Getuigen van duurzaam denken en handelen in het eigen wetenschappelijk werk.
Rechtvaardig en ecologisch denken en handelen in het eigen wetenschappelijk

werk.

Systeemgericht
Verbanden rond verschillende aspecten van duurzaamheid identificeren en

begrijpen.
Geïntegreerd denken over duurzaamheid.

Omgaan met onzekerheden in duurzaamheidsdenken.
De component duurzaamheid in maatschappelijke problemen vanuit verschillende

invalshoeken, benaderingen en disciplines benaderen.

Kritische reflectie
Kritisch en duurzaam kijken naar de maatschappij en maatschappelijke

ontwikkelingen.
Waarden, normen en visies in vraag stellen vanuit een duurzaamheidsperspectief.

Reflecteren over de eigen visie over duurzame ontwikkeling.
Nadenken over rechtvaardigheid en ecologische integriteit.

□
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□
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8. Waarom duurzaamheid in de opleiding integreren

Geef de vijf voornaamste redenen om duurzaamheid verder te integreren in de opleiding. Wat wil je ermee bereiken?
Wat is de meerwaarde ervan voor de student, de opleiding en/of de UGent?

1.

2.

3.

4.

5.

9. Opportuniteiten en sterktes

Geef de vijf voornaamste opportuniteiten en sterktes die (binnen de opleiding en/of in de context ervan) aanwezig zijn
en die beschouwd kunnen worden als troeven om progressie te maken bij de verdere integratie van duurzaamheid in
de opleiding.

1.

2.

3.

4.

5.

10. Moeilijkheden en belemmeringen

Geef de vijf voornaamste moeilijkheden en belemmeringen (binnen de opleiding en/of in de context ervan) om
duurzaamheid verder te integreren in de opleiding.

1.

2.

3.

4.

5.
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11. Streefdoelen en acties

Formuleer vijf mogelijke streefdoelen en acties om duurzaamheid in de toekomst verder in de opleiding te integreren.
Maak dit zo concreet mogelijk: wat wil je precies bereiken, wie moet daarbij betrokken worden, op welke termijn wil je
dit realiseren, enz.

1.

2.

3.

4.

5.

BIJLAGEN76



7777

Referenties
Balsiger, J. (2015). Transdisciplinarity in the class room? Simulating the co-production of sustainability knowledge.
Futures, 65, 185-194.

Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie. Amsterdam: Boom
Uitgevers.

Block, T., & Paredis, E. (2019). Het politieke karakter van duurzaamheidsvraagstukken. In: J. Coene, P. Raeymaeckers, B.
Hubeau, S. Marchal, R. Remmen, & A. Van Haarlem (Eds.), Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2019 (2nd ed., pp.
47–66). Leuven / Den Haag: Acco.

Block, T., Van Poeck, K., & Östman, L. O. (2019). Tackling wicked problems in teaching and learning : sustainability issues
as knowledge, ethical and political challenges. In K. Van Poeck, L. O. Östman, & J. Öhman (Eds.), Sustainable
development teaching : ethical and political challenges (pp. 28–39). Routledge.

Brundiers, K., Barth, M., Cebrián, G.et al. (2021) Key competencies in sustainability in higher education—toward an
agreed-upon reference framework. Sustainability Science. 16,13–29.

Deleye, M., Van Poeck, K., & Block, T. (2018). Duurzaamheid binnen universiteiten en hogescholen : een multi-level
perspectief op het Vlaamse Hogeronderwijssysteem. Brussels: Departement Omgeving, Ecocampus, Vlaamse Overheid.

Deleye, M., Van Poeck, K., & Block, T. (2019). Lock-ins and opportunities for sustainability transition : a multi-level
analysis of the Flemish higher education system. International Journal of Sustainability in Higher Education, 20(7),
1109–1124.

De Roeck, F., Lugen, M., & Block, T. (2021). Duurzaamheidscontroverses in België: een discoursanalyse. Brussel: Koning
Boudewijnstichting.

Dijk, M., de Kraker, J., van Zeijl-Rozema, A., van Lente, H., Beumer, C., Beemsterboer, S. and Valkering, P. (2017)
“Sustainability assessment as problem structuring: Three typical ways”. Sustainability Science, 12(2), 305–317.

Evans, T.L. (2015). Transdisciplinary collaborations for sustainability education: Institutional and intragroup challenges
and opportunities. Policy Futures in Education, 13(1), 70–96.

Folke C., Biggs R., Norström A., Reyers B. & Rockström J. (2016) Social-ecological resilience and biosphere-based
sustainability science. Ecology and Society 21(3), 41.

Global Footprint Network (2018) https://www.footprintnetwork.org/

Goeminne, Gert, & Block, T. (2014). De coproductie van feitelijkheden en bezorgdheden: over de plaats van
duurzaamheidsonderzoek en de vraag naar relevante kennis. In T. Block & G. Goeminne (Eds.),
Duurzaamheidsonderzoek in de spiegel : reflecties op het raakvlak tussen kennis en engagement (pp. 203–223). Gent:
Academia Press.

Hisschemöller, M. and Hoppe, R. (2001) Coping with intractable controversies: The case for problem structuring in policy
design and analysis. In Hoppe, R., Hisschemoller, M., Dunn, W.N., Ravetz, J.R. eds., Knowledge, Power and Participation in
Environmental Policy Analysis. New Brunswick, London, 47–72.

Hopwood B., Mellor M. and O’Brien G. (2005) “Sustainable Development: mapping different approaches. Sustainable
Development, 13, 38-52.

Jensen, B B. (2002) Knowledge, Action and Pro-environmental Behaviour. Environmental Education Research, 8(3),
325-334.

Jensen, B.B. (2004). Environmental and health education viewed from an action-oriented perspective: A case from
Denmark. Journal of Curriculum Studies, 36 (4), 405–25.

Le Blanc, D (2015), Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets. Sust.
Dev., 23, 176– 187.

REFERENTIES 77



7878 REFERENTIES78

Öhman, J. & Östman, L. (2019). Different teaching traditions in environmental and sustainability education. In: Van
Poeck, K., Östman, L. & Öhman, J. Sustainable Development Teaching: Ethical and Political Challenges. London:
Routledge.

Ostrom, E. (2009) A general framework for assessing the sustainability of socioecological systems. Science, 325,
419–422.

Raworth K. (2017) Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist Random House, London.

Rittel, H. and Webber, M. (1973) “Dilemmas in a general theory of planning”. Policy Sciences, 4, 155–169.

Rockström J., Steffen W., Noone K., Persson Å., Chapin F.S. et al. (2009) “A safe operating space for humanity”, Nature,
461, 472-475.

Seager, T., Selinger, E., & Wiek, A. (2012). Sustainable engineering science for resolving wicked problems. Journal of
Agricultural Environmental Ethics, 25, 467–484.

Vandenplas, E. & Van Poeck, K. (2021) Klimaateducatie in het hoger onderwijs. Casestudies. Onderzoeksrapport. Gent:
Universiteit Gent.

Vandenplas, E. & Van Poeck, K. (2021) Klimaateducatie in het hoger onderwijs. Inspiratiegids. Gent: Universiteit Gent.

Van Poeck, K., Block, T., De Paepe, M., Bleys, B., Van de Velde, R., Liagre, L., & Van de Poele, L. (2017). Duurzame
ontwikkeling als een rode draad : opleidingen aan de Universiteit Gent in transitie. Gent: Universiteit Gent.

Wals, A.E.J. (2014). Sustainability in higher education in the context of the UN DESD: a review of learning and
institutionalization processes. Journal of Cleaner Production, 62(1), 8-15.

Wiek, A., Withycombe, L. & Redman, C.L. (2011): Key competencies in sustainability: a reference framework for academic
program development. Sustainability Science, 6, 203-218.

Yarime, M., Trencher, G., Mino, T., Scholz, R.W., Olsson, L., Ness, B., Frantzeskaki, N., Rotmans, J. (2012). Establishing
sustainability science in higher education institutions: towards an integration of academic development,
institutionalization, and stakeholder collaborations. Sustainability Science, 7, 101-113.



79

[1] http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid
[2] https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/engagementstaf/transitieugent
[3] https://biblio.ugent.be/publication/8520583/file/8520584.pdf
[4] https://stadsacademie.be/traject/living-lab-campus-sterre/
[5] https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/onderwijs/onderwijsstudent/
summerschoolklimaat
[6] https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/duurzaamheid-als-beleidsthema/
[7] https://www.lesgevenvoorenoverduurzaamheid.be/
[8] https://enlight-eu.org/
[9] https://futureproef.ugent.be/
[10] https://www.kbs-frb.be/nl/discoursanalyse-duurzaamheidscontroverses
[11] https://www.lesgevenvoorenoverduurzaamheid.be/
[12] https://studiegids.ugent.be/2020/NL/studiefiches/A005259.pdf
[13] https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Klimaateducatie_Cases.pdf
[14] https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/klimaateducatie_inspiratiegids.pdf
[15] https://www.lesgevenvoorenoverduurzaamheid.be/
[16] https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/onderwijsondersteuningsaanbod-aan-de-ugent/
[17] https://www.cdo.ugent.be/sites/default/files/downloads/UGent %26 SDG%27s - Thomas Block - sept 2020_0.pdf
[18] https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/duurzaamheid-als-beleidsthema/
[19] https://www.facebook.com/Duurzaamheidskantoor/photos/2763103217084868
[20] https://www.cdo.ugent.be/blog/discussiekader-voor-duurzaamheidsinitiatieven-louter-ter-inspiratie
[21] https://stadsacademie.be/
[22] https://www.ugent.be/student/nl/studeren/keuzevakken.htm
[23] https://duurzaamheidseducatie.paddlecms.net/sites/default/files/2021-05/Interdisciplinary perspectives on
sustainability - UGent.pdf
[24] https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/brochure_sdgs_nl_nr.pdf
[25] https://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving
[26] http://onderwijstips.ugent.be/tips/het-ugent-competentiemodel/

Links

https://greencommunity.be/ubk-1
https://greencommunity.be/ubk-2
https://greencommunity.be/ubk-3
https://greencommunity.be/ubk-4
https://greencommunity.be/ubk-5
https://greencommunity.be/ubk-5
https://greencommunity.be/ubk-6
https://greencommunity.be/ubk-7
https://greencommunity.be/ubk-8
https://greencommunity.be/ubk-9
https://greencommunity.be/ubk-10
https://greencommunity.be/ubk-11
https://greencommunity.be/ubk-12
https://greencommunity.be/ubk-13
https://greencommunity.be/ubk-14
https://greencommunity.be/ubk-15
https://greencommunity.be/ubk-16
https://greencommunity.be/ubk-17
https://greencommunity.be/ubk-18
https://greencommunity.be/ubk-19
https://greencommunity.be/ubk-20
https://greencommunity.be/ubk-21
https://greencommunity.be/ubk-22
https://greencommunity.be/ubk-23
https://greencommunity.be/ubk-23
https://greencommunity.be/ubk-24
https://greencommunity.be/ubk-25
https://greencommunity.be/ubk-26


72




