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Inleiding 
Je kunt geen kwaliteitsvolle samenleving hebben als je niet afstemt op de natuurlijke 
omgeving, volgens Peeters (2011). De ecologische voetafdruk drukt dat uit: we overschrijden 
de draagkracht van de aarde, en de welvaart die we via dat beslag op het ecosysteem 
realiseren is ook ongelijk verdeeld. Dit vormt een dubbel probleem dat we in zijn samenhang 
moeten aanpakken, want de confrontatie met de ecologische grenzen radicaliseert immers 
ook de eis tot herverdeling. Wanneer de natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn, betekent een te 
grote voetafdruk ook een afname van levensmogelijkheden van anderen. De 
rechtvaardigheidsproblematiek moeten we vandaag dus ook benaderen vanuit die ecologische 
dimensie want anders zitten we grondig naast de kwestie waar de samenleving vandaag om 
draait. Peeters (2011) is ervan overtuigd dat sociaal werkers, als contextdenkers, dit moeten 
opnemen als uitdaging. 
Sachs (2004) benadert het thema ‘internationale milieurechtvaardigheid’ vanuit een 
mensenrechtenperspectief en zegt hierover het volgende:  

“Neither power play between states nor economic competition, but the realization of 
human rights and respect for the biosphere, should be the defining feature of the 
emergent world society.” (Sachs, 2004, p. 5) 

De Verklaring van de Universele Rechten van de Mens verklaart dat mensen worden geboren 
met gelijke rechten. Deze moeten door de gemeenschap worden erkend en gewaarborgd. De 
mensenrechten hebben een absoluut karakter, in die zin dat ze niet kunnen worden geweigerd 
door middel van enige politieke afweging of een economische kosten-batenberekening. Hieruit 
volgt dat mensenrechten prioriteit krijgen boven alle andere morele, politieke en economische 
claims. Het mensenrechtendebat verandert ook het ontwikkelingsdebat en in deze context 
verkondigt Sachs dat ecologische bescherming dan ook een cruciale manier is om ervoor te 
zorgen dat onze eindige wereld de steeds groter wordende menselijke bevolking kan dragen, 
zonder af te doen aan menselijke waardigheid (Sachs, 2004).  
Duurzaamheid is een normatief begrip dat afhankelijk van context een andere invulling krijgt. 
Wel is men het meestal eens over de brede principes die aan de grondslag liggen van het 
concept: het respecteren van de draagkracht van onze planeet en het streven naar een 
kwaliteitsvol leven voor iedereen (Van Poeck, Block, De Paepe, Bleys, Van de Velde, Liagre 
en Van de Poele, 2017). Een cruciaal kenmerk van duurzaamheid is de sterke verwevenheid 
van sociale, economische en milieuaspecten (Van Poeck, 2008). Peeters (2012) oppert dat 
net daarom sociaal werk een belangrijke rol kan opnemen en dit door middel van een 
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holistische aanpak, wat nodig is om met de sociale, ecologische en economische dimensies 
van een sociaal probleem om te gaan. 
De reeds beschreven (problematische) verhouding tussen mens tot de omringende natuur, 
wordt al sinds heel lang beschouwd als een pedagogische opgave. Reeds bij aanvang van de 
Industriële Revolutie en mede door de urbanisatie en de daarmee gepaarde groter wordende 
armoede, begonnen opvoeders zich steeds meer zorgen te maken over de mens-
natuurverhouding (Postma, 2004). Wanneer we een blik werpen op de recente geschiedenis 
van natuur- en milieueducatie, zien we dat deze wordt gekenmerkt door een opeenvolging van 
nieuwe paradigma’s en perspectieven, die één voor één pretenderen te breken met de 
voorgaande praktijken. Natuur- en milieueducatie krijgt afhankelijk van de heersende 
maatschappelijke praktijken en denkbeelden over natuur en milieu een andere invulling. In 
sommige tendensen wordt de klemtoon gelegd op individuele responsabilisering en andere 
benaderingen gaan eerder uit van een collectieve verantwoordelijkheid in een context van 
pluraliteit (Postma, 2004).  
In deze masterproef wordt uitgegaan van een meer pluralistische benadering en wordt bewust 
het concept ‘educatie voor duurzame ontwikkeling’ (EDO) gehanteerd. Lambrechts, Van den 
Haute en Vanhoren (2009) verwoorden EDO als volgt: 

“Educatie voor duurzame ontwikkeling is gericht op het streven naar een duurzame 
samenleving met een balans tussen economische, ecologische en sociale elementen. 
Het is daarbij gebaseerd op kritische reflectie, waardegebonden, procesgericht, 
participatief, interdisciplinair en holistisch, gericht op een grotere bewustwording. Het 
gaat dus verder dan natuur- en milieueducatie, omdat het de invloed van sociale, 
economische en politieke factoren op het milieu mee in rekening brengt en gericht is 
op een verandering van deze systemen in plaats van individueel gedrag.” (Lambrechts 
et al., 2009, p. 20). 

De interesse in EDO is de afgelopen decennia enorm gegroeid, maar de essentiële principes 
zijn nog niet gebruikelijk in het hoger onderwijs, aldus Mulà, Tilbury, Ryan, Mader, Dlouhá, 
Mader en Alba (2017). Er bestaan nog steeds grote vertalingsgaten in het toepassen van een 
EDO-pedagogiek op verschillende vlakken. Zo vormt EDO nog geen geïntegreerd idee in 
educatie maar is het nog steeds een zaak van specialistische deskundigen inzake 
duurzaamheid. (Mulà et al., 2017).  
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Het eigentijds wereldbeeld begrijpen in tijden van geopolitieke veranderingen en economische 
crisis, is in de kern een pedagogisch probleem van moderne educatie, en dit probleem vraagt 
een update gebaseerd op de principes van ecologische en morele imperatieven (Nasibulina, 
2015). Volgens Sherman (2008) is duurzaamheid een concept dat een grote opportuniteit biedt 
voor pedagogische veranderingen en kan dit concept een deur kan openen naar brede en 
blijvende sociale veranderingen. Maar opdat duurzaamheid zijn volledig potentieel kan 
innemen, moet het concept een groot idee vormen in het hoger onderwijs. Volgens hem zijn 
big ideas de bouwstenen van een universiteit en haar curricula (Sherman, 2008).  
Op basis van onder andere deze theoretische kaders, visies en bezorgdheden wordt in deze 
masterproef dieper ingegaan op educatie voor duurzame ontwikkeling en de rol die de 
universiteit hierin kan opnemen. Meer specifiek wordt ingezoomd op de opleiding 
pedagogische wetenschappen en het sociaal werk aan de UGent en wordt onderzocht in 
hoeverre en op welke manier duurzaamheidsgerelateerde kwesties aan bod komen in de 
gemeenschappelijke bachelor en haar verschillende afstudeerrichtingen. 
Eerst wordt in de literatuurstudie ingezoomd op concepten zoals ‘duurzaamheid’ en ‘educatie 
voor duurzame ontwikkeling’ (EDO). Verder worden een aantal stromingen beschreven die 
verschillende manieren van lesgeven over duurzaamheidskwesties hanteren. In  het licht van 
deze stromingen wordt de democratische verantwoordelijkheid van (hoger) onderwijs 
besproken en welke praktische gevolgen dit heeft voor educatieve praktijken. Ook wordt een 
kritische blik geworpen op trend van het educationaliseren van maatschappelijke problemen. 
Tot slot wordt een overzicht gegeven van de inspanningen die de UGent reeds levert op vlak 
van duurzaamheid en wordt geschetst welke organisaties en duurzaamheidsinitiatieven reeds 
aanwezig zijn.   
Op basis van de literatuurstudie worden in het tweede deel van de masterproef de 
probleemstelling en onderzoeksvragen verder onderbouwd en geformuleerd. In het 
methodologisch kader wordt toegelicht op welke manier het kwalitatief onderzoek werd 
uitgevoerd en waarom bepaalde keuzes werden gemaakt. In het onderdeel 
‘onderzoeksresultaten’ worden de resultaten beschreven, waarop wordt gereflecteerd in het 
onderdeel ‘discussie’. In dit deel worden de onderzoeksresultaten gekoppeld aan de 
voorafgaande literatuurstudie, met als doel hier kritisch op te reflecteren. Tot slot wordt in de 
conclusie een aantal beperkingen van het onderzoek besproken, enkele suggesties voor 
verder onderzoek geformuleerd en enkele algemene conclusies beschreven.  
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Literatuurstudie 
1 Duurzame ontwikkeling 
1.1 Concept en geschiedenis ‘duurzame ontwikkeling’ 
Het concept ‘duurzame ontwikkeling’ duikt aan het einde van de 20e eeuw steeds meer op, 
mede door het groeiend besef van een dreigende ecologische crisis. Het lijkt gedurende deze 
periode dan ook één van de drijvende krachten te zijn geweest van de wereldgeschiedenis. 
Tegenwoordig kunnen we het zien als een buzzwoord. Het concept wordt erg vaak gebruikt in 
verschillende contexten, zonder de betekenis ervan echt te kennen of na te denken over de 
implicaties van het gebruik van het concept (Du Pisani, 2006). Volgens Hopwood, Mellor en 
O’Brien (2005) heeft duurzame ontwikkeling (DO) het potentieel om fundamentele uitdagingen 
in onze huidige samenleving aan te pakken, nu en in de toekomst. Maar opdat dit mogelijk zou 
zijn, is het van belang om duidelijkheid te scheppen omtrent de betekenis van DO. Volgens 
Hopwood et al. is er nood aan de nadruk op het hanteren van duurzame bestaansmiddelen en 
het zich concentreren op well-being, in plaats van de nadruk te leggen op well-having. Verder 
is het ook van belang zich te concentreren op ‘lange termijn duurzaamheid’. Dit vraagt sterke 
basisprincipes die het sociale en het milieu linken aan het menselijk vermogen (Hopwood, 
Mellor & O’Brien, 2005).  
Vaak heerst het idee dat ‘duurzaamheid’ iets nieuws is. Dit is niet het geval, reeds lange tijd is 
er een (politiek) denken over milieu en duurzaamheid. In premoderne tijden begon het denken 
in termen van ‘vooruitgang’ zich langzaamaan te ontwikkelen. Reeds in de Grieks-Romeinse 
tijd werden de eerste ideeën over ‘vooruitgang’ ontwikkeld (Du Pisani, 20061). Vooral de 
Hebreeuwse en Christelijke theologie gaven vorm aan het denken in lineaire vooruitgang. Dit 
beïnvloedde de manier van denken over geschiedenis en vooruitgang. Gedurende de 
middeleeuwse periode omvatte de Christelijke idee van vooruitgang utopische ideeën en 
koesterde men de idee dat men de wereld moest verbeteren, ter voorbereiding op het leven in 
‘de volgende wereld’. Westerse moderniteit en vooruitgang kunnen bijna synoniemen 
genoemd worden. Tot de Verlichting werd ‘vooruitgang’ sterk cultureel opgevat en geloofde 
men in de cumulatieve en morele groei. Gedurende de periode 1750-1900 bereikte de idee 
van vooruitgang zijn hoogtepunt, mede door schrijvers als Turgot, Concordet, Spencer, Saint-
Simon, Hegel en Marx, die hier uitvoerig over schreven (Nisbet, 1980; Du Pisani, 2006). Op 
die manier werd de link tussen vooruitgang en exacte, empirische en moderne wetenschap 
nog sterker benadrukt.  
                                                           
1 Tenzij anders vermeld is dit een historisch overzicht gebaseerd op Du Pisani (2006). 



14   
 

Dit versterkte eveneens de overtuiging dat wetenschap the golden avenue was naar de 
toekomst en dat het de mensheid heerschappij zou geven over de natuur. Eens in de 
Industriële Revolutie, werd de evoluerende menselijke samenleving en humane vooruitgang 
ook gelinkt aan economische groei en materiële progressie. Er heerste een optimisme dat 
wetenschappelijke en technologische vooruitgang zou kunnen leiden tot morele perfectie van 
het mensdom. De idee van vooruitgang werd dus geseculariseerd en kwam los te staan van 
het Christelijk geloof in een andere, betere wereld. Het geloof in vooruitgang was een bijna 
universeel gegeven in Westerse, intellectuele kringen tussen 1750 en 1950 (Du Pisani, 2006). 
Men was ervan overtuigd dat menselijke kennis en de technologie alle obstakels die groei in 
de weg staan uit de weg konden ruimen. Deze visie staat centraal in de Industriële Revolutie, 
het kapitalisme en de moderne wetenschap (Hopwood et al., 2005). Zoals Bacon, één van de 
grondleggers van de moderne wetenschap, het formuleerde: “The world is made for man, not 
man for the world” (Hopwood et al., 2005, p. 3).  
Het Industrieel kapitalisme is geen zegen voor iedereen gebleken. Vooral de Westerse landen 
genieten van de voordelen van de economische bloei en de kloof tussen arm en rijk werd 
steeds groter. Het denken over vooruitgang en ontwikkeling is zelden kritisch over het 
industriële ontwikkelingsmodel an sich. Zeker na 1989 – de val van de Muur – wordt het 
dominante beeld over ‘ontwikkeling’ en ‘vooruitgang’ beperkt uitgedaagd door kritisch denken 
vanuit de ontwikkelingshoek. Een neoliberale invalshoek overheerst (Du Pisani, 2006). De 
globalisatiefase na 1980, gepromoot door OECD-economieën (Organisation for Economic Co-
operation and Development), wordt gekenmerkt door beleidsmaatregelen die een grotere 
integratie van economieën met de globale markt beogen. Het doel van deze maatregelen, 
economische groei, overschaduwt even belangrijke doelen van duurzame ontwikkeling, zoals 
gelijkheid en vrede (Little & Green, 2009). 
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1.2 Het Brundtlandrapport plaatst een markeerpunt 
Zoals te zien op Figuur 1 (Block en Paredis, 2015) hebben we langs de ene kant dus het 
denken in termen van vooruitgang, welvaart en ontwikkeling en langs de andere kant het 
denken over de verhouding tussen mens-natuur, milieu en hulpbronnen. Eén van de 
voornaamste redenen waarom het Brundtlandrapport zoveel besproken is, is omdat in 1987 
deze twee denkwijzen er voor het eerst in samenkwamen (Du Pisani, 2006). 

Het Brundtlandrapport werd geschreven door de Commission on Environment and 
Development, een commissie die is opgericht in 1983. Deze commissie had als doel 
duurzaamheidsvraagstukken kritisch te benaderen en realistische voorstellen te formuleren 
om met deze vraagstukken om te gaan. Uiteindelijk stelden zij ook internationale 
samenwerkingsverbanden voor, met als doel het beleid te veranderen in de richting van de 
nodige veranderingen, die ze beschrijven in dit rapport (World Commission on Environment 
and Development, 1987). 
Het rapport, getiteld Our common future, legt de link tussen milieu, economie en ontwikkeling. 
In een interview zegt Gro Harlem, voorzitster van de Commission on Environment and 
Development, dat het rapport de ogen deed openen van veel mensen en instituties, op een 
manier die voorheen nog niet was voorgekomen (thestateoftheplanet, 20072). Harlem haalt in 
dit interview haalt twee key-issues aan. Ten eerste werden nieuwe linken gelegd en 

                                                           
2 Video opgehaald van https://www.youtube.com/watch?v=UQ-FOxqU8Xk, op 15/02/2017. 

Figuur 1 Slides Politieke Vraagstukken van Duurzaamheid, Block & Paredis, 2015 
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gecombineerd. De interdependentie tussen de rijke en arme wereld werd duidelijk 
gearticuleerd en de afhankelijkheid tussen Noord-Zuid werd door dit rapport erg duidelijk.  
Ten tweede werd vóór het verschijnen van dit rapport de link tussen milieu, economie en 
ontwikkeling niet goed begrepen. Door dit rapport werd die link veel duidelijker; het werd een 
nieuwe manier van begrijpen. Het opende de ogen van veel mensen. Economen begonnen na 
te denken over de manier waarop we nu leven, en zagen in dat dit niet houdbaar is in de 
toekomst (thestateoftheplanet, 2007). 
Het rapport zorgde dus voor een stroomversnelling in het denken over milieu en duurzame 
ontwikkeling. Het Brundtlandrapport legde voor het eerst de focus op kwesties van ongelijkheid 
en milieu en formuleerde een aantal belangrijke ethische bedenkingen aangaande erg 
relevante mens-milieurelaties (Sneddon, Howarth & Norgaard, 2005). Het rapport stelde dat 
de veiligheid en het bestaan van de mensheid (of het nu gaat over mensen in ontwikkelde of 
minder ontwikkelde landen), economie en het welzijn van mensen, afhangt van het milieu 
(Hopwood et al., 2005). Verder gaf het rapport ook aan dat eerdere groeimodellen er niet in 
zijn geslaagd om extreme armoede en de kloof tussen arm en rijk uit te roeien (World 
Commission on Environment and Development, 1987). 
De beschrijving van Brundtland werd de meest geaccepteerde definitie van ‘duurzame 
ontwikkeling’ en wordt nu vaak als uitgangspunt gebruikt door onderzoekers en mensen in de 
praktijk, die zich zorgen maken om milieu- en duurzaamheidsproblematieken (Sneddon et al., 
2005):  

“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs” (World Commission on Environment and Development, 1987, p. 16).  

Brundtland riep op tot een andere vorm van groei; er was nood aan een verandering van de 
kwaliteit van groei die tegemoet kwam aan essentiële noden. Economie en milieu moeten 
samenvloeien in het maken van het beleid. Binnen dat beleid moet de nadruk komen te liggen 
op menselijke ontwikkeling en participatie bij het nemen van beslissingen moet zorgen voor 
een gelijke verdeling van welvaart. Sociale rechtvaardigheid is volgens Brundtland een 
cruciale component in het concept van duurzame ontwikkeling (Hopwood et al., 2005).  
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1.3 Kritiek t.a.v. het Brundtlandrapport 
Ondanks dat het Brundlandtrapport een markeerpunt plaatst, zijn er heel wat onderzoekers 
die een aantal kritische bedenkingen formuleren. Ook al wordt DO in het Brundtlandrapport 
benadrukt, het terugdringen van economische activiteiten wordt niet beoogd. Men streeft 
eerder naar economische groei en aanwakkering van industrialisatie zonder dat het 
ecologische schade met zich meebrengt (Singh, 2015). Critici halen aan dat het rapport een 
retorische truc bevat: een truc die toelaat hetzelfde te doen wat we al altijd deden, maar dan 
op een meer efficiënte manier. Critici beweren dan ook dat ons industrieel model grondiger 
moet veranderen. Het rapport slaagt erin de koppeling tussen economie-milieu en 
ontwikkeling-milieu definitief te leggen, maar op zo’n manier dat de oplossing gevonden kan 
worden in een – weliswaar bijgestuurde – versie van het industriële ontwikkelingsmodel (Du 
Pisani, 2006).  
De Brundtland Commissie stelt dat DO in ontwikkelingslanden met versnelde economische 
groei samengaat . Ze gaat DO dus ook formuleren in termen van een meer materiaal- en 
energie-efficiënter bronnengebruik. Verder verwijt men het Brundltlandrapport de heersende 
liberale handelsefficiëntie niet in vraag te stellen, terwijl dit systeem net veel van de 
duurzaamheidsproblemen veroorzaakt. Sommige critici stellen zelfs dat het gevaarlijk is om 
het concept ‘duurzame ontwikkeling’ te gebruiken, omdat het hetzelfde economische denken 
maskeert dat nog steeds ongelimiteerde consumptie predikt (Wackernagel en Rees, 1997).  
Ook Hopwood et al. (2005) stellen dat de ambiguïteit waarmee concepten en ontwikkelingen 
in het Brundtlandrapport beschreven worden, bedrijven en overheden toelaat om 
duurzaamheid na te streven zonder fundamentele veranderingen aan te brengen in ons huidig 
kapitalistisch systeem (Hopwood et al., 2005). Opnieuw wordt duidelijk dat DO een 
containerbegrip is; iedereen vindt in dit concept wel iets terug dat strookt met eigen waarden, 
normen, overtuigingen, terwijl deze vaak heel tegenstrijdig zijn (Van Poeck, 2013). 
Het valt op dat er heel wat spanningen zijn tussen de verschillende interpretaties van 
duurzaamheid. DO is een politieke constructie (Van Poeck et al., 2017). Ook inhoud die het 
Brundtlandrapport aan DO geeft, is geen objectieve definitie, maar een politieke constructie. 
Deze constructie is vernieuwend, maar ook aangepast aan de politieke context waarin ze 
moest functioneren Ze maakt een specifieke selectie van historisch gegroeide ideeën over 
vooruitgang en ontwikkeling en over mens-natuur (Block en Paredis, persoonlijke 
communicatie, 2015). 
 



18   
 

 
Er zijn veel voorstanders van DO, en deze zijn het er unaniem over eens dat onze samenleving 
moet veranderen. Maar over welke actoren daarin een rol moeten spelen, en op welke manier 
de maatschappij dient te veranderen, bestaan heel wat verschillende meningen en theorieën 
(Hopwood et al., 2015). Er bestaat niet zoiets als een eendrachtige filosofie van DO. In elke 
theorie worden politieke keuzes gemaakt en deze hebben ook invloed op de praktijk. Volgens 
Katrien et al. (2017) zijn de begrippen ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘duurzaamheidsproblemen’ 
gebouwd op normatieve begrippen, die niet eenduidig te definiëren zijn. Dit maakt van 
duurzaamheid een politiek geladen, gecontesteerd concept. Langs de ene kant zorgt dit voor 
verwarring, langs de andere kant is het hebben van verschillende interpretaties typerend voor 
belangrijke concepten. Deze verschillende interpretaties kunnen dan ook een basis vormen 
voor debat inzake visies, strategieën en beleidsbeslissingen. 
Lönngren en Svanström (2016) benoemen deze complexe en gecontesteerde 
(duurzaamheids)problemen als Wicked Sustainability Problems (WSP). Dit houdt in dat er 
geen definitieve formulering bestaat voor deze problemen en dat deze steeds voor verandering 
vatbaar zijn. De oplossing voor deze problemen is nooit ‘goed’ of ‘fout’ en de ultieme oplossing 
zal overigens nooit gevonden worden. Elk WSP is uniek en kan vaak gezien worden als een 
symptoom van een ander probleem. Afhankelijk van de context waarin ze voorkomen, worden 
WSP’s anders omschreven (Lönngren en Svanström, 2016).  
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2 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) 
Heel wat auteurs en onderzoekers kennen een belangrijke taak toe aan educatie, wanneer het 
gaat over duurzame ontwikkeling. Gro Harlem Brundtland geeft zelf in het rapport aan dat het 
al dan niet veranderen van attitudes, sociale waarden en aspiraties afhankelijk is van het aantal 
campagnes in educatie, debatten en publieke participatie (Sneddon et al., 2005).  
Volgens Nasibulina (2015) heeft de samenleving nood aan competente pedagogische kaders 
waarbinnen ruim en cultureel wordt gedacht en waarbinnen ecologische waarden worden 
gevormd en centraal komen te staan. Het eigentijds wereldbeeld begrijpen in tijden van 
geopolitieke veranderingen en economische crisis, is in de kern een pedagogisch probleem 
van moderne educatie, en dit probleem vraagt een update gebaseerd op de principes van 
ecologische en morele imperatieven (Nasibulina, 2015).  
EDO wordt in heel wat literatuur aangedragen als een efficiënte manier voor het tegemoet 
komen aan duurzaamheidsproblemen. EDO is volgens Nasibulina (2015) een levenslang 
proces dat verder gaat dan formele educatie en heeft als hoofddoelen het ontwikkelen van een 
ecologische wereldbeschouwing, het kritisch denkvermogen aanscherpen en het aanreiken 
van kennis en skills die bijdragen aan het creëren van een duurzame samenleving (Nasibulina, 
2015). Volgens Singh (2015) moedigt EDO vijf fundamentele types van leren aan in functie 
van het voorzien van kwalitatieve educatie: learning to know, learning to be, learning to live 
together, learning to do and learning to transform oneself and society (Singh, 2015). 
In 2005 luidde De Verenigde Naties het Decennium in voor Education for Sustainable 
Development (ESD) en elke natie werd opgeroepen ESD een prominente plaats te geven op 
de educatieve beleidsagenda. Op die manier hoopte men een globaal kader te scheppen voor 
ecologische en sociale duurzaamheid op relatief korte tijd. Men hoopte op die manier ook 
mensen en samenlevingen te voorzien van kennis en skills die helpen te bouwen aan een 
duurzame samenleving (Singh, 2015). 
Ondanks dat er in Vlaanderen geen wettelijke verplichting is voor een EDO-beleid, kreeg EDO 
wel een prominente plaats in de eerste (Leterme 2006) en tweede (Peeters 2010) Vlaamse 
Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (Van Poeck, Vandenabeele & Bruyninckx, 2014). Toch 
rijzen in het onderzoek van Van Poeck, Vandenabeele & Bruyninckx (2014) kritische stemmen. 
Deze stemmen concluderen dat de politieke betrokkenheid tot EDO zich beperkt tot het betalen 
van lip service voor de doelen die zijn geformuleerd in het plan, maar deze doelen worden 
onvoldoende vertaald in tastbare maatregelen (Van Poeck et al., 2014). 
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‘EDO policy is extensively developed on paper. Yet, the realisation in real terms is less 
obvious. […] It remains unclear to what extent the implementation is monitored, 
followed-up and if necessary adjusted. Nevertheless, this is a necessary condition for 
a successful implementation of the plan.’ (een schoolmedewerker, geciteerd in Van 
Poeck et al., 2014, p. 6). 

Wanneer we uitgaan van de definitie van Brundtland, waarin het tegemoet komen aan 
komende generaties centraal staat, moeten we ons de vraag stellen wat moreel acceptabel is. 
Dat we allen een duurzame toekomst willen realiseren, staat buiten kijf. Maar wel zien we 
conflicten tussen verschillende waarden, ideologieën, prioriteiten en strategieën. Dit is ook zo 
voor het onderwijs. Eén van de grootste uitdagingen van EDO volgens Öhman (2008), is hoe 
we komende generaties gaan voorbereiden om te gaan met waarde-gerelateerde verschillen 
en het maken van overeenkomsten, compromissen en veranderingen. Geconfronteerd met 
deze uitdaging in het onderwijs, worden er specifieke eisen gesteld aan de onderwijspraktijk, 
die in termen van democratische verantwoordelijkheid van essentieel belang zijn (Öhman, 
2008). Naar aanleiding van de gekende definitie van Brundtland kunnen een aantal cruciale 
vragen gesteld worden, zoals: zijn wij enkel verantwoordelijk voor het realiseren van duurzame 
ontwikkeling in ons deel van de wereld of zijn we verantwoordelijk voor heel de wereld? Heeft 
iedereen gelijke rechten tot welvaart? Zullen komende generaties recht hebben op evenveel 
welvaart als ons? Over hoeveel generaties moeten we ons buigen? Hebben planten en dieren 
recht op een verzekerde toekomst?  
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3 EDO en haar democratische verantwoordelijkheid 
Wanneer we bovenstaande vragen binnen EDO onder de loep nemen, speelt de 
democratische rol van onderwijs een cruciale rol. Deze democratische verantwoordelijkheid 
stelt ook specifieke eisen aan de educatieve praktijken (Öhman, 2008). In wat volgt wordt de 
ethische dimensie van EDO in relatie tot de democratische eisen van het onderwijs 
omschreven. Verder worden ook drie tradities die Öhman (2008) onderzocht beschreven, om 
uiteindelijk stil te staan bij de laatste traditie: de pluralistische traditie. Vervolgens wordt dieper 
ingegaan op welke gevolgen dit alternatief kan hebben voor de educatieve praktijk. Ten slotte 
wordt een kritische blik geworpen op de trend waarin sociale problemen worden 
geëducationaliseerd.  
3.1 Drie verschillende tradities binnen EDO 
Öhman (2008) suggereert dat er verschillende manieren zijn van lesgeven over milieu- en 
ontwikkelingsproblemen. Deze kunnen gezien worden als verschillende tradities. Deze 
verschillende tradities representeren verschillende antwoorden over wat als goed onderwijzen 
kan worden gezien en houden ook verschillende praktijken in, als het gaat om de selectie en 
organisatie van de inhoud van wat wordt onderwezen. In de Zweedse scholen, waar onderzoek 
werd gedaan naar de verschillende tradities, komen drie verschillende tradities naar voor: een 
op feiten gebaseerde traditie, een normatieve traditie en een pluralistische traditie (Öhman, 
20083).  
In de op feiten gebaseerde traditie gaan leerkrachten duurzaamheidskwesties behandelen als 
kennisproblemen. Deze traditie gaat er dan ook vanuit dat deze kwesties kunnen opgelost 
worden door onderzoek en het verwerven van informatie over de problematieken. Enkel 
wetenschap kan een betrouwbare basis vormen voor onze kennis over 
duurzaamheidsproblemen. Binnen deze traditie nemen op wetenschap gebaseerde modellen 
en feiten een prominente plaats in het onderwijs in. De democratische rol van onderwijs 
bestaat erin objectieve feiten te voorzien, als basis voor het vormen van een mening van 
studenten. Het democratische proces is dus iets dat NA educatie komt. Een bezwaar dat tegen 
deze traditie kan gemaakt worden, is het feit dat de waardendimensie van DO is geschrapt 
van de onderwijzersagenda. De resulterende actiecompetentie is dus eerder pover, in die zin 
dat leerlingen bijvoorbeeld geen participatie in democratische discussies ervaren.  
Een tweede traditie is de normatieve traditie. Deze traditie kan gezien worden als een antwoord 
op de tekortkomingen van de op feiten gebaseerde traditie inzake de waardendimensie. In 
                                                           
3 Tenzij anders vermeld is dit deel gebaseerd op Öhman (2008). 



22   
 

deze traditie wordt als taak van onderwijs het aanmoedigen van een milieuvriendelijke 
transformatie van de maatschappij geïntendeerd. Het antwoord op de waardendimensie van 
de duurzaamheidskwesties is het hebben van beraadslagende discussies met experts en 
politiekers, op basis van wetenschappelijke feiten. Deze worden gepresenteerd in 
beleidsdocumenten en syllabussen. Het democratisch proces komt in dit geval VOOR 
educatie. Dit houdt in dat het mogelijk is om universele oplossingen uit te dokteren die 
tegemoet komen aan duurzaamheidsproblemen. Als gevolg is het de taak van de school om 
nodige milieuvriendelijke waarden en normen door te geven, met als finaliteit het gedrag in 
een meer gewenste richting te veranderen. Ook hier kunnen een aantal bezwaren tegenin 
gebracht worden.  
Ten eerste wordt het concept DO hier geïsoleerd besproken en niet in relatie gebracht met 
andere ontwikkelingsproblemen, zoals armoedebestrijding, gendergelijkheid en verbeterde 
gezondheid. Wanneer milieuproblemen in relatie worden gebracht met de sociale en 
economische aspecten, wordt de complexiteit van deze problematieken veel groter en is het 
minder evident een eenduidige oplossing te formuleren. Ten tweede kunnen conflicten tussen 
verschillende waarden, ideologieën en prioriteiten niet simpelweg opgelost worden door te 
verwijzen naar wetenschappelijke onderzoeken. Ook al gaat men akkoord met bepaalde 
wetenschappelijke feiten, de beoordeling van deze feiten en de consequenties kunnen sterk 
veranderen naargelang persoonlijke of contextuele aspecten. Ten derde is het erg dubieus om 
het wetenschappelijk domein als universeel en neutraal domein voor te stellen, dat kan 
bepalen hoe mensen zouden moeten leven en hoe een samenleving zou moeten opgebouwd 
worden. Tenslotte loopt zo’n normatieve aanpak het risico educatie om te vormen tot een 
politiek handvat om een bepaalde voorgeschreven maatschappij te creëren. Dit heeft als 
gevaar dat onderwijs haar emancipatorische potentieel verliest en haar democratische 
verbintenis wordt op die manier geschonden. Dit kan resulteren in een situatie waarin educatie 
overgaat in indoctrinatie. 
Als laatste traditie omschrijft Öhman (2008) de pluralistische traditie. Deze traditie promoot het 
innemen van verschillende perspectieven en waarden wanneer men wordt geconfronteerd met 
vragen en problemen inzake de toekomst van onze wereld. De manier waarop 
gemeenschappelijke antwoorden op waardengeladen kwesties gevonden worden, of het 
erkennen en aanvaarden van verschillende standpunten, wordt bereikt door middel van 
beraadslagende discussies. Deze discussies vormen een heel belangrijk onderdeel van 
educatie binnen deze pluralistische aanpak. Het democratisch proces vindt dan ook plaats IN 
educatie zelf. Het doel binnen deze traditie is het verbeteren van de competenties van 
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studenten om op een bewuste manier deel te nemen aan debatten, discussies en 
besluitvormingen inzake kwesties op privaat, alledaags niveau, alsook op uitgebreider 
maatschappelijk niveau (Öhman, 2008). Deze traditie vermijdt de risico’s van de andere 
tradities, zoals indoctrinatie, door het kritisch kijken en nadenken centraal te stellen, maar heeft 
wel als gevaar te vervallen in relativisme. Wanneer we begrip moeten hebben voor alle 
standpunten in een ethische kwestie, betekent dat dan dat alle alternatieve acties gelijkwaardig 
zijn? Wanneer alle meningen constructies zijn, gebaseerd op geselecteerde theorieën, 
paradigma’s,… zijn alle meningen dan even gelijkwaardig? Zijn alle waardenoordelen 
gelijkwaardig? Als alles goed en gelijkwaardig is, hoe kan inzet voor belangrijke kwesties dan 
aangemoedigd worden? (Öhman, 2008). 
 
In de reeds beschreven literatuur zien we dat men enerzijds veronderstelt dat milieueducatie 
en EDO een pluralistische aanpak vragen in educatie, een aanpak die verschillende waarden, 
interesses en verschillende soorten kennis stimuleert (Van Poeck et al., 2010). Maar 
tegelijkertijd maakt men zich zorgen over het feit dat pluralistische educatieve praktijken 
inadequaat zijn om dringende duurzaamheidsproblemen aan te kaarten.  
We zien dus de aanwezigheid van een eerder normatieve stroming, waarin feitelijke kennis en 
gewenste leeruitkomsten centraal staan. Latour benoemt dit ook als matters of fact (Latour, 
2004). In de eerder pluralistische stroming wordt kritisch denken centraal gesteld en tracht 
men het proces zo open mogelijk te houden. Latour noemt dit matters of concern (Latour, 
2004). Deze discussie tussen ‘zij die instrumenteel denken’ en ‘anderen die een pedagogisch, 
emancipatorisch perspectief aanhangen’ is ook aanwezig in Vlaanderen. Ook in Vlaanderen 
zie je een kloof tussen discoursen en praktijk in het wetenschappelijk debat over milieueducatie 
en EDO (Van Poeck et al., 2014).  
3.2 EDO als communicatieve praktijk 
Uit wat reeds beschreven werd, is het duidelijk dat de verschillende auteurs het er over eens 
zijn dat we niet kunnen weten wat de meest duurzame manier van leven is en dat er niet één 
juiste manier bestaat om ermee om te gaan. Er heersen dus verschillende ideeën over wat 
‘duurzaam’ eigenlijk betekent. Wat nu als duurzaam wordt bestempeld, kan worden verworpen 
in een andere tijd. Wat hier als duurzaam wordt benoemd, kan op een andere plaats een heel 
andere betekenis krijgen. Dit heeft implicaties voor educatie en leren (Wals, 2010).  
Öhman (2008) schuift als alternatief een pluralistische benadering naar voor. Dit kan als basis 
dienen om met de ethische dimensie van EDO om te gaan in een relatie tot de democratische 
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verantwoordelijkheid van educatie (Öhman, 2008). In dit kader is het van belang dat studenten 
geconfronteerd worden met verschillende situaties waarin verschillende expressies kunnen 
gelinkt worden aan specifieke omstandigheden, of de context. Zo leert men andere mensen 
hun waardenoordelen onderkennen omdat ze dezelfde ervaringen in dezelfde situaties delen. 
Dit betekent niet dat ze dezelfde waardenoordelen hoeven te vellen. Het is belangrijk om 
onderscheid te maken tussen een gedeelde taal en verschillende meningen die mensen 
hebben (Wittgenstein, 1953/1997; Öhman, 2008). Ook Wals (2010) haalt aan dat door het 
hebben van discursieve dialogen en co-operatie tussen mensen, leren kan worden 
geïntensiveerd en dat dit kan leiden tot verandering. Door gefaciliteerd sociaal leren kunnen 
kennis, waarden en actiecompetenties ontwikkeld worden (Wals, 2010).  
Verder wijst hij, in de context van EDO, op de paradox tussen het gevoel van urgentie dat 
voortkomt uit een diepe bezorgdheid over de toestand van de planeet, en de stellingname dat 
het verkeerd is mensen te overtuigen om pre- en door experts gedetermineerde manieren van 
denken en handelen aan te nemen, zoals in de eerder genoemde normatieve traditie wordt 
beschreven. Ook Wals (2010) schuift dus een pluralistische visie naar voren. Door middel van 
dialoog en co-operatie worden studenten geconfronteerd met de manier waarop ze hun 
ideeën, interesses, waarden en kennis beschrijven en gebruiken. Zo’n begeleide 
zelfconfrontatie leidt vaak tot een beter begrijpen van verschillende visies en zo worden 
studenten zich meer bewust van het idee dat deze verschillende visies verschillende contexten 
bevatten (Wals, 2010). Verschillende auteurs beschrijven EDO dus als een communicatieve 
praktijk waarin dialoog centraal staat. 
Terwijl Öhman (2008) en Wals (2010) ‘pluralisme’ naar voor schuiven als alternatief, tonen 
Van Poeck en Vandenabeele (2012) aan hoe een citizin-as-practice perspectief omgaat met 
de spanning tussen het pluralisme en relativisme. Zij wijzen op de idee dat educatie sterk 
gelinkt is aan burgerschap, en dit vraagt zowel een individuele als collectieve focus, aldus deze 
auteurs (Van Poeck & Vandenabeele, 2012). EDO kan op minstens drie verschillende 
manieren een rol spelen in het ‘publiek maken’ van duurzaamheidskwesties.  
Ten eerste streven educatieve praktijken naar het openen van deze issues zodat publieke 
betrokkenheid wordt bereikt en op die manier exclusie van individuen, groepen, meningen en 
argumenten wordt vermeden. Ten tweede heeft public-ization te maken met het voorzien van 
ruimte voor verschillende meningen, waarden en visies, zoals ook Öhman (2008) benadrukt. 
Hierbij is het belangrijk dat momenten die openheid vragen, aangevoeld worden en een plaats 
krijgen. Dit betekent dat conflicten worden uitgesproken, in plaats van vermeden of genegeerd 
worden. Ten laatste wordt public-ization ook beïnvloed door de manier waarop 
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duurzaamheidskwesties via educatieve tools naar voor worden gebracht. Wanneer een meer 
instrumentalistische wijze wordt aangewend, door bijvoorbeeld louter het meegeven van 
theoretische concepten, wordt de opportuniteit voor het verwoorden van eigen meningen en 
waarden niet aangegrepen en dit draagt niet bij tot het leerproces van het leren kennen van 
het eigen perspectief (Van Poeck & Vandenabeele, 2012).  
3.3 EDO houdt dus meer in dan ‘lesgeven over…’ 
Het praktisch gevolg voor educatie in dit begrip van democratie, is dat learning democracy 
betekent dat we leren door te participeren in verschillende soorten situaties van democratische 
communicatie, waar verschillende meningen, argumenten en ervaringen open worden gedeeld 
en uitgewisseld. Lawy en Biesta (2006) stellen in deze context het volgende: 

“Instead of seeing citizenship as the outcome of learning trajectory, citizenship-as-
practice suggests that young people learn to be citizens as a consequence of their 
participation in the actual practices that make up their lives.” (Lawy en Biesta, 2006, 
p.45) 

In deze context is het belangrijk om jonge mensen als sociale en morele agents en 
democratische burgers te zien. Burgerschap wordt niet gezien als iets dat wordt bereikt door 
zich op een bepaalde manier te gedragen, maar is een praktijk  waar iedereen aan deelneemt 
vanaf dat men geboren wordt tot wanneer men sterft (Lawy & Biesta, 2006; Öhman, 2008). De 
uitdaging voor zowel de democratie als voor educatie is niet het creëren van consensus, maar 
plaats maken voor diversiteit en pluraliteit in een gedeelde, lokale en globale gemeenschap. 
Het is van belang dat normen en motieven voor die normen worden bediscussieerd en in vraag 
kunnen gesteld worden (Öhman, 2008).  
Deze ideeën van democratie hebben ook implicaties voor EDO. Eerst en vooral kunnen we de 
school zien als één van de arena’s in onze samenleving waarin open democratische discussies 
gehouden worden. Het betekent ook dat de waarden van duurzame ontwikkeling het 
onderwerp van deze discussies kunnen vormen maar dat we deze concepten steeds moeten 
herdenken en herzien. In plaats van DO als een uiteindelijk doel op te vatten, is het belangrijk 
om DO te zien als een kompas dat aangeeft waar we naartoe willen gaan (Öhman, 2008). 
Maar ook begrijpen hoe de natuurlijke wereld werkt en hoe te leven binnen de grenzen van 
natuurlijke systemen, zijn ook cruciale zaken in onderwijs in functie van 21steeeuws 
burgerschap, aldus Cortese (2003). 
Ten slotte geeft ook Nasibulina (2015) aan dat EDO verder gaat dan het onderwijzen over 
ecologisch leven. Zij stelt de fundamentele ongelijkheden binnen het onderwijs in vraag en 
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poneert tegelijkertijd dat EDO voor deze ongelijkheden een basis kan bieden voor verandering 
Zo betoogt ze dat ons huidig traditioneel onderwijssysteem inefficiënt is en wijst ze op de grote 
sociaaleconomische ongelijkheden in het onderwijs. EDO daarentegen concentreert zich op 
gelijkheidsproblemen door middel van educatie én within education itself (Nasibulina, 2015, p. 
1078). Hier kan de link gelegd worden met het pluralisme dat Öhman beschrijft: door open 
communicatie en discursieve discussies vindt het democratisch proces plaats in educatie zelf 
(Öhman, 2008).  
Nasibulina (2015) stelt dat het cruciaal is om het onderwijssysteem te herzien en te focussen 
op het duurzame aspect binnen educatie en op het aanreiken van kennis, skills en waarden 
die studenten in staat stellen bij te dragen tot een duurzame wereld (Nasibulina, 2015). 
Uiteindelijk legt Nasibulina (2015) ook de link met de democratische verantwoordelijkheid van 
het onderwijs en beweert zij dat het betrekken van kinderen en jongeren de belangrijkste 
component vormt van EDO en DO. Het plannen en herzien van onderwijs hoort veelzijdig en 
interdisciplinair te verlopen en alle betrokken groepen dienen gehoord te worden bij het 
samenstellen van curricula en het onderwijsproces. Dit vormt het hoofdprincipe en dé 
basiswaarde van EDO. Ten slotte is het ook van belang binnen EDO stil te staan bij het feit 
dat huidige acties en besluiten die hier worden genomen, mensen aan de andere kant van de 
wereld beïnvloeden (Nasibulina, 2015).  
3.4 De dubbele agenda van het neoliberalisme op het vlak van educatie 
3.4.1 Moet/kan het onderwijs maatschappelijke problemen oplossen? 
 
Hoewel er een groot aantal onderzoekers zijn die pleiten voor een meer prominente plaats van 
EDO in curricula, reizen er ook een aantal kritische stemmen tegenover de trend waarin 
onderwijs naar voor wordt geschoven als hét platform voor het oplossen van sociale 
problemen. We zien in moderne Westerse samenlevingen de trend om sociale problemen te 
‘educationaliseren’. We laten zaken als ‘rassenongelijkheid’, ‘klassenongelijkheid’ en 
‘genderongelijkheid’ aan het onderwijs over door middel van bijvoorbeeld 
scholendesegregatie, het aanbieden van gratis maaltijden en het opstellen van genderneutrale 
werkboeken. In werkelijkheid is het onderwijs opvallend onsuccesvol gebleken in het uitvoeren 
van deze missies (Labaree, 20084).  
Eén van de redenen voor het succes van onderwijs, ondanks het vele falen, is dat onderwijs 
misschien niet doet wat we vragen, maar juist doet wat we willen. We willen een institutie 
                                                           
4 Tenzij het anders wordt vermeld is dit onderdeel gebaseerd op Labaree (2008). 
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vormen dat sociale doelen ambieert, in lijn met het individualisme en de kern van de liberale 
idee, namelijk sociale problemen oplossen door het trachten te veranderen van individuele 
gedachten en capaciteiten. Of anders gezegd: onderwijs dient als institutie dat we als 
instrument gebruiken om onze maatschappelijke doelen naar voor te schuiven, zonder dat 
liberale waarden, die hoog in het vaandel worden gedragen in onze huidige samenleving, 
worden geschaad. Een voorbeeld van zo een waarde is het maken van individuele keuzes. Zo 
wordt het onderwijs een showroom voor onze idealen en wanneer het onderwijs deze idealen 
niet bereikt, stellen we het onderwijs voor als zondebok. Eén van de hoofdredenen voor het 
falen van het onderwijs op vlak van oplossen van sociale problemen, is dat de doelen van het 
onderwijs eigenlijk de tegenstrijdige spanningen binnen onze liberale democratie 
weerspiegelen. Eén van die taken die onze maatschappij opneemt is tegemoet te komen aan 
onze collectieve noden. Tegelijkertijd wil deze ook de vrijheid garanderen aan individuen om 
hun persoonlijke doelen en interesses na te streven. Democratische gelijkheid, sociale 
efficiëntie en sociale mobiliteit worden binnen onze liberale maatschappij als erg belangrijk 
aanschouwd. Er wordt van educatie dus gevraagd om zowel de belangen van het beleid én 
de markt te dienen, gelijkheid én ongelijkheid te bevorderen, zichzelf te construeren als publiek 
én privaat goed, het vervullen van collectieve interesses én individuele interesses. Deze 
educatieve doelen weerspiegelen dus de contradicties van onze liberale democratie en 
kunnen niet opgeheven worden zonder het systeem zelf in vraag te stellen.  
Het komt er volgens Labaree (2008) op neer dat we sociale problemen, die de kern vormen 
van onze maatschappelijke sociale structuur, niet kunnen oplossen door het ontwikkelen van 
educatieve programma’s om individuen te veranderen. Ondanks deze terechte kritiek, kunnen 
we besluiten dat het onderwijs eerder genoemde sociale doelen niet bereikt, maar dat 
onderwijs wel een set van educatieve vormen (structuren, processen, talen) creëert die nuttige 
rollen spelen in de maatschappij en potentieel heeft om niet enkel kennis over te hevelen, 
maar ook skills bij te brengen (Labaree, 2008).  
3.4.2 Neoliberale globalisatie en de rol van EDO 
 
Ook Singh (2015) wijst op de dubbele agenda van het neoliberalisme op vlak van onderwijs. 
Een eerste doel van deze agenda houdt in dat educatie ondergeschikt wordt gemaakt aan de 
consumptiebehoeften van de opkomende mondiale economie. Een tweede doel van dezelfde 
agenda is het transformeren van educatie tot grondstof voor commerciële doeleinden (Singh, 
2015). Singh (2015) suggereert dat er nood is aan een kritisch educatiesysteem dat mensen 
in staat stelt het huidige samenlevingsmodel waarin we leven in vraag te stellen en te streven 
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naar een duurzamer model. EDO wordt in het neoliberale educatieve discours gezien als het 
tegemoet komen aan de noden van onze globale economie. Pedagoog Sadgopal (geciteerd 
in Singh, 2015, p. 23) zegt hieromtrent het volgende: 

“The goal of education excludes building a democratic, egalitarian, just, secular and 
enlightened society. Instead, education has become an instrument for only improving 
productivity, promoting consumerism and establishing market control over knowledge 
and the public mind such that every human being becomes a ‘useful’ resource for the 
global capital.” 

EDO wordt in de literatuur vaak beschreven als een visie binnen educatie, waarvan wordt 
verwacht dat het mensen en de samenleving voorziet van kennis, skills, visies en waarden om 
te leven en te werken op een duurzame manier. Maar, oppert Singh, zo’n educatie leidt niet 
tot kritische burgers die de capaciteit hebben om sociale, economische, politieke en 
milieugerelateerde kwesties te begrijpen en om resoluut te streven naar een duurzame 
samenleving. Zo’n educatie is ondergeschikt aan onze neoliberale kapitalistische economie, 
terwijl dit kapitalistisch systeem zelf de oorzaak is van de huidige ecologische crisis en 
bestaande ongelijkheden. Onderwijs zou mensen in staat moeten stellen dit systeem in vraag 
te stellen en duurzame alternatieven te bedenken (Singh, 2015). Om tegemoet te komen aan 
deze noden, moet EDO geïntegreerd worden in bestaande pedagogische standaarden, aldus 
Kopnika & Charniak (2016). Niet alleen moeten studenten, opvoeders en onderzoekers pogen 
deze neoliberale en antropocentrische suprematie tegen te gaan in pluralistische ruimtes, ze 
moeten ook de limieten en feilbaarheid van hun eigen perspectieven en oordelen leren 
erkennen (Kopnika & Cherniak, 2016).  
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4 Rol van de universiteit 
Verschillende auteurs kennen in de context van EDO ook een belangrijke rol toe aan het hoger 
onderwijs. In wat volgt wordt deze rol uitgebreid besproken, om vervolgens in te zoomen op 
wat de UGent reeds doet en welke haar doelen verder zijn op vlak van duurzame ontwikkeling. 
Historisch gezien hebben universiteiten een belangrijke rol gespeeld in steeds veranderende 
maatschappijen, door beleidsmakers, ondernemers, leiders en academici te onderwijzen en 
zo het grotere publieke goed te dienen. Dit heeft in sommige samenlevingen zijn vruchten 
afgeworpen, in andere heeft dit geresulteerd in een primaire focus op industrialisatie van de 
planeet, door het reproduceren van ongebalanceerde, over-gespecialiseerde en 
monodisciplinaire afgestudeerden. Dit gegeven vormt een grote uitdaging voor hoger-
onderwijsinstituties (Lozano et al., 2013a).   
Al-Rawahy (2013) poneert dat universiteiten bakens van hoop, vrede, nieuwe ideeën en 
idealen vormen. Het zijn centra die invloed hebben op het vormen van komende generaties 
van ingenieurs, wetenschappers, technici, economen en politiekers, zij die een belangrijke rol 
kunnen spelen in het leiden en besturen van onze samenleving en wereld. De toekomst is 
ongekend en er is nood aan gekwalificeerde, realistische, pragmatische en vooral morele 
‘managers’ die die beslissingen nemen, opdat de aspiraties van de samenleving kunnen 
vervuld worden. Al-Rawahy (2013) merkt op dat literatuur en het debat over DO zich 
voornamelijk concentreren op de fysieke, tastbare aspecten en materiële kwesties van 
duurzaamheid, zoals populatiegroei, klimaatverandering, ongeletterdheid, armoede, 
klimaatimpact en uitputting van hulpbronnen. Veel academici vergeten het belangrijkste aspect 
binnen het duurzaamheidsconcept, en dat is dus niet het fysieke deel, maar wel de ethische 
en morele waarden van ‘managers’; individuen die de taak hebben een succesvolle economie 
en een programma omtrent sociale ontwikkeling te implementeren, wat ons toelaat samen en 
in harmonie met de natuur te leven. Al-Rawahy spreekt in dat opzicht over de missing link en 
oppert dat universiteiten proactief deze ethische en morele waarden ook dienen op te nemen 
in hun curricula (Al-Rawahy, 2013).  
Universiteiten zijn complexe instituties en verschillen van andere sociale systemen, in die zin 
dat ze inter-gerelateerde units hebben met verschillende, niet-lineaire, inter-geconnecteerde 
processen, units, waarden, normen, gedragingen, groepen en individuen, die elkaar steeds 
beïnvloeden. Universiteiten vormen subsystemen binnen een breder sociaal en ecologisch 
systeem. Wanneer universiteiten het voortouw willen nemen inzake DO, zullen academici, 
studenten en andere universitaire actoren dan ook cross-disciplinaire inspanningen moeten 
leveren op alle niveaus van het sociaal systeem. Als semi-open systemen is het dan ook 
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belangrijk dat ze met elkaar samenwerken doorheen trans-disciplinair onderzoek, alsook door 
samenwerking met andere stakeholders (Lozano et al., 2013a).  
4.1 Duurzame Ontwikkeling in universitaire curricula 
Lozano, Lukman, Lozano, Huisingh en Lambrechts (2013) geven aan dat wanneer 
universiteiten duurzame leiders en bestuurders van verandering willen zijn, ze tegemoet 
moeten komen aan de noden van huidige en toekomstige generaties. Zo kunnen professionals 
die kennis hebben inzake DO studenten in deze materie wegwijs maken, zodat duurzame, 
sociale patronen tot stand kunnen gebracht worden. Om dit soort paradigma’s te kunnen 
bereiken, is het belangrijk dat universitaire leiders DO introduceren in alle lessen en curricula, 
alsook in andere elementen van universitaire colleges. Op die manier kan verzekerd worden 
dat DO the golden thread wordt doorheen het volledige universitaire systeem. Hierbij is 
erkenning van het belang van multi- en trans-disciplinair onderwijs en onderzoek essentieel in 
het licht van het bevorderen van sociale transformaties die nodig zijn om duurzame, 
maatschappelijke ontwikkelingen te verkrijgen (Lozano et al., 2013b). 
Reeds in verschillende landen gebeurt veel onderzoek naar de aan- of afwezigheid van 
‘duurzame ontwikkeling’ binnen curricula, hogescholen en universiteiten en naar de invulling 
ervan. De laatste twee decennia gingen steeds meer hogere onderwijsinstituties het 
engagement aan om DO op te nemen en te institutionaliseren in hun systemen. Dit 
engagement werd reeds door heel wat universitaire leiders bekrachtigd door het ondertekenen 
van charters en declaraties, zoals de Taillorsdeclaratie, de Kyotodeclaratie en de 
Copernicusverklaring. Toch wordt EDO in heel wat lessen en curricula nog niet opgenomen 
en klinken heel wat stemmen voor het meer integreren van DO in het onderwijssysteem, in 
plaats van het bijvoorbeeld als extra aan een les toe te voegen (Lozano, 2010).  
O’Byrne, Dripps en Nicholas (2014) onderzochten reeds het curriculum van voornamelijk 
Engelstalige programma’s, door 27 bachelors en 27 masters onder de loep te nemen. In hun 
onderzoek komt naar voren dat de onderzochte masteropleidingen meer gecreëerd zijn als 
alleenstaande interdisciplinaire programma’s, vaak belichaamd door een academisch 
departement, met een meer voorgeschreven, gelimiteerd curriculum. De 
bachelorprogramma’s vertonen meer curriculaire flexibiliteit. Verder blijkt uit hun bevindingen 
dat de menswetenschappen en kunstwetenschappen ondervertegenwoordigd zijn binnen de 
duurzaamheidscurricula (O’Bryne et al., 2014). Deze kloof is volgens sommige onderzoekers 
problematisch, aangezien duurzaamheid een normatief, waardenbeladen doel is, waarin vaak 
een wereld wordt beschreven in termen van ‘hoe de wereld er zou moeten uitzien’, om sociale 
en economische ontwikkeling na te streven (Rockström et al., 2009; O’Byrne et al., 2014).  
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Dit tekort aan kritische sociale wetenschappen negeert een lange traditie van het theoretiseren 
van sociale patronen en sociale verandering, hetgeen net essentieel is om aan 
duurzaamheidsproblemen tegemoet te komen. Zoals ook Öhman (2008) aangeeft, is er binnen 
onderwijs naast een op feiten gebaseerde en een normatieve traditie, ook nood aan een 
pluralistische stroom waarin ruimte is voor open communicatie en kritische dialoog. Volgens 
O’Byrne et al. (2014) zouden belangrijke actoren en instituten binnen de universiteit de 
voordelen moeten erkennen van het verstrekken van duurzaamheidseducatie, toegepast op 
de problemen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd. Dit hoeft niet te 
betekenen dat verandering noodzakelijk enkel van bovenaf moet komen. Alle actoren die zijn 
betrokken bij het creëren van curricula kunnen streven naar het opheffen van structurele 
barrières. Dit kan gaan van samenwerking doorheen disciplinaire onderzoeksgebieden tot 
leerkrachten die nieuwe wegen vinden om milieu-, sociale en economische elementen te 
combineren binnen en buiten de klas (O’Byrne et al., 2014).  
Sherman (2008) is ervan overtuigd dat duurzaamheid een concept is dat een grote 
opportuniteit biedt voor pedagogische toepassingen in het hoger onderwijs, en dat het een 
deur kan openen naar brede en blijvende sociale veranderingen. Opdat duurzaamheid zijn 
volledig potentieel kan aannemen in het hoger onderwijs, moet het concept a big idea worden, 
een toegang tot onderzoek dat kritisch onze rol in de wereld ondervraagt. Big ideas zijn volgens 
Sherman de bouwstenen van een universiteit en het curriculum (Sherman, 2008). Cortese 
(geciteerd in Sherman, 2008, p. 4) verwoordt het als volgt: 

“[T] he environment should not be solely a special topic or a subject for professionals 
who will work on environmental problems… It must be a fully integrated and prominent 
part of all education.” 

 
4.2 De UGent en EDO 
De UGent heeft de ambitie  DO in het volledig opleidingsaanbod te integreren. Wereldwijd en 
ook in Vlaanderen hebben de voorbije twee decennia heel wat onderwijsinstellingen 
verklaringen ondertekend, om hun engagement op vlak van duurzaamheid aan te tonen. Om 
een toonaangevende kennisinstelling te zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en 
economisch duurzaam is, hanteert de UGent drie duurzaamheidsprincipes, die ze beschrijven 
in hun duurzaamheidsvisie (Universiteit Gent, 2016)5. In het laatste onderdeel van de 
                                                           
5 Het duurzaamheidsverslag UGent 2016 is ook te raadplegen op volgende site: 
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid 
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literatuurstudie worden deze drie principes kort uiteen gezet, om ten slotte stil te staan bij een 
aantal uitdagingen waar de UGent voor staat, op vlak van duurzame ontwikkeling.  
4.2.1 Creëren van een substantieel draagvlak voor duurzame ontwikkeling 
 
Een eerste doel dat de UGent zich stelt is het creëren van een substantieel draagvlak voor 
duurzame ontwikkeling. De universiteit tracht een grote betrokkenheid te bekomen bij alle 
geledingen, door middel van sensibilisatie en communicatie, zowel in de faculteiten als op het 
centraal niveau. Sinds 2015 is een commissie Duurzaamheidsbeleid operationeel waarin 
onder andere de vicerector, de logistiek beheerder en vertegenwoordigers van alle geledingen 
zetelen. Deze commissie heeft als doel de UGent te sturen in de richting van een duurzame 
universiteit, het strategisch kader en de duurzaamheidsagenda te bepalen, advies te verlenen 
en nieuwe initiatieven te lanceren en faciliteren (Universiteit Gent, 2016). Naast deze 
commissie is er het duurzaamheidskantoor, waar de dagelijkse werking van het 
duurzaamheidsbeleid gebeurt. Personeel en studenten werken er nauw samen om 
duurzaamheidsprojecten te initiëren en coördineren. In dit kantoor kan iedereen terecht met 
vragen en suggesties over duurzaamheid. Als hoofddoel beoogt men het opstarten van 
samenwerkingen tussen beleidsmedewerkers en bijvoorbeeld onderzoekers, studenten, 
vrijwilligers en de stad. De UGent ziet ook sensibiliseren en informeren als één van haar 
belangrijke taken. Deze informatie wordt verspreid via onder meer facultaire welzijns- en 
milieucommissies, een jaarlijkse mobiliteits- en energiecampagne, een ecomarkt, een ‘Fair 
Trade Week’ en de campagne ‘Dagen zonder vlees’. Zo kregen de klimaatavond over de 
‘Klimaatzaak’ en het event ‘Tipping Point weerwerk bij de UGent’ heel wat aandacht 
(Universiteit Gent, 2016).  
Een voorbeeld van hoe de UGent voortouw nam om duurzaamheid op de beleidsagenda te 
zetten, is het U4-netwerk. Het U4-netwerk bestaat uit vier universiteiten (Universiteit van Gent, 
Universiteit van Göttingen, Universiteit van Groningen en Universiteit van Uppsala) en het doel 
van het partnerschap is initiatieven organiseren op vlak van educatie, onderzoek en 
institutioneel management6.  Zo kwam het netwerk dit jaar op 30 mei en 1 juni samen in 
Uppsala, in functie van een workshop over duurzaamheid. Het thema van deze bijeenkomst 
was ‘Universities as laboratories for a sustainable world/city’. Gedurende de bijeenkomsten 

                                                           
6 Bron: http://www.u4network.eu/index.php/network/about-u4, geraadpleegd op 04/08/2017. 
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exploreerden de partners hoe universiteiten onderwijs en onderzoek kunnen koppelen aan 
wicked socio-ecological problems.7 
4.2.2 Integratie van duurzame ontwikkeling in onderwijs en onderzoek 
 
Een tweede duurzaamheidsprincipe dat hoog in het vaandel wordt gedragen door de UGent 
is het integreren van duurzaamheid binnen haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De 
UGent beschouwt het hoger onderwijs als een belangrijke katalysator voor duurzame 
ontwikkeling. Ze wil daarom de 40000 studenten vertrouwd maken met sociale, ecologische 
en economische duurzaamheidsproblemen. Een eerste stap die reeds werd gezet, is het 
aanbieden van het universiteitsbreed keuzevak ‘Duurzaamheidsdenken’. Naast het geven van 
gastcolleges verzorgt het CDO naast het keuzevak ‘Duurzaamheidsdenken’, ook het 
opleidingsonderdeel ‘Politieke Vraagstukken van de Duurzaamheid’. Dit is een verplicht 
opleidingsonderdeel in de Politieke Wetenschappen, Sociologie en Stedenbouw en ruimtelijke 
planning en in de master Sociaal werk. Via een aantal hoorcolleges, waarin onder andere 
gastsprekers aan het woord komen, en een groepswerk waarin men een discoursanalyse 
uitvoert, wil men studenten vertrouwd maken met het complexe duurzaamheidsdenken. 
(Universiteit Gent, 2017-2018e). 
Ook buiten de muren van de UGent neemt de universiteit initiatief om in dialoog te treden over 
duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het International Thematic Network (ITN), dat als doel 
heeft om DO meer in onderwijs te integreren.  Het ITN wordt gecoördineerd door het Centrum 
voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent, 2016). Het Centrum voor Duurzame 
Ontwikkeling (CDO) is een multidisciplinaire onderzoeksgroep verbonden aan de UGent. Het 
CDO focust op duurzaamheidstransities, indicatoren en monitoring, 
duurzaamheidsbeoordeling, complexe besluitvorming, multi-level governance, 
toekomstscenario’s, duurzaamheidsvisies alsook duurzaamheidseducatie8. In juni 2016 vond 
een bijeenkomst plaats die het startschot gaf voor het ITN dat voluit ‘Sustainability education 
– Teaching and learning in the face of wicked socio-ecological problems’ (SEDwise) heet. De 
komende vijf jaar zal het netwerk adequate educatievormen onderzoeken en ontwikkelen met 
als onderwerp ‘complexe duurzaamheidskwesties’. De UGent zal in functie van dit netwerk 

                                                           
7 Bron: http://www.u4network.eu/index.php/news/2511-2nd-u4-sustainability-meeting-and-sedwise-
network-meeting-uppsala-30-may-1-june-2017, geraadpleegd op 04/08/2017. 
8 Bron: http://www.cdo.ugent.be, geraadpleegd op 09/02/2017. 
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fungeren als een living lab, waar professors uit verschillende onderzoeksvelden kunnen 
samenwerken met internationale duurzaamheidsonderzoekers9. 
Verder wil de UGent met een centraal innovatieproject duurzaamheid in het volledige 
onderwijsaanbod integreren. Enkele pilootopleidingen worden ondersteund om duurzaamheid 
te verankeren in hun curriculum. Op basis van een zelfanalyse werken ze een traject uit voor 
verdere visievorming en ontwikkeling. De UGent geeft aan dat het concept 
‘multiperspectivisme’ een belangrijke rol kan spelen om in het onderwijs problemen op een 
breed-maatschappelijke manier te benaderen en onderschrijft dit potentieel in haar 
onderwijsfilosofie (Universiteit Gent, 2016). 
Naast onderwijs, wordt ook veel geïnvesteerd in onderzoek. Op dit vlak wil de UGent een 
sociale, rechtvaardige, ecologische en economisch haalbare toekomst stimuleren. Er wordt 
hiervoor een inter- en trans-disciplinaire aanpak gehanteerd en men vertrekt steeds vanuit een 
grote maatschappelijke relevantie. Hiervoor engageert het UGent-bestuur zich tot een 
beleidsplan voor maatschappelijke valorisatie van onderzoek10. Daarnaast is er de 
wetenschapswinkel die non-profitorganisaties helpt met goedkoop wetenschappelijk 
onderzoek dat wordt uitgevoerd door studenten. Ten slotte is er een multi- en trans-disciplinair 
platform ‘Duurzame Steden’ opgericht waarin kwesties, aangebracht door de stad Gent, 
centraal staan en waarin de UGent en andere Gentse actoren elkaar kunnen versterken in dit 
urban living lab (Universiteit Gent, 2016). 
4.2.3 Implementatie van duurzame ontwikkeling in bedrijfsvoering 
 
Tenslotte vormt het derde principe het implementeren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering 
en organisatie van de UGent (Universiteit Gent, 2016). De UGent doet inspanningen op vlak 
van mobiliteit, energie- en waterverbruik, lucht- en wateremissies, aankoop- en afvalbeleid, 
voeding, groenbeheer, mensenrechten en sociale uitsluiting en economische aspecten. Op 
vlak van mensenrechten en sociale uitsluiting werkte de UGent een genderbeleid uit en streeft 
de universiteit naar een man/vrouw-evenwichtige UGent. Voor vluchtelingen werd een 
voortraject ontwikkeld terwijl een sociaal fonds hulp biedt in sociale en humanitaire dossiers. 
Betrokkenheid wordt ook getoond door het wereldwijd bevorderen van academische vrijheid. 
Tenslotte kunnen studenten ook een interuniversitaire masteropleiding ‘Gender en Diversiteit’ 
                                                           
9 Bron: http://www.cdo.ugent.be/network/international-thematic-network-sedwise, geraadpleegd op 
09/02/2017. 
10 Meer informatie over dit beleidsplan is te vinden op volgende site: 
https://www.ugent.be/nl/onderzoek/maatschappij/maatschappelijke-valorisatie.htm 
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volgen, waarbij de nadruk op theorievorming over sociale ongelijkheid en discriminatie ligt, 
alsook op een link met de praktijk door middel van stage (Universiteit Gent, 2016). 
4.2.4 UGent1010 en Transitie Ugent 
 
Naast het officiële duurzaamheidsbeleid van de UGent, bestaan er ook een aantal bottom-up 
initiatieven die druk trachten uit voeren op dit beleid. Zo is er de studentengroepering 
‘UGent1010’ die zich inzet voor een duurzame wereld. Deze vereniging wil een platform 
vormen voor discussie, nieuwe ideeën en kennis en gelooft dat zowel kleine als grote 
veranderingen bij Gentse studenten nodig en mogelijk zijn. Deze werkgroep benadert 
duurzaamheid heel ruim en beschouwt als belangrijke thema’s onder andere: stadslandbouw, 
deeleconomie, transitie, mobiliteit, sociale rechtvaardigheid en energie en bedrijfsvoering. 
Enerzijds hebben de studenten als doel andere studenten actief te sensibiliseren, anderzijds 
beogen ze een  wezenlijke vermindering van de impact van de universiteit op het milieu. 11 
Verder is ook Transitie UGent een bottom-up gegroeide en functionerende denktank die werkt 
rond duurzaamheidstransitie. De denktank stippelt verder ook een duurzaamheidsbeleid uit 
waarin participatie, onderzoek en onderwijs centraal staan, om op die manier druk op de ketel 
uit te oefenen. Meer dan 200 geëngageerde personeelsleden, studenten, onderzoekers, 
experts en beleidsmensen zetten zich in voor Transitie UGent en komen een paar keer per 
jaar samen. De denktank dient als een open vernieuwingsnetwerk en is nauw betrokken bij 
het duurzaamheidsbeleid van de UGent. In maart 2013 publiceerde Transitie UGent een 
memorandum Transitie UGent, samen voor een duurzame universiteit en in 2014 volgde een 
nieuw memorandum, onder dezelfde titel. Hier werden heel wat transitiepaden en acties 
voorgesteld inzake onderwijs, mobiliteit, energie, water, etc. en een aantal werd ondertussen 
opgepikt (Universiteit Gent, z.j.b)12. 
In het memorandum van 2014 wordt ook een hoofdstuk gewijd aan ‘onderzoek’, waarin 
volgende vier, deels verweven, strategische doelstellingen worden gesteld: toename van 
maatschappelijk relevant onderzoek, meer ondersteuning voor multidisciplinair onderzoek, het 
uitvoeren van onderzoek op een ‘duurzame’ manier en een sterkere koppeling tussen 
duurzaamheidsonderzoek en onderwijs (Transitie UGent, 2014). 

                                                           
11 Bron: http://www.ugent1010.be/?q=content/over-ons-0, geraadpleegd op 28/07/2017 
12 Dit memorandum is ook terug te vinden op volgende site: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/doemee/transitieugent.htm 
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Op Figuur 2 worden op een tijdslijn de doelstellingen weergegeven. 

 
Transitie UGent stelt ook een aantal knelpunten vast. Maatschappelijke relevantie lijkt 
secundair, er wordt weinig betrokkenheid opgemerkt van studenten, er wordt een 
Mattheüseffect vastgesteld en men spreekt ook van verkokering (Transitie UGent, 2014). 

Figuur 2 Herdrukt van ‘Transitie UGent, samen voor een duurzame universiteit.’ Transitie UGent, 2014, p. 47. 
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Verder wordt er ook een hoofdstuk gewijd aan ‘onderwijs’, waarin men het toekomstbeeld voor 
2030 samenvat in volgende omschrijving: ‘UGent, een lerende gemeenschap voor een 
duurzame toekomst.’ Men hoopt vernieuwing te zien op drie terreinen: in de inhoud van 
onderwijs, in de organisatie van onderwijs en in de waardering voor onderwijs en 
onderwijsinspanningen voor duurzame ontwikkeling. In Figuur 3 worden de doelstellingen op 
een tijdschema weergegeven. 

Onder andere volgende knelpunten worden vastgesteld: de afwezigheid van een 
geïntegreerde benadering tot duurzame ontwikkeling, een beperkte maatschappelijke 
inbedding en een sterk kennisgerichte, voornamelijk klassieke organisatievorm (Transitie 
UGent, 2014). 
In het Memorandum van Transitie UGent citeert men Wals: 

‘Rather than fosucing as educators on sustainability as a ‘destiny’ or an ‘end point’ it 
may be more fruiful and certainly more educational, to focus on the type of learning and 
the type of capacities that are needed to break away from unsustainable routines.’ 
(Wals, 2003 in Transitie UGent, 2014, p. 50). 

Figuur 3 Herdrukt van ‘Transitie UGent, samen voor een duurzame universiteit.’ Transitie UGent, 2014, p. 52. 
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Ondanks de controverse over wat milieu-educatie precies inhoudt en hoe het zou moeten 
worden ingericht, zijn veel mensen in het publieke discours het erover eens dat jongeren 
moeten voorbereid worden op het uitoefenen van milieu-burgerschap. Los van de praktische 
implicaties die deze idee met zich meebrengt, zijn velen het erover eens dat het milieu-
burgerschap verantwoordelijkheden omvat voor zowel de huidige generatie als voor de 
toekomstige generaties. We kunnen niet onverschillig blijven voor de eisen die toekomstige 
generaties stellen, hier en nu, aangezien zij de wereld zullen erven die wij zullen achterlaten 
voor hen (Postma, 2004). Uit de literatuurstudie blijkt dat heel wat auteurs een belangrijke rol  
toeschrijven aan hoger onderwijs wanneer het gaat over educatie voor duurzame ontwikkeling. 
De UGent realiseert al een aantal initiatieven met betrekking tot dit thema, maar toch ontbreekt 
een geïntegreerde benadering op vlak van EDO. Op basis van onder andere deze 
vaststellingen, wordt in het volgende deel de probleemstelling geformuleerd.  
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Probleemstelling 
Öhman (2008) stelt dat één van de grootste uitdagingen van educatie voor duurzame 
ontwikkeling is hoe we komende generaties gaan voorbereiden om met waarde-gerelateerde 
verschillen en met het maken van overeenkomsten, compromissen en veranderingen om te 
gaan. Er worden dus specifieke eisen gesteld aan de onderwijspraktijk, die in termen van 
democratische verantwoordelijkheid van essentieel belang zijn (Öhman, 2008). In het verleden 
werd steeds een belangrijke taak toegekend aan de natuurwetenschappen en baseerde men 
zich in het onderwijs op matters of facts om zo het belang van duurzaamheidskwesties te 
onderstrepen. Zoals reeds benadrukt, is DO een normatief geladen begrip en is het steeds 
belangrijk context in rekening te brengen wanneer men spreekt over hybride kwesties als 
duurzaamheid. In dit opzicht kennen veel onderzoekers een belangrijke rol toe aan politieke 
en sociale wetenschappen. Maar uit onderzoek blijkt dat sociale wetenschappen 
ondervertegenwoordigd zijn in duurzaamheidscurricula, en dit tekort aan kritische sociale 
wetenschappen kan als problematisch gezien worden, gezien het reeds beschreven belang 
van het verkennen van verschillende perspectieven en het in dialoog gaan over deze kwesties 
(O’Byrne, Dripps en Nicholas, 2014). Zoals we verder ook vastgesteld hebben, is er een tekort 
aan maatschappelijke inbedding van DO, is een geïntegreerde duurzaamheidsvisie afwezig 
aan de UGent en lijkt in het Vlaams onderwijs vaak de nadruk te liggen op een sterk 
kennisgerichte kijk met betrekking tot duurzaamheidskwesties (Transitie UGent, 2014).  
Lozano, Lukman, Lozano, Huisingh en Lambrechts (2013) geven aan dat wanneer 
universiteiten duurzame leiders en bestuurders van verandering willen zijn, ze tegemoet 
moeten komen aan de noden van huidige en toekomstige generaties. Zo kunnen professionals 
die kennis hebben inzake DO, studenten in deze materie wegwijs maken zodat duurzame, 
sociale patronen tot stand kunnen gebracht worden. Om dit soort paradigma’s te kunnen 
bereiken, is het belangrijk dat universitaire leiders DO introduceren in alle lessen en curricula. 
Hierbij is erkenning van het belang van multidisciplinair en trans-disciplinair onderwijs 
essentieel (Lozano et al., 2013b). 
Verder zijn er een aantal critici die stellen dat het industrieel kapitalistisch model waarin we 
leven an sich niet in vraag wordt gesteld. Oplossingen worden steeds gezocht binnen het 
huidige neoliberale samenlevingsmodel zonder het model en de grenzen ervan in vraag te 
stellen (Du Pisani, 2006). Auteurs als Nasibulina (2015) en Singh (2015) onderstrepen dit 
kritische aspect binnen educatie en opperen voor een onderwijssysteem waarin studenten 
worden aangemoedigd verschillende perspectieven kritisch te benaderen. Mensen dienen 
aangemoedigd te worden te zoeken naar duurzame alternatieven, op zowel sociaal als 
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ecologisch vlak. De aanwezigheid van EDO op zich is dus niet voldoende; de manier waarop 
ons onderwijs is georganiseerd speelt ook een cruciale rol en dient herdacht te worden 
(Nasibulina, 2015). 
Er wordt dus door verschillende auteurs en onderzoekers een belangrijke rol toegeschreven 
aan educatie om tegemoet te komen aan duurzaamheidsproblemen op ecologisch en sociaal 
vlak. Het eigentijds wereldbeeld begrijpen in tijden van geopolitieke veranderingen en 
economische crisis, is in de kern een pedagogisch probleem van moderne educatie 
(NasibuIina, 2015). Verder lijken kritische sociale wetenschappen te ontbreken in 
duurzaamheidscurricula. Op basis van deze bevindingen wordt het curriculum van de 
gemeenschappelijke bachelor pedagogische wetenschappen en de afstudeerrichtingen 
orthopedagogiek, pedagogiek en onderwijskunde en sociaal werk aan de UGent onder de loep 
genomen. In nabeschouwing van dit literatuuronderzoek, worden de volgende 
onderzoeksvraag en bijhorende deelvragen gesteld worden: 
Komen duurzaamheidsgerelateerde kwesties al dan niet aan bod in het curriculum van de 
afstudeerrichtingen orthopedagogiek, pedagogiek en onderwijskunde en sociaal werk van de 
opleiding pedagogische wetenschappen aan de UGent? Waarom is dit wel dan niet het geval? 
Steekt er al dan niet een visie achter en welke is dat dan?  
Indien dergelijke kwesties aan bod komen, op welke manier gebeurt dat dan? In welke mate 
en waarom wordt er al dan niet op zowel opleidingsniveau als door individuele docenten belang 
gehecht aan het ontwikkelen van een visie omtrent duurzaamheid en educatie binnen de 
opleiding? Waar is er nood aan op het vlak van educatie voor duurzame ontwikkeling in de 
opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk? 
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Methodologisch Kader 
Met oog op het beantwoorden van de onderzoeksvragenvragen, werd kwalitatief onderzoek 
verricht. In wat volgt wordt de onderzoeksopzet omschreven, wordt uiteengezet waarom het 
onderzoek op die manier werd ingericht om tenslotte ook stil te staan bij een paar belangrijke 
kwaliteitscriteria.  

1 Dataverzameling: kwalitatief onderzoek 
Zoals beschreven onder de titel ‘onderzoeksvragen’, heeft deze masterproef als doel na te 
gaan in welke mate duurzaamheidsgerelateerde kwesties aan bod komen binnen de 
afstudeerrichtingen orthopedagogiek, pedagogiek en onderwijskunde en sociaal werk aan de 
universiteit van Gent. Het gaat in deze masterproef niet enkel om de af- of aanwezigheid van 
dit thema, maar ook en vooral hoé duurzame ontwikkeling aan bod komt en de betekenis 
hiervan voor verschillende actoren. Om deze reden wordt in deze masterproef geopteerd voor 
een kwalitatieve onderzoeksmethode. Kwalitatief onderzoek wordt door Plochg en Van 
Zwieten (2007) omschreven als een vorm van interpreterend onderzoek waarbij gegevens op 
een systematische en controleerbare wijze worden verzameld, geanalyseerd en 
gerapporteerd. Een groot verschil met kwantitatief onderzoek is dat de verschillende 
onderzoeksfases (probleemafbakening, formulering onderzoeksvraag, bepaling 
onderzoeksopzet, dataverzameling, data-analyse en rapportage) door elkaar kunnen lopen en 
niet strikt zijn gescheiden, zoals wel het geval is bij kwantitatief onderzoek. Sommige fases 
kunnen opnieuw worden doorlopen en dit iteratieve karakter vormt net de kracht van kwalitatief 
onderzoek: het geeft de onderzoeker de mogelijkheid nauw contact te houden met de 
complexe werkelijkheid (Plochg & van Zwieten, 2007). Centraal in de kwalitatieve 
onderzoeksmethode staat de systematische interpretatie van het bestudeerde fenomeen, in 
dit geval: duurzame ontwikkeling en de rol die educatie en universiteit hierin kunnen spelen. 
Kwalitatief onderzoek is aangewezen wanneer in het onderzoek de betekenisverlening achter 
sociale processen wordt verkend en wanneer  complexe en veranderlijke processen van 
naderbij worden bekeken (Plochg & van Zwieten, 2007). Zoals Bryman het formuleert:  
“The way in which people being studied understand and interpret their social reality is one of 
the central motifs of qualitative research”. (Bryman, 1988, geciteerd in Ritchie, Lewis, Nicholls 
& Ormston, 2003, p. 3). 
Duurzame ontwikkeling is een complex, politiek geladen begrip en zoals uit bovenstaand 
literatuuronderzoek blijkt, bestaan er heel wat verschillende perspectieven ten aanzien van 
duurzaamheid en educatie. Aangezien deze masterproef dieper ingaat op de visie van 
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studenten en lesgevers op duurzame ontwikkeling in onderwijs, is een kwalitatieve 
onderzoeksmethode dus aangewezen.  
1.1 Documentanalyse 
Om een beeld te verkrijgen van wat reeds al dan niet aanwezig is op vlak van duurzaamheid 
binnen de opleiding pedagogische wetenschappen en haar verschillende 
opleidingsonderdelen (orthopedagogiek, pedagogiek en onderwijskunde) en het sociaal werk, 
werden de curricula van de verschillende afstudeerrichtingen onder de loep genomen en 
werden de de studiefiches van de opleidingsonderdelen op duurzaamheidsthema’s 
gescreend. Een eerste onderzoeksfase bestaat dus uit het uitvoeren van een 
documentanalyse. Aangezien in deze fase van het onderzoek studiefiches worden 
geraadpleegd, gaat het om publieke documenten. Publieke documenten ontstaan doordat 
mensen een bruikbaar beeld willen geven van bepaalde sociale verschijnselen (Reulink en 
Lindeman, 2005). In dit geval gaat het over de situering en inhoud van opleidingsonderdelen, 
die worden gedoceerd aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 
Verder worden onder andere ook de begin- en eindcompetenties, didactische werkvormen en 
evaluatievormen vermeld. 
Het voordeel van het gebruik van documenten is dat deze non-reactief zijn. Verder zijn deze 
onderzoeksgegevens gemakkelijk en vaak op een goedkope manier te verzamelen. Daarnaast 
zijn er ook verschillende nadelen verbonden aan het gebruik van documenten. De onderzoeker 
heeft geen direct contact met de onderzoekseenheden en op die manier bestaat het gevaar 
dat er weinig recht wordt gedaan aan het perspectief van de auteur. Uiteindelijk vormen 
documenten meestal een gesloten verzameling en zijn ze dus per definitie beperkt (Reulink 
en Lindeman, 2005). Omwille van deze nadelen wordt deze documentanalyse aangevuld met 
focusgroepen en interviews. 
1.2 Focusgroepen 
Een focusgroep is in wezen een observationele selectie-datamethode. Het is een forum waarin 
de onderzoeker op een (semi-)gestructureerde manier kan observeren en informatie kan 
opnemen. Een focusgroep kan gezien worden als een manier van collectief interviewen, 
waarbij er ruimte is voor interactie (Wilkinson, 2008). Net omwille van deze ruimte voor 
interactie, werd in deze masterproef gekozen om dit als dataverzamelingsmethode te 
gebruiken. In deze manier van data verzamelen neemt de interviewer de rol als moderator op, 
waarbij de moderator zorgt voor interactie in de groep en dialoog op gang brengt. Deze 
interactie binnen de focusgroepen vormt het grote verschil met één-op-één interviews, ze zijn 
natuurlijker in die zin dat er ruimte is voor het delen van verhalen, het overtuigen van de ander 
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en het uiten van meningsverschillen. Aangezien duurzaamheidsvraagstukken heel gelaagd en 
complex zijn, vormt het organiseren van focusgroepgesprekken een gepaste methode in de 
context van dit onderzoek. Doorgaans worden focusgroepen gevormd met 6 tot 10 
participanten, opdat het gesprek vlot kan verlopen. Het biedt de kans rijke data te verzamelen 
omdat opinies, overtuigingen en ideeën kunnen uitgewisseld worden tussen de verschillende 
participanten. Wat als prioriteit wordt gezien door de participanten in relatie met het thema (in 
dit geval: educatie voor duurzame ontwikkeling), komt in deze dataverzamelingsmethode goed 
naar voor (Wilkinson, 2008).  
Omdat één van de onderzoeksvragen tracht te achterhalen of er een visie aanwezig is omtrent 
duurzame ontwikkeling en educatie, specifiek binnen de drie afstudeerrichtingen pedagogiek 
en onderwijskunde, orthopedagogiek en sociaal werk, was er initieel het plan om lesgevers 
rond tafel te plaatsen en samen in gesprek hierover te gaan. Met oog op het organiseren van 
de focusgroep bestaande uit lesgevers, werd een aanvraag gestuurd naar de 
Opleidingscommissies Sociaal Werk en Pedagogische Wetenschappen, om dit aansluitend op 
een vergadering van de opleidingscommissies te organiseren. Deze aanvraag werd goed 
ontvangen en goedgekeurd, waarna een uitnodiging werd verstuurd naar alle verantwoordelijk 
lesgevers van de verschillende afstudeerrichtingen. Aangezien slechts één docent 
aanwezigheid heeft bevestigd, werd het focusgesprek afgelast en werd de aanpak aangepast. 
Individuele lesgevers werden gecontacteerd met de vraag of ze bereid waren individueel in 
gesprek te gaan hierover. Deze aanpak wordt verder toegelicht onder ‘semigestructureerde 
interviews’. Wel werden twee focusgroepen met studenten gevormd, dit wordt verder 
toegelicht bij ‘selectie respondenten’. 

 
1.3 Semigestructureerde interviews 
Een semigestructureerd interview is een verbale uitwisseling tussen een interviewer en de 
geïnterviewde, met oog op het verzamelen van info door het stellen van vragen. Deze vragen 
worden voorbereid door de onderzoeker13, maar semigestructureerde interviews geven ook 
ruimte voor expressies van ideeën, gedachten, verhalen wanneer de geïnterviewde hier 
behoefte aan heeft. In functie van dit masterproefonderzoek is dit een geschikte techniek als 
aanvulling op de documentanalyse, aangezien zo wordt tegemoet gekomen aan de nadelen 
van de documentanalyse (Longhurst, 2003). Bij een semigestructureerd interview is er wel 
direct contact met de auteurs, waardoor nagegaan kan worden welke visie de auteur, in dit 
                                                           
13 Zie bijlage 1 voor interviewleidraad 
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geval docent, hanteert omtrent het concept ‘duurzame ontwikkeling’. Een semigestructureerd 
interview verleent de mogelijkheid om dieper in te gaan op bepaalde thema’s en de 
geïnterviewde krijgt de kans aan te geven aan welke thema’s deze al dan niet belang hecht, 
waardoor meer gedetailleerde informatie kan verkregen worden.  

2 Selectie respondenten 
Aangezien dit masterproefonderzoek peilt naar de ideeën, meningen, gedachten van 
lesgevers en studenten aan de UGent, werden zowel docenten als (master)studenten 
gecontacteerd. Zoals toegelicht onder ‘2.2 Focusgroepen’, kwam er weinig respons van 
lesgevers op de uitnodiging om deel te nemen aan de focusgroep. Om die reden werden 
docenten individueel gecontacteerd via mail. In totaal werden zes docenten geïnterviewd, zes 
verantwoordelijke lesgevers van de opleidingsdelen waarvan in het studiefiche het concept 
‘duurzaamheid’ of ‘duurzame ontwikkeling’ terug te vinden is. Eén docent zetelt in die vakgroep 
pedagogiek en onderwijskunde, drie docenten komen uit de vakgroep sociaal werk en de twee 
overige docenten zijn actief in de vakgroep orthopedagogiek.  
Om studenten te bereiken werd gebruik gemaakt van sociale media, waaronder Facebook. 
Om respondenten te bereiken met een specifieke gemeenschappelijke achtergrond is dit een 
handig medium (Longhurst, 2003). Zo werd op Facebook een oproep geplaatst om deel te 
nemen aan de focusgroep. Op die manier werden kennissen op de hoogte gebracht van dit 
gesprek en zij brachten de onderzoeker in contact met studenten die voldeden aan de criteria: 
studenten pedagogische wetenschappen of sociaal werk die reeds hun schakeljaar of 
masterjaar doorlopen. Deze manier van respondenten verzamelen wordt ook 
‘snowballsampling’ genoemd. Geschikte respondenten verwijzen door naar kandidaat-
respondenten die voldoen aan de criteria en ook en dus ook geschikt zijn om deel uit te maken 
van de focusgroep (Biernacki & Waldorf, 1981). Bij het verzamelen van respondenten werd 
ervoor gezorgd dat er zowel schakelstudenten als modeltrajectstudenten werden 
aangesproken, aangezien deze een ander programma volgen.  
Uiteindelijk werden 11 studenten verzameld. Een eerste maal werd een focusgroep gevormd 
met vier studenten, waarvan een masterstudente pedagogiek en onderwijskunde, een 
masterstudente sociaal werk die het schakeltraject volgt, een masterstudente sociaal werk en 
een masterstudente orthopedagogiek die het schakelprogramma volgt. Een tweede 
focusgroep bestond uit een masterstudente pedagogiek en onderwijskunde die het 
schakelprogramma volgt, twee studentes sociaal werk die enkel hun masterproef nog dienen 
in te dienen, een masterstudente pedagogiek en onderwijskunde, een ex-studente die in 2016 
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is afgestudeerd in de master orthopedagogiek, een ex-studente die in 2016 is afgestudeerd in 
de master sociaal werk en tenslotte nog een studente orthopedagogiek. 

3 Data-analyse 
Als data-analysemethode wordt een thematische analyse gebruikt, zoals beschreven door 
Braun & Clarke (2006). Thematische analyse is een methode die wordt gebruikt om bepaalde 
thema’s of patronen in bepaalde data te identificeren, analyseren en rapporteren. Het is 
belangrijk om te beseffen dat de onderzoeker hierin geen passieve, maar een actieve rol 
speelt. Het is dus essentieel om eigen theoretische waarden en posities te erkennen en de 
analyse niet als neutraal voor te stellen (Braun & Clarke, 2006). Zoals Fine (Fine, 2002, 
geciteerd in Braun & Clarke, 2006, p. 80) stelt: “even a „giving voice‟ approach “involves 
carving out unacknowledged pieces of  narrative evidence that we select, edit, and deploy to 
border our arguments”. Een ideale onderzoeksmethode bestaat niet. Wat dus van belang is, 
is dat het theoretisch kader en de gehanteerde onderzoeksmethode overeenkomen en dat de 
onderzoeker zijn/haar beslissingen (h)erkent (Braun & Clarke, 2006). Thematische analyse 
verschilt van andere methodes om patronen in data te zoeken, in die zin dat het niet theoretisch 
gebonden is, terwijl dat bij grounded theory bijvoorbeeld wel het geval is. Een thematische 
analyse is dus niet afhankelijk van een reeds bestaand theoretisch kader, dus er kunnen 
verschillende theoretische kaders gebruikt worden (Braun & Clarke, 2016). 
De thematische analyse in deze masterproef wordt uitgevoerd volgens de zes stappen die 
Braun & Clarke (2006) beschrijven. Deze analyse houdt in dat er continu heen en weer door 
de data heen wordt gegaan, door de codes die worden gebruikt en door de analyse die wordt 
gemaakt, het is dus geen rechtlijnig, dan wel een recursief proces (Braun & Clarke, 2006). 
Een eerste stap bestaat uit het vertrouwd geraken met de data. Het is belangrijk zich als het 
ware onder te dompelen in de data, zodat men vertrouwd geraakt met de diepte en de breedte 
van de data. Dit vertrouwd raken betekent steeds herlezen van de data en op zoek gaan naar 
betekenissen en patronen. Een eerste stap bestond er dus uit de interviews verschillende 
keren aandachtig door te nemen. In deze fase wordt ook de transcriptie gedaan van de 
interviews. Aangezien het cruciaal is dat deze transcriptie zoveel mogelijk bruikbare informatie 
bevat, werden de interviews opgenomen14 en werden de interviews letterlijk uitgetypt. Reeds 
tijdens het uittypen van de interviews werden interessante ideeën die naar voor kwamen 
aangeduid. Fase twee begint wanneer men vertrouwd is geraakt met de data. Deze fase houdt 
ook het toekennen in van de initiële codes aan de data. Men gaat data gaan organiseren in 
                                                           
14 Dit gebeurde met goedkeuring van de respondenten. Zie bijlage 2 voor informed consent. 
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betekenisvolle groepen, maar deze verschillen nog van de thema’s die uiteindelijk in een 
volgende fase zullen ontstaan (Braun & Clarke, 2006). Gedurende deze fase werden zoveel 
mogelijk zaken gecodeerd en deze werden met verschillende kleuren aangeduid. Zaken die 
met elkaar te maken hadden werden in de teksten aangeduid met eenzelfde kleur en kregen 
een overkoepelende naam. 
De derde fase begint wanneer de oorspronkelijke gegevens zijn gecodeerd en verzameld. Nu 
worden de codes gesorteerd in potentiële thema’s. Een visuele voorstelling hiervan is handig, 
zodat tegenstrijdigheden en verbanden gemakkelijk kunnen gelegd worden. Er kunnen 
thema’s en subthema’s gevormd worden, en het is perfect mogelijk dat een aantal codes toch 
niet bruikbaar lijken te zijn, dus worden ze verwijderd uit de analyse (Braun & Clarke, 2006). 
Om dit te realiseren werd een mindmap gemaakt met de verschillende thema’s, deze structuur 
hielp bij het overzichtelijk maken van de verschillende thema’s. In een vierde fase worden de 
thema’s verfijnd. Dit betekent dat alle codes en extracten per thema worden bekeken en dat 
er wordt beslist of ze al dan niet samenhangen. Wanneer dit niet het geval is, wordt bekeken 
of het thema zelf het probleem vormt. De thema’s worden verfijnd tot de onderzoeker tevreden 
is. In deze fase van de analyse werden een aantal thema’s herbekeken en geherstructureerd. 
Op een tweede niveau binnen deze fase gaat men kijken naar de validiteit van de thema’s 
tegenover de gehele dataset. Gaat het om een accurate representatie? Dit is afhankelijk van 
het doel van het onderzoek. Zoals reeds vermeld is het hercoderen een aanhoudend en 
continu proces. Wanneer men een bevredigende thematisch overzicht heeft, gaat fase 5 van 
start en worden de thema’s benoemd. In deze fase werd per thema de essentie geïdentificeerd 
en werd gedetermineerd wel aspect van de data bij welk thema hoort. De thema’s werden zo 
op een coherente manier en intern consistent georganiseerd. Hierbij werd niet enkel 
geparafraseerd maar werd ook aangegeven waarom deze data interessant zijn. Tenslotte gaat 
de zesde en laatste fase van start wanneer de volledig uitgewerkte thema’s zijn verzameld. In 
deze fase werd de finale analyse gemaakt. Het doel van schrijven van dit ‘rapport’, is het 
complex verhaal beschrijven en de lezer overtuigen van de validiteit van het onderzoek. Het 
geven van informatie gebeurt aan de hand van een analytisch verhaal dat verder gaat dan 
enkel een beschrijving. De link wordt gelegd met de onderzoeksvraag en er wordt gepoogd 
deze te beantwoorden aan de hand van de thematische analyse.(Braun & Clarke, 2006). Deze 
thematische analyse wordt beschreven in het volgende deel van de masterproef 

4 Kwaliteitscriteria 
Elk theoretisch kader werkt met een aantal assumpties wat betreft de oorspronkelijke data van 
het onderzoek, wat vaak wordt voorgesteld als ‘de realiteit’. Een goede thematische analyse 
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is hierin transparant en contextualiseert de keuzes die worden gemaakt binnen het onderzoek 
(Braun & Clarke, 2006). In dit laatste deeltje van het methodologisch kader worden een paar 
kwaliteitscriteria overlopen waarmee wordt rekening gehouden doorheen het onderzoek, opdat 
transparantie wordt gewaarborgd.  
Betrouwbaarheid en validiteit zijn twee zaken waar rekening mee dient gehouden worden 
gedurende het opzetten van een onderzoek en het analyseren van de resultaten. Onder 
betrouwbaarheid kunnen we ‘interne betrouwbaarheid’ en ‘externe betrouwbaarheid’ 
beschouwen. Interne betrouwbaarheid slaat op de consistentie van het onderzoek. De mate 
waarin het onderzoek gerepliceerd kan worden, heet externe betrouwbaarheid (Everaert & 
Peet, 2006). Betrouwbaarheid kan vergroot worden door gegevens automatisch te registreren 
en interviews bijvoorbeeld op audiobands vast te leggen (Lucassen & Hartman, 2006). In deze 
masterproef worden de interviews en focusgroepen op audioband vastgelegd, zodat zo min 
mogelijk informatie verloren gaat. 
Ook onder validiteit kunnen twee verschillende zaken onderscheiden worden: interne validiteit 
en externe validiteit. Interne validiteit gaat over de vraag of er een goede overeenkomst is 
tussen de observaties van de onderzoeker en de theoretische ideeën die ze ontwikkelen. Deze 
interne validiteit kan gewaarborgd worden door het gebruiken van minstens twee bronnen 
en/of het aan bod laten komen van meerdere perspectieven (Everaert & Peet, 2006). In deze 
masterproef wordt de interne validiteit gewaarborgd door het gebruik maken van minstens 
twee bronnen; namelijk documenten en interviews. Verder wordt hier ook aan tegemoet 
gekomen door veel aandacht te schenken aan het in acht nemen van verschillende 
perspectieven, dit door de respondenten zo veel mogelijk te laten vertellen en dit ook letterlijk 
uit te typen. Externe validiteit berust op de mate waarin de resultaten kunnen gegeneraliseerd 
worden naar andere situaties. Dit vormt in kwalitatief onderzoek vaak een probleem, 
aangezien meestal kleine groepen worden bestudeerd en een heel specifiek onderwerp wordt 
onderzocht (Everaert & Peet, 2006). Dit is ook het geval voor deze masterproef: aangezien als 
doelgroep studenten en docenten wordt beoogd en het om een heel specifiek thema gaat, 
kunnen de resultaten moeilijk veralgemeend worden naar andere situaties. Dit is ook niet 
wenselijk, aangezien dit onderzoek inzoomt op de visie en mening van verschillende 
respondenten, en dus is een kleine steekproef zelfs wenselijk (Everaert & Peet, 2006). 
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Onderzoeksresultaten  
Om een beeld te creëren van wat reeds al dan niet aanwezig is op vlak van duurzaamheid 
binnen de opleiding ‘Pedagogische Wetenschappen’ en haar verschillende 
opleidingsonderdelen (orthopedagogiek, pedagogiek en onderwijskunde en sociaal werk), 
werden de curricula van de verschillende afstudeerrichtingen onder de loep genomen en 
werden de studiefiches van de opleidingsonderdelen doorgenomen en ‘gescreend’ op het 
concept ‘duurzame ontwikkeling’ of ‘duurzaamheid’, aan de hand van een documentanalyse. 
Omwille van kritieken zoals deze van Labaree (2015), die stelt dat het aanwezig zijn van EDO 
onvoldoende is en dat onze maatschappij en het onderwijs an sich ook in vraag dienen gesteld 
te worden, gaat het in deze masterproef niet enkel om de af- of aanwezigheid van dit thema, 
maar ook en vooral hoé duurzame ontwikkeling aan bod komt en de betekenis hiervan voor 
verschillende respondenten. Om een antwoord te kunnen formuleren op deze 
onderzoeksvragen, werd de documentenanalyse aangevuld met diepte-interviews en werden 
focusgroepen georganiseerd. Deze interviews en groepsgesprekken werden thematisch 
geanalyseerd, zoals wordt beschreven in het methodologisch kader. In wat volgt worden de 
resultaten van de documentenanalyse en thematische analyse beschreven en toegelicht. 
Uiteindelijk wordt in dit deel van het onderzoek gepoogd een antwoord te formuleren op de 
volgende onderzoeksvragen: 
Komen duurzaamheidsgerelateerde kwesties al dan niet aan bod in het curriculum van de 
afstudeerrichtingen orthopedagogiek, pedagogiek en onderwijskunde en sociaal werk van de 
opleiding pedagogische wetenschappen aan de UGent? Waarom is dit wel dan niet het geval? 
Steekt er al dan niet een visie achter en welke is dat dan?  
Indien dergelijke kwesties aan bod komen, op welke manier gebeurt dat dan? In welke mate 
en waarom wordt er al dan niet op zowel opleidingsniveau als door individuele docenten belang 
gehecht aan het ontwikkelen van een visie omtrent duurzaamheid en educatie binnen de 
opleiding? Waar is nood aan op vlak van educatie voor duurzame ontwikkeling binnen de 
opleiding pedagogische wetenschappen? 
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1 Documentanalyse 
In functie van het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag (komen 
duurzaamheidsgerelateerde kwesties al dan niet aan bod in het curriculum van de 
verschillende afstudeerrichtingen?), werden alle studiefiches van de gemeenschappelijke 
bachelor en aparte afstudeerrichtingen onder de loep genomen. Deze fiches werden letterlijk 
gescreend op de concepten ‘duurzaamheid’ en ‘duurzame ontwikkeling’. 
De algemene bachelor bestaat uit 27 gemeenschappelijke opleidingsonderdelen (180 
studiepunten). Dit zijn opleidingsonderdelen die elke student in de opleiding ‘pedagogische 
wetenschappen’ volgt, met uitzondering van schakelstudenten die hiervan slechts een deel 
opnemen. Het concept ‘duurzaamheid’ komt in twee opleidingsonderdelen naar voor: in het 
opleidingsonderdeel ‘Diversiteit en Inclusie’ (6 studiepunten), gedoceerd door prof. De 
Schauwer en in het opleidingsonderdeel ‘Interculturele Pedagogiek’ (6 studiepunten), 
gedoceerd door prof. Derluyn. Beide opleidingsonderdelen worden door zowel studenten 
pedagogische wetenschappen gevolgd, als door schakelstudenten pedagogische 
wetenschappen.  
Het opleidingsonderdeel ‘diversiteit en inclusie’ problematiseert concepten als ‘diversiteit’ en 
‘inclusie’ en kijkt naar de rol dat ‘verschil’ speelt in pedagogische relaties. Dit gebeurt aan de 
hand van ideeën van verschillende filosofen. Eén van de eindcompetenties luidt als 
volgt:  pedagogische ontwikkeling duiden vanuit concepten als: inclusie, dualisering,  ecologie, 
interculturaliteit, duurzame ontwikkeling,… (Universiteit Gent, 2017-2018b). Het uitgangspunt 
van het opleidingsonderdeel ‘interculturele pedagogiek’ is de vraag hoe binnen een “multi-
culturele” samenleving wordt omgegaan met verschillen. De centrale insteek van dit 
opleidingsonderdeel is de betekenis van opvoeding in een multi-culturele context. Verder 
komen volgende centrale thema’s aan bod: multi-culturaliteit, sociale uitsluiting en sociale 
inclusie, problemen met discriminatie, segregatie, alsook de pedagogische relatie in een 
context van globalisering en Noord-Zuid samenwerking. Onder de situering van het 
opleidingsonderdeel staat onder andere volgende beschrijving: “inzicht hebben in het belang 
van duurzaamheid in pedagogische, onderwijskundige  en orthopedagogische contexten.” 
(Universiteit Gent, 2017-2018c). 
Wanneer men in de derde bachelor kiest om de richting sociale agogiek te volgen, krijgt men 
het opleidingsonderdeel ‘sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw’ (7 studiepunten), 
gedoceerd door prof. Van Gorp. Ook studenten in het schakelprogramma zijn verplicht dit 
onderdeel op te nemen in hun programma. In dit opleidingsonderdeel staan volgende thema’s 
centraal: de studie van basisuitgangspunten en de maatschappelijke betekenis van sociaal-
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cultureel werk en samenlevingsopbouw, historische krachtlijnen, herstructureringen en huidige 
regelgevingen en de relatie met lokaal (cultuur)beleid, alsook methodes voor sociaal-cultureel 
werk en samenlevingsopbouw en dit onder andere vanuit een perspectief van 
stedelijkheid.  Ook hier wordt in de situering van het opleidingsonderdeel het volgende 
beschreven: “Inzicht hebben in het belang van duurzaamheid in pedagogische, 
onderwijskundige en orthopedagogische contexten.” (Universiteit Gent, 2017-2018f). 
In de master orthopedagogiek komt het concept ‘duurzame ontwikkeling’ of ‘duurzaamheid’, 
niet aan bod, tenzij men kiest voor het keuzevak ‘orthopedagogiek en 
ontwikkelingssamenwerking’ (5 studiepunten), gedoceerd door prof. Van Hove. In dit 
opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op volgende onderwerpen: het groeiend besef van 
de relatie tussen orthopedagogische onderwerpen en duurzame ontwikkeling, 
orthopedagogische thema’s op wereldschaal, een mensenrechtenbenadering voor 
orthopedagogische problemen in het zuiden, coöperatief onderzoek met landen in ontwikkeling 
en orthopedagogische vraagstukken en ontwikkelingssamenwerking: perspectieven vanuit 
ngo’s, beleid en verschillende wetenschapsgebieden (Universiteit Gent, 2016-2017). 
In de master pedagogiek en onderwijskunde komt het concept ‘duurzaamheid’ in één 
opleidingsonderdeel aan bod, namelijk in het vak ‘onderwijseffectiviteit’ (5 studiepunten), 
gedoceerd door prof. Aesaert. Dit onderdeel laat volgende thema’s aan bod komen:  toetsen 
en toetsitems, het begrip onderwijseffectiviteit; kwaliteit van toetsen,  testtheorie, performance 
indicatoren studies, school- en onderwijseffectiviteit, interne en externe kwaliteitsbewaking. Bij 
de situering van het opleidingsonderdeel wordt onder andere het volgende vermeld: 
“duurzaamheid nastreven in pedagogische, onderwijskundige en orthopedagogische 
contexten.” (Universiteit Gent, 2017-2018d). 
Tenslotte komen de concepten ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘duurzaamheid’ ook aan bod in de 
master sociaal werk, in het keuzevak ‘armoede en participatie’ (5 studiepunten), gedoceerd 
door prof. Roets en in het opleidingsonderdeel ‘Politieke Vraagstukken van Duurzaamheid’ (6 
studiepunten), gedoceerd door prof. Block. In ‘armoede en participatie’ gaat men dieper in op 
diverse invalshoeken op het thema “armoede en participatie”: er wordt verbinding gelegd met 
duurzame ontwikkeling, een rechtenkader wordt als referentiekader meegegeven (waarin 
armoede wordt (h)erkend als structureel participatieprobleem), het begrip van 
armoedebestrijding als culturele actie, de analyse van armoede in een bredere historische en 
maatschappelijke context, het insidersperspectief van mensen die leven in armoede, diverse 
initiatieven in Vlaanderen als pedagogische praktijken, de analyse van recent pedagogisch 
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onderzoek met de klemtoon op een multidisciplinaire invalshoek en exploratie van diverse 
Vlaamse en internationale theoretische perspectieven (Universiteit Gent, 2017-2018a). 
Het opleidingsonderdeel ‘politieke vraagstukken van duurzaamheid’ wordt aangeboden in de 
bachelor politieke wetenschappen, master stedenbouw en ruimtelijke planning, master 
sociologie en master sociaal werk. In de master sociaal werk is het verplicht voor 
modeltrajectstudenten, maar voor schakelstudenten is het een keuzevak. Dit 
opleidingsonderdeel wil studenten vertrouwd maken met het complexe duurzaamheidsdenken 
en belicht wereldwijde grote vraagstukken, zoals de grenzen van de ecologische draagkracht 
waarop we botsen, de groei-economieën in het zuiden, de blijvende arm-rijk kloof en de 
structurele crisis van het kapitalistisch financieel-economisch systeem. In de hoorcolleges 
worden theorieën, denkkaders en perspectieven aangereikt om de politieke betekenis van 
sociaalecologische uitdagingen en politieke implicaties van mogelijke oplossingen te duiden 
en analyseren. Tijdens een groepswerk kiezen studenten zelf een duurzaamheidskwestie, 
waarover ze een discoursanalyse maken en dit presenteren aan hun medestudenten. In de 
hoorcolleges worden basisbegrippen en theoretische kaders geschetst (zoals Brundtland, 
ecological modernisation, OECD, degrowth,…) en komen actuele 
duurzaamheidsvraagstukken aan bod waarop verschillende invalshoeken worden aangereikt. 
Duurzaamheid wordt telkens behandeld als een politiek vraagstuk, waarbij men verwijst naar 
sociaalecologische uitdagingen en de daarmee gepaarde vragen over macht, belangen, 
normen en waarden, democratie, beleid, enz. “Kunnen we de problemen aan binnen de 
contouren van de huidige dominante politiek-economisch-sociaal-technologisch regime of 
vraagt dat een fundamentele heroriëntatie? Wiens duurzaamheid telt?” (Universiteit Gent, 
2017-2018e). 
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2 Thematische Analyse 
Wat uit de documentanalyse kan worden afgeleid, is dat het concept ‘duurzame ontwikkeling’ 
of ‘duurzaamheid’ in zeven studiefiches aan bod komt. Aangezien een studiefiche heel 
beknopt omschrijft wat het opleidingsonderdeel inhoudt, valt hieruit moeilijk af te leiden of er 
een bepaalde visie aanwezig is omtrent duurzaamheid, op welke manier dit thema wordt 
benaderd en hoe dit aan bod komt doorheen de opleidingsonderdelen. Op volgende vragen 
werden tot nu toe dan ook nog geen antwoorden verzameld: op welke manier komen 
duurzaamheidsgeralteerde thema’s aan bod? Waarom komen deze al dan niet aan bod? Op 
welke manier worden deze thema’s benaderd? Waar is nood aan op vlak van educatie en 
duurzame ontwikkeling binnen de opleiding pedagogische wetenschappen en het sociaal 
werk?’ Om ook hierop een antwoord te kunnen bieden, werd de documentanalyse aangevuld 
met focusgroepen met studenten en semigestructureerde interviews met de verantwoordelijk 
lesgevers van de opleidingsonderdelen waarin het concept ‘duurzame ontwikkeling’ of 
‘duurzaamheid’ aan bod komt. In wat volgt wordt de thematische analyse uitgebreid 
beschreven, ondersteund door middel van citaten. Aan de hand van de negen thema’s wordt, 
in het discussiegedeelte dat hierop volgt, een poging ondernomen om een antwoord te 
formuleren op de eerder geformuleerde vragen. 
2.1 Het ecologische aspect, sociale aspect, en duurzaamheidsaspect 
doorheen onderzoek 
In de analyse van de studiefiches werd reeds duidelijk dat het concept op veel verschillende 
manieren wordt gebruikt. Doorheen het afnemen van de interviews, kwamen ook heel wat 
verschillende invullingen van dit concept aan bod. Grosso modo worden steeds drie 
verschillende aspecten van duurzaamheid aangeraakt: het ecologische aspect, het sociale 
aspect en het duurzaamheidsaspect doorheen onderzoek. 

“Voor mij heeft het twee betekenissen. Ik heb het idee dat dat concept voor veel dingen 
gebruikt wordt. Ik denk meteen aan herbruiken, de natuur, dat we voor onze aarde 
moeten zorgen, dat we gewoon duurzaam moeten leven, dat we op onze ecologische 
voetafdruk moeten letten. Langs de andere kant, zoals ik daarnet zei, duurzaamheid in 
hulpverleningsrelaties. Dat je iets doorgeeft of als je verschuivingen hebt in je team 
ofzo. Hoe zorg je voor continuïteit in de begeleiding van je cliënten... Zo die dingen.” 
(student 1, orthopedagogiek) 
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“Ik denk bij het sociale ook vooral aan de emancipatie van verschillende doelgroepen 
en de participatie van doelgroepen. Ik denk dat dat ook belangrijk is in gans dat 
duurzaamheidsdenken. Ik vind die emancipatie van verschillende groepen 
superbelangrijk, want als je die ook niet meekrijgt, is dat voor mij ook niet duurzaam.” 
(student 10, sociaal werk) 

Wat opmerkelijk is, is dat afhankelijk van de studierichting die men volgt, meer nadruk ligt op 
één van de eerder genoemde aspecten. Studenten pedagogiek en onderwijskunde verwijzen 
doorgaans naar het sociale component en het onderzoekscomponent: hoe voeren we op een 
duurzame manier onderzoek? Op welke manier kunnen verschillen in SES (socio-
economische status) verkleind worden?  

 “Als het in mijn vak zit, dan gaat het vooral om duurzaamheid van onderzoek en 
onderzoeksresultaten. Zaken die in de jaren ’80-’90 onderzocht zijn, dat die nog steeds 
een impact kunnen hebben op de huidige tendensen. Da’s enerzijds op gebied van 
onderzoek, anderzijds gaat duurzaamheid bij mij ook rond het wegwerken van sociale 
ongelijkheid, die binnen onderwijs gecreëerd wordt.” (docent 16, vakgroep pedagogiek 
en onderwijskunde) 

Studenten orthopedagogiek halen zowel het ecologische als het sociale aspect aan, maar 
hameren vooral op het laatste. De relatie tussen hulpverlener en hulpverkrijger wordt 
meermaals aangehaald. De studenten sociaal werk halen meermaals het emancipatorische 
en solidaire aspect, en dus het sociale aspect, aan. Wanneer ze het ecologische aspect 
benadrukken stellen ze zich ook vragen over wie verantwoordelijkheid draagt in dit complexe 
duurzaamheidsnadenken, iets wat minder wordt gedaan door de studenten in de andere 
richtingen. ‘Hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid? Hoe ver kunnen we gaan? Wie heeft 
tegenover wie een verantwoordelijkheid?’ zijn vragen die vooral naar boven komen bij de 
studenten sociaal werk. 

“Drie, het is ook een heel belangrijk idee van sociale rechtvaardigheid en dat zit in de 
kern van de definitie, hé. Solidariteit over verschillende generaties, dat is ook voor mijn 
vak, voor sociaalwerkstudenten, als je kijkt naar de discipline van het sociaal werk is 
dat sociaal rechtvaardigheidsidee wel cruciaal, hé. Ik vind dat ook heel belangrijk om 
in dat vak daar naar te verwijzen.” (docent 17, vakgroep sociaal werk) 

Wanneer men verwijst naar het ecologische aspect, verwijst men naar de meer tastbare, 
materiële, voelbare aspecten van de duurzaamheidsuitdagingen. ‘Hoe kunnen we onze 
voetafdruk verkleinen? Hoe zorgen we ervoor dat onze planeet leefbaar blijft voor iedereen?’ 
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zijn typische voorbeeldvragen die steeds worden aangehaald wanneer men een meer 
ecologische invulling geeft aan het concept ‘duurzaamheid’.  

 
“Orthopedagogiek, iedereen denkt, ’t zal dus over gehandicapte kinderen gaan, ’t zal 
over kinderen zijn die op straat leven. Ja oké, maar het kan ook gaan over wat doen 
we met ons voeding en wat betekent dat voor kwaliteit van leven. Voor hier, maar ook 
voor ginder, wat exporteren wij naar daar, wat breng jij mee aan ervaring als je als NGO 
aan de slag gaat, wat breng je aan waarden en normen, kijken wat er allemaal gebeurt. 
Wat is samenwerking, wat is ruimte, wat is gezond, wat is lekker, wat is inrichting. En 
dan heb je heel veel begrippen en praktijken waar dat je, denk ik, uw 
duurzaamheidsverhaal aan zou kunnen koppelen. Dus dat is zo een beetje de, voor 
mij liefst, wat bredere kijk op het geheel.” (docent 13, vakgroep orthopedagogiek) 

Wanneer men een meer sociale invulling geeft aan het concept ‘duurzaamheid’, verwijst men 
naar het belang van duurzaamheid doorheen sociale relaties. Wanneer projecten worden 
georganiseerd, of stages worden doorlopen, wat daarna? Hoe draagt men zorg voor de relatie 
hulpverlener-hulpverkrijger? Wordt het project op de één of andere manier verdergezet, eens 
het is afgelopen?  

“Voor mijn eigen vak bijvoorbeeld, als duurzaamheid aan bod komt, bij sociaal-cultureel 
werk, is dat eigenlijk een zeer maatschappelijke invulling ervan. Dan gaat het echt over 
duurzaamheid in de zin van sociale relaties, of het sociale weefsel en duurzame relaties 
die uiteindelijk zorgen voor verdraagzaamheid, een samen-leven in de meest strikte 
zin van het woord.” (docent 12, vakgroep sociaal werk) 

Opvallend is dus dat voornamelijk het sociale component van duurzaamheid wordt 
aangehaald. Het ecologische aspect wordt wel eens vernoemd, maar dan worden 
voornamelijk voor de hand liggende zaken als ‘ecologische voetafdruk’, ‘de natuur’, 
‘consumptiegedrag’,… aangehaald. Het sociale component, in de zin van sociale 
rechtvaardigheid, wordt nauwelijks rechtstreeks in verband gebracht met het ecologische 
aspect van duurzaamheidsvraagstukken. 
2.2 Welke rol kan/moet educatie spelen op vlak van duurzaamheid? 
Alle docenten zijn het er unaniem over eens dat duurzaamheidsgerelateerde kwesties deel 
dienen uit te maken van het curriculum in het hoger onderwijs. Ook in de focusgroepen wordt 
al snel aangehaald dat ecologische thema’s onderwerp moeten zijn van universitaire curriucla. 
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Op de vraag welke rol onderwijs dan kan/moet spelen, worden verschillende antwoorden 
geformuleerd. 

 
“Ik denk dat dat ze dat wel in het onderwijs stoppen net omdat onderwijs een educatieve 
functie heeft. Om het te hebben over het milieu-aspect, wij hebben daar in het 
middelbaar wel echt veel dingen over gezien in milieu. Ik heb het gevoel dat dat wel 
een invloed heeft op wie wij zijn en op hoe wij naar het milieu kijken.” (student 11, 
orthopedagogiek) 
“Moet educatie een rol spelen? Educatie speelt daar altijd een rol in, al is het maar 
omdat je er iets over zegt en omdat je er over een bepaalde manier iets over zegt. En 
ik vind wel dat we op zijn minst een rol hebben om studenten daar te laten over 
nadenken.” (docent 15, vakgroep sociaal werk) 
“Dus educatie is daar zeer belangrijk in, denk ik, maar voor mij zit dat meer op het idee 
van het sociaal-pedagogische. Het debat over de kwestie.” (docent 17, vakgroep 
sociaal werk) 

Op vlak van de mate waarin onderwijs een rol kan spelen wat betreft duurzaamheid, verschillen 
de meningen. Er zijn studenten die stellen dat onderwijs wel een rol kan spelen, maar dat het 
onderwijs slechts een klein deeltje is in een groter systeem, de maatschappij, waarin het ook 
een prominente rol zou moeten spelen. Verschillende studenten merken op dat onderwijs en 
maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Net omdat duurzaamheid een sociaal, 
maatschappelijk thema is, dient het aan bod te komen, aldus de studenten.  

“Ik denk dat het onderwijs het beginpunt is, of een deel van het verhaal. Maar ik vind 
dat je verder moet gaan kijken dan dat. De samenleving algemeen moet er op 
verschillende vlakken meer aan doen. Misschien ook van bovenaf, maar je ziet dat er 
ook heel wat initiatieven van onderaf komen. Ik denk dat het een combinatie moet zijn 
van, je kan niet alles op onderwijs alleen schuiven.” (student 5, pedagogiek en 
onderwijskunde) 

Tenslotte zijn er ook een paar studenten en een docent die van mening zijn dat als je 
duurzaamheid een deel van educatie wil laten zijn, je dat als docent ook moet leven en die 
visie moet uitdragen door je ernaar te gedragen. Het aan bod laten komen in het curriculum is 
niet voldoende, docenten dienen het uit te dragen en dienen studenten steeds uit te nodigen 
om erover na te denken. 



56   
 

“En ik denk vooral dat de leraren en de school in zijn geheel daar een modellerende rol 
in heeft. Ik denk als je… Gelijk zoals je zegt ‘preach what you teach, and teach what 
you preach’. Doe als leraar, de manier waarop je omgaat met het milieu, en met 
bepaalde minderheidsgroepen. Als je dat echt toont, en daar naar handelt, en als je 
een inspirerende leraar bent, denk ik dat je meer gaat bereiken dan wanneer je er een 
aantal lessen over geeft.” (docent 16, vakgroep pedagogiek en onderwijskunde) 

2.3 Missing links 
Duurzaamheidsthema’s moeten aan bod komen, volgens alle respondenten, daar bestaat 
geen twijfel over. Uit de analyse van de fiches blijkt dat duurzaamheidsdenken slechts hier en 
daar wordt aangeraakt. Wat opvalt is dat dat vooral het geval is voor de afstudeerrichtingen 
orthopedagogiek en sociaal werk. Zowel de masterstudenten pedagogiek en onderwijskunde 
als docent geven verschillende keren aan dat het eigenlijk weinig tot niet aan bod komt in hun 
richting, en dat dat een jammere zaak is. Meer nog, sommige studenten geven toe zelfs nog 
niet bij dit thema hebben stilgestaan. Over het algemeen geven alle respondenten aan dat het 
ecologische aspect van duurzaamheid nagenoeg ontbreekt.  

“Als je dan kijkt naar… de meeste zaken gaan om, je hebt iets rond wiskunde, rond 
ICTvakken, rond taalvakken, hoe didactieken ontstaan. Maar rond andere 
componenten geven we weinig of niks, rond grote ideeën, waar we kinderen ook mee 
kunnen vormen. Da’s misschien iets wat meer aan bod mag komen. Daar heb ik 
eigenlijk nog niet over nagedacht. Misschien is dat wel iets, iets dat te weinig aan bod 
komt.” (docent 16, vakgroep pedagogiek en onderwijskunde) 
“Ik vind dat jammer dat ik daar nu pas over ben beginnen nadenken, nu op dit moment, 
het laatste uur. Dat zegt genoeg, denk ik. Ik had daar totaal nog niet over nagedacht.” 
(student  4, pedagogiek en onderwijskunde) 

Verder wijzen verschillende studenten, alsook één docent op het tekort aan perspectieven uit 
andere kennisdomeinen. Aangezien duurzaamheid een complex thema is en verschillende 
maatschappelijke domeinen bestrijkt, is het belangrijk ook kennis uit verschillende domeinen 
te vergaren, volgens deze respondenten. Zo is bijvoorbeeld ‘economie’ iets wat weinig tot niet 
aan bod komt gedurende de opleiding, terwijl het ook een belangrijk domein is dat ook invloed 
heeft op andere maatschappelijke domeinen. 

“Je kan je omgekeerd ook de vraag stellen. Ik heb nooit economie gehad, maar als je 
spreekt over ecologie, speelt economie ook een rol. Zelfs in een richting als 
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pedagogische wetenschappen, mag dat meer aan bod komen vind ik, al is het basis.” 
(student 3, schakelstudente sociaal werk) 

Algemeen zijn zowel studenten als lesgevers ervan overtuigd dat de universiteit een platform 
kan vormen om duurzaamheidsvraagstukken aan bod te laten komen, maar tegelijkertijd 
vinden velen ook dat dit te weinig het geval is momenteel. 
Wat ten slotte ook als ‘gemis’ wordt ervaren, is de link tussen theorie en praktijk. In de 
groepsgesprekken blijkt dat heel wat studenten enthousiast zijn over de projecten waaraan ze 
reeds hebben meegewerkt. Op die manier koppelt men de theorie aan praktijk, en hier leren 
ze vaak het meeste uit. Toch worden deze projecten te weinig aangeboden en worden ook 
hier veel kansen gemist. De kanttekenening die steeds wordt gemaakt bij dit enthousiasme, is 
dat de werklast wel meer verdeeld zou mogen worden. Wanneer wordt beslist dat studenten 
meewerken aan een project, lijkt het aangewezen het aantal contacturen in de vorm van 
lesgeven te verminderen. Hoewel deze student orthopedagogiek voornamelijk alludeert op de 
sociale invulling van duurzaamheid, hamert ze wel op de meerwaarde die projecten kunnen 
hebben voor zowel studenten als de maatschappij: 

“Ja oké, het is wel minstens 70% hoorcolleges. Maar ik denk dan bvb. aan de vakken 
waar je community learning service moet doen, waar dat je echt in de maatschappij 
iets moet gaan betekenen. En dat vind ik echt zeer interessant en dat vind ik zeer 
duurzaam. Voor interculturele pedagogiek zijn we in Antwerpen gaan babbelen met, 
dat was stadsklap. Ik denk aan een vriendin van ons die een menukaart in braille heeft 
omgezet, dat echt in restaurants wordt gebruikt. Dat zijn zeer duurzame projecten, en 
daar moet meer op ingezet worden. Projecten die al gaande zijn, daar op in gaan. Je 
leert daar superveel uit en jeb bent een hulp. Je betekent iets. Maar dat zijn eerder de 
uitzonderingen.” (student 11, orthopedagogiek) 
“Opdrachten zijn altijd surplus. Ik vind dat ge een evenwicht moet hebben. Theoretische 
concepten moeten aangebracht worden maar er over in gesprek gaan is ook 
waardevol.” (student 11, sociaal werk) 

Ook studenten en docent in de vakgroep onderwijskunde, halen aan dat de link tussen theorie 
en praktijk (te) weinig wordt gelegd, terwijl dit een grote meerwaarde zou kunnen betekenen 
voor de master.  

“Vroeger had je bvb. een stage, maar dat is er nu niet meer. We hadden een verplichte 
stage, en eigenlijk zou iedereen eens een verplichte stage moeten doen in een 
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probleemschool. Een school waar er 90% migranten zitten. Dat ze echt eens zien wat 
dat precies inhoudt. In deze context zou het kunnen betekenen dat iedereen es mee 
moet doen met milieu op school of iets dergelijks. Dat zit daar nu heel heel heel weinig 
in.” (docent 16, vakgroep pedagogiek en onderwijskunde) 
 

2.4 Plaats van duurzaamheid in het curriculum 
De mate waarin ‘duurzaamheid’ op dit moment aan bod komt in het curriculum, is niet 
voldoende. Voornamelijk studenten halen aan dat ‘duurzaamheid’ al vanaf het begin van de 
opleiding een onderwerp moet vormen. Door het nu voornamelijk in keuzevakken te 
verwerken, lijkt het alsof het iets bijkomstig is, terwijl het een prominente rol zou moeten spelen 
doorheen de opleiding.  

“Je nodigt uit. Ik denk dat dat iets is waarvoor je studenten voortdurend, continu op 
veel verschillende momenten moet toe uitnodigen, om daarmee in te stappen, om daar 
bewust van te worden, om daar iets mee te doen, om daar zelf mee op pad te gaan. 
Die vele uitnodigingen, dat wordt pas gehoord als dat een luide bel is. Er kan dat niet 
één iemand, op één pleske, op één moment. Dat is iets dat moet duidelijk worden 
doorheen het traject.” (docent 16, vakgroep orthopedagogiek) 
“Het komt niet veel aan bod, maar ik vind dat het in het begin van de opleiding goed 
aan bod moet komen, zodat je weet waarover het gaat. Interesseert het u, dan kan je 
kiezen om daar verder in te gaan, als keuzevak of niet, om over te werken of niet, 
bijvoorbeeld in je thesis. Dus ik vind dat dat veel vroeger aan bod moet komen, in uw 
eerste jaar.” (student 2, schakelstudente sociaal werk) 

Sommige studenten en één docent geven aan dat duurzaamheid vanaf het begin van de 
opleiding deel moet uitmaken van het curriculum, maar dat daarna de keuze bij de studenten 
ligt of ze zich hier al dan niet meer in willen verdiepen. Ze stellen dat dan de vrijheid aan de 
studenten moet worden gegeven om hier meer mee bezig te zijn, in de vorm van een stage of 
keuze van thesisonderwerp, bijvoorbeeld. 

 “Ik denk dat er hier vooral heel veel ruimte moet zijn voor een zeer grote mate van vrijheid 
die je aan de studenten laat om met dergelijke thema’s om te gaan. Maar dat er in elk geval 
een soort van bewustzijn wordt gecreëerd, van: kijk dit zijn belangrijke maatschappelijke 
thema’s die het puur vakinhoudelijke overstijgen van een opleiding, dat zijn universele 
thema’s, waar we eigenlijk allemaal van wakker moeten liggen. De mate waarin studenten 
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daar al dan niet een invulling aan geven en al dan niet in slagen om dat te verbinden met 
hun eigen persoon, met het student-zijn, met een opleiding, met een toegroeien naar een 
zekere professionaliteit, dat denk ik, moet je heel open laten.” (docent 12, vakgroep sociaal 
werk) 

Over de mate waarin studenten dienen vrijgelaten worden om zich te verdiepen in het thema, 
bestaan verschillende meningen. Maar zowel de studenten als docenten zijn het er unaniem 
over eens dat duurzaamheid geïntegreerd moet worden doorheen de opleiding en dat het 
reeds tijdens de bachelor veel meer aan bod moet komen. 
2.5 Trans-disciplinariteit 
Het duurzaamheidsdenken bestaat uit complexe vraagstukken waar geen één juiste oplossing 
voor bestaat. Het samenleggen van expertise en kennis zou een grote meerwaarde kunnen 
betekenen, volgens studenten en docenten. De afstudeerrichtingen op zich reiken een resem 
handvaten aan, om met complexe, pedagogische vraagstukken aan de slag te gaan. Maar 
aangezien duurzaamheidskwesties gelaagd zijn en verschillende componenten omvatten, zou 
het ook een grote meerwaarde kunnen betekenen om de handen in elkaar te slaan met 
studenten uit andere studierichtingen, personen die in de praktijk staan en experts, geven 
studenten aan. Wanneer nagedacht moet worden over complexe vraagstukken waarin 
duurzaamheid centraal staat, is het belangrijk dat er niet alleen sociale linken worden gelegd, 
maar dat ook economische, ecologische, politieke en technische linken worden gelegd. Ook 
verschillende lesgevers geven aan dat op dit vlak heel wat kansen worden gemist, terwijl het 
een grote meerwaarde zou kunnen betekenen voor de verschillende afstudeerrichtingen. 

“Door samenwerking met de designers… Die hebben een soort woordenschat 
binnengebracht bij ons in de opleiding ortho die toch wel euhm, die woordenschat geeft 
een aantal concepten en een aantal denkpatronen, waar ik achteraf van denk, we 
hadden dat zonder die mensen nooit… Zij maken iets hé, ze zijn makers. Veel 
studenten denken ‘ik zit hier niet voor een designopleiding’, maar door dat proces van 
maken te bekijken, en duurzaamheid staat erg centraal, maar ook uit respect voor 
elkaars creativiteit en als je met een team samen iets gaat ontwikkelen, euhm, met 
respect voor verschillende ervaringsniveaus, dan denk ik ‘oké!’. Co-creatie leert 
studenten goed begrijpen” (docent 13, vakgroep orthopedagogiek) 
“Ook daar denk ik dat we soms te weinig disciplinair (sic) denken. Een cursus economie 
zou voor studenten soms zinvol kunnen zijn om beter te begrijpen van waarover gaat 
het nu. Zeker in het sociaal werk worden die dingen wel in een grotere politieke context 
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gezet, structuren, systemen, politieke keuzes. Maar het ontbreken van input uit andere 
disciplines, is dan een tekort, denk ik, om dat groter verhaal te kunnen begrijpen.” 
(docent 15, vakgroep sociaal werk) 
“En interdisciplinaire werking kan daar ook heel erg bij werken. Ik denk als we daar 
samen rond gaan nadenken of samen mee geconfronteerd worden... Allez als je bvb. 
ziet wat de community service learning op dat gebied kan gaan doen, en daar DO in 
gaan meenemen, da's heel gemakkelijk. Da's niet zo moeilijk, voor die ethische 
aspecten moet je daar niet gigantisch veel moeite voor doen om  een bewustzijn te 
maken van dat is wat gebeurt, die verschillende talen, die verschillende disciplines 
samenbrengen en laten bij mekaar dat bevragen. Ja, dat geeft ook heel veel 
mogelijkheden.” (docent 14, vakgroep orthopedagogiek) 
“Ik spreek nu ook voor mezelf en onderwijskunde, maar ik vind dat er nog meer 
interactie mag zijn met de omgeving. Of het nu studenten zijn, experts, mensen uit de 
praktijk. Dat we niet op ons eilandje blijven als faculteit. Er worden wel pogingen 
ondernomen, die indruk heb ik wel, maar het mag nog meer zijn.” (student 5, 
pedagogiek en onderwijskunde) 

2.6 Een kritische blik 
Het kritisch omgaan met hetgeen zich aandient in de maatschappij, is iets waar zowel 
studenten als docenten van vinden dat het voldoende aan bod komt. Er worden niet alleen 
stromingen, concepten, theoretische kaders aangereikt, telkens wordt de reflex gemaakt hier 
kritisch op te reflecteren. 

“Nee, hoe kunnen we die grenzen opzoeken en aan die grenzen gaan schudden? Die 
vanzelfsprekendheden zeggen van 'nee nee nee', niet zomaar laten wat het is, niet 
zomaar meegaan in wat ze u presenteren als 'zo is de realiteit, zo is het dagelijks leven, 
zo zit het onderwijs in elkaar'. Nee, probeer daar ne keer aan te schudden, probeer 
daar ne keer onzekerheden in te bouwen, probeer daar ne keer met andere ogen naar 
te kijken. Niet zomaar in meestappen. En daar draait het voor mij om.” (docent 14, 
vakgroep orthopedagogiek) 

Wat de studenten uit de verschillende richtingen ook meegeven, is dat deze kritische reflex 
het prominentst aanwezig is in de master sociaal werk, het in de master orthopedagogiek ook 
wel aanwezig is, maar dat in de master pedagogiek en onderwijskunde deze reflex minder 
aanwezig is. Wel wordt gekeken naar hoe onderzoek is gevoerd en of het op de juiste manier 
is gevoerd, of men gaat na of er een goede methode is aangewend. Maar het in context 
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plaatsen van resultaten is iets waar soms aan voorbij wordt gegaan. Dit wordt duidelijk 
naarmate het focusgesprek vordert en de studenten hierover in discussie gaan, maar ook in 
de individuele interviews komt dit verschillende keren naar voren. 

“Da leer je ook, hé. In’t derde jaar kon ik niet kiezen, ben naar een trajectbegeleider 
gegaan. ‘k heb een achtergrond in het onderwijsbeleid. En die zei, als je niet akkoord 
gaat met wat ze zeggen in de vakgroep onderwijskunde, dan moet je daar niet aan 
beginnen, dan word je daar gek. Dat komt niet goed. Ben je akkoord met hetgeen je tot 
nu toe hebt gezien? Ik zei, nee ja ik heb wel bedenkingen. Dan zei die begeleider dat 
ik dat niet ging volhouden. Dus je leert ook van mensen binnen de faculteit, er zijn 
vakgroepen waar je kritischer moet zijn en er zijn vakgroepen waar je moet opletten.” 
(student 8, sociaal werk) 
“Wij kijken naar ja, wat zegt het onderzoek. Wat zegt het onderzoek… Er wordt soms 
wel verder gekeken, je hebt maar zoveel verklaarde variantie bvb., en daar wordt er 
soms verder naar gekeken, maar heel vaak niet. Er wordt heel veel gekeken naar wat 
werkt er en in welke mate werkt het. Is uw onderzoek is wel juist genoeg? Correct 
uitgevoerd? Daar zijn ze dan wel kritisch over, in hoeverre gebruik je de juiste 
onderzoeksmethode en de juiste manier om aan het onderzoek te doen. Maar het 
onderzoeksgeheel op zich stellen ze niet in vraag, heb ik de indruk.” (student 5, 
pedagogiek en onderwijskunde) 

Wanneer het over kritisch denken gaat, wordt ook het in vraag stellen van ons systeem 
aangehaald. Hoewel iedereen ervan overtuigd is dat ‘kritisch denken’ prominent aanwezig is 
in de verschillende afstudeerrichtingen, hebben sommige studenten en docenten hun twijfels 
bij het in vraag stellen van het neo-liberaal systeem waarin we leven.  
Een aantal respondenten zijn van mening dat dit nu eenmaal ons systeem is, en dat het heel 
moeilijk is dit fundamenteel in vraag te stellen, omdat we er nu eenmaal deel van uitmaken. 
Maar toch halen zowel studenten als docenten de negatieve punten aan die gepaard gaan 
met het onderwijs dat ingebed is in een neo-liberaal systeem.  
Zo geven de respondenten aan dat ze het idee hebben dat docenten het lesgeven soms als 
iets bijkomstig zien en vooral geënt zijn op het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van 
artikels hierover. Dat ons onderwijs ingebed is in een neo-liberaal systeem is volgens veel 
respondenten dus iets dat nu eenmaal zo is, maar dat dit niet hoeft te betekenen dat het niet 
in vraag kan gesteld worden, integendeel.  
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“Wacht hé, ik ga iets heel stouts zeggen. Het niet hebben van groepslesmomenten, 
zou wel eens kunnen leiden tot het niet meer hebben van (goed) onderwijs. In de 
neoliberale strijd tussen onderzoek en onderwijs... Je hoort de profs de hele tijd zeggen, 
ik heb te veel onderwijsbelasting, ik kan niet genoeg aan onderzoek doen en dat 
onderzoek heb ik nodig om carrière te maken. Dat is een heel sterk neoliberaal 
verhaal.” (docent 13, vakgroep orthopedagogiek) 
“Ik denk: ook in neo-liberale bastions zoals een universiteit, want die zijn dat par 
excellence, daarin gebeuren er ook kleine micropraktijken of soms, op sommige 
momenten, zorgen mensen onder elkaar ervoor dat er eigenlijk wel degelijk iets anders 
is dan alleen dat grote, erg verpletterende neo-liberale systeem op zich. En ik geloof in 
die kleine bewegingen. Ik geloof in die kleine krakskes. Ik geloof ook dat ik af en toe 
ten volle meedoe aan dat groot ding, anders zou ik hier niet zitten.” (docent 14, 
vakgroep orthopedagogiek) 

Zowel docenten als studenten geven aan dat theorieën en perspectieven die aan bod komen 
in de opleidingen kritisch benaderen, erg centraal staat. Wel geven vele respondenten ook aan 
dat dat vooral het geval is voor de richting sociaal werk, ook wel voor de richting 
orthopedagogiek maar dat dit minder het geval is voor de richting pedagogiek en 
onderwijskunde.   
2.7 Duurzaamheid, een big idea? 
In zowel de focusgroepen als in de interviews werd volgende stelling voorgeschoteld: 
‘duurzaamheid vormt een groot, geïntegreerd idee in de FPPW’. Hierover zijn de meningen 
erg verdeeld. Alle respondenten geven aan dat het zeker een groot idee vormt in de universiteit 
Gent. Hierbij verwijst men naar de vegetarische maaltijden die worden aangeboden, de plastic 
bekers die niet meer gratis te verkrijgen zijn, etc. Maar specifiek in de FPPW ontbreekt dit als 
groot idee doorheen curricula en opleidingsniveau, volgens veel studenten. Opmerkelijk is dat 
de meeste geïnterviewde docenten hier een ander idee op nahouden en van mening zijn dat 
het een geïntegreerd idee is binnen de faculteit. De docent die hieronder wordt gequoteerd, 
vormt hierop een uitzondering. 

“Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat vele mensen dat zouden delen, maar dat dat 
zeker niet geëxpliciteerd wordt en zeker niet gedeeld wordt door iedereen. Er is heel 
weinig inhoudelijk debat, zeker over vakgroepgrenzen heen, over de finaliteit van zowel 
onderzoek als onderwijs. Het gaat over die waarden- en normendiscussie waar ik het 
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net over had, en daar is heel weinig, eigenlijk geen debat over. En wordt eigenlijk ook 
vermeden.” (docent 15, vakgroep sociaal werk) 
“Ik denk niet dat dat bij ons, allez bij ons, da komt eigenlijk gewoon niet aan bod. Da's 
gewoon geen onderdeel van de dingen. Maar ik zou het wel interessant vinden om het 
daar ingewerkt te krijgen, want onderwijs kan daar ook over gaan om dat mee te geven 
met jongeren en studenten. Wat jij nu doet op de universiteit,... ja het komt te weinig 
aan bod, denk ik. Het ‘bewustmaken van’ is al een begin.” (student 4, pedagogiek en 
onderwijskunde) 

Verder wordt ook verschillende keren aangehaald, voornamelijk door studenten, dat 
duurzaamheid een concept is waar men mee uitpakt, omdat dat dat aanspreekt, maar dat het 
daarom niet prominent aanwezig is, integendeel. Het is niet omdat het begrip ‘duurzaamheid’ 
gebruikt wordt, het ook als prioritair thema wordt gezien. 

“Ik denk dat dat een makkelijk begrip is om mee uit te pakken, en dat geeft het gevoel 
dat het een big idea is, maar dat wil niet zeggen dat ermee aan de slag wordt gegaan 
en dat het een geïntegreerd idee is.”  (student 10, sociaal werk) 

Uiteindelijk is men ervan overtuigd dat het duurzaamheidsdenken potentieel heeft om een big 
idea te worden, maar dat we nog een lange weg te gaan hebben. Volgens zowel studenten 
als docenten is het logisch dat dit een traag proces is dat tijd vraagt.  

“Dat dat potentieel is om een big idea te worden. Je ziet ook de voor- en nadelen die 
daarmee gepaard gaan. Maar dat groeit, dat moet een big idea worden. Dus dat is zijn 
tijd aan't nemen. Dat neemt toch ook wel veel tijd in beslag, om daar naartoe te groeien, 
om zichtbaar te worden. Maar ook op een gegeven moment misbruikt te worden. Er 
gaan daar veel toepassingen voor moeten zijn, waarvan sommige meer geslaagd gaan 
zijn en andere minder geslaagd gaan zijn. En dat we in die zin ook weer kritisch gaan 
moeten kijken. Plus, als dat in't systeem geraakt, als dat in een universiteit zijn systeem 
geraakt. Dat zien we bvb. ook bij inclusie, dat wordt gehercapareerd, te pas en te 
onpas. Dat gaat ook daarmee gebeuren, enthousiast, of dat gebeurt daar al mee, hé. 
Want mensen zijn aan't zoeken, en de opgang dat dat idee maakt is vaak de meest 
interessante periode, dan wordt er ook het meest authentiek mee gewerkt. Maar nadien 
wordt dat dan zo één van die zovele dingen, hé, waar we ook nog graag mee bezig 
willen zijn of graag tonen dat we er mee bezig zijn.” (docent 14, vakgroep 
orthopedagogiek) 
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2.8 Werkvormen 
In de focusgroepen komt al snel het onderwerp ‘manier van lesgeven’ naar boven. Men is 
ervan overtuigd dat de hoorcolleges die worden gegeven, nodig zijn. Een theoretische basis 
en een theoretisch referentiekader is van groot belang om een basis te vormen. Maar dit is 
zeker niet voldoende, aldus de ondervraagde studenten en docenten. Volgens de 
respondenten moet er meer ruimte gecreëerd worden voor dialoog, door middel van 
focusgroepen bijvoorbeeld. Door in gesprek te gaan over complexe (pedagogische) 
vraagstukken, leer je ook veel bij van elkaar. Op die manier komen zaken boven, waar men 
zelf nog niet aan dacht.  

“Een kritisch perspectief op sociaalwerkpraktijken, dat is zeker het geval. Euhm, maar 
de kans laten voor dialoog en kritische reflectie als een collectief proces met studenten, 
ik denk dat dat te weinig aan bod komt. Dat zit hem in de werkvormen. Er wordt in 
zekere zin een passiviteit in de hand gehouden, die meer kan doorbroken worden. Maar 
dat is denk ik ook een groeiproces.” (docent 12, vakgroep sociaal werk) 

Een contradictie die hier boven komt drijven, is het feit dat zowel studenten en docenten ervan 
overtuigd zijn dat er kansen worden gemist op vlak van experimenteren met lesmethodieken. 
Tegelijkertijd geven zowel docenten als studenten ook aan dat ze niet zeker weten of docenten 
en studenten hier klaar voor zijn. Het vraagt tijd om studenten warm te maken voor andere 
methodieken, omdat ze het gewoon zijn steeds les te krijgen en een minder actieve rol op te 
nemen. 

“Euhm, veel studenten zijn door hun verleden wel opgevoed in een traditioneel 
onderwijspatroon, als je dat doorbreekt en je denkt dat de ander dat leuk gaat vinden 
dan ben je soms ‘gesjost’. Sommige vinden dat niet leuk en die zeggen dat je niet 
genoeg les geeft, dat je niet genoeg beschikbaar bent. Sommige mensen maken daar 
dan misbruik van, om inderdaad niet veel beschikbaar te zijn. Er is een soort euhm, 
ongekendheid.” (docent 13, vakgroep orthopedagogiek) 

Zoals reeds meerdere malen aangehaald, wordt er doorheen de interviews en focusgroepen 
regelmatig gesproken over ‘gemiste kansen’ op vlak van samenwerkingen en lesmethodieken. 
Wel wordt hier ook telkens verwezen naar materiële en organisatorische obstructies die hierbij 
worden ervaren, zoals de inrichting van auditoria en de grootte van de groepen studenten. 

“Ik denk dat het vooral, dat dat het boeiende is, denken in duurzaamheid: je hebt 
eigenlijk een soort ervaringsleren nodig, wat op’t unief niet altijd makkelijk te realiseren 
is door de grote groepen”. (docent 13, vakgroep orthopedagogiek) 
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“Ik denk dat we op vlak van multidisciplinarieit veel kansen missen. Dat ligt aan 
financieringsstromen binnen de universiteit, die interdisciplinariteit niet bepaald 
bevorderen. Dat ligt aan grote werklast en de job van een prof en betrokkenen. 
Waardoor het soms makkelijker is om dat soort dingen niet te doen. Dat ligt aan de 
noodzaak, de toenemende druk, ‘k ga het nu zeer scherp zeggen hé, maar om heel 
eenzijdig te evalueren.” (docent 15, vakgroep sociaal werk) 
“Ons materiaal, ons leeromgeving, moet zich daar ook aan aanpassen. Als ik daar zit 
met die vaste stoelekes en ik vraag om te gaan samenzitten, da's niet gemakkelijk, hé. 
Da's niet de omgeving dat uitnodigt om in groepkes te gaan zitten, of ga buiten en ga 
hier es rond. Ook de materiële omgeving gaat zich daar ook op moeten afstemmen, 
dus dta zijn zo meerdere factoren die met mekaar samenspel geven waar ik van denk 
'daar hebben we tijd voor nodig, om daar zo euh, dat te zien ook'. En ook ruimte.” 
(docent 14, vakgroep orthopedagogiek) 

Alle studenten zijn het er dus over eens dat er meer mag geëxperimenteerd mag worden met 
werkvormen. De docenten zijn hier ook van overtuigd maar geven een paar barrières aan, 
zoals de grootte van de groepen studenten en  de infrastructuur van het gebouw. 
2.9 Evaluatievormen 
Het valt op dat wanneer het thema ‘lesmethodieken’ wordt aangesneden, ook het thema 
‘evaluatievormen’ al snel naar voren komt. Naast de lesmethodieken, vinden de studenten dat 
de manier van evalueren ook nog steeds vrij klassiek en traditioneel verloopt, in de vorm van 
een schriftelijk examen waarin telkens theorie wordt getoetst. Er wordt vaak getoetst of 
studenten de leerstof voldoende beheersen en uit het hoofd kennen, maar competenties 
worden minder getoetst, terwijl dit dus voor de studenten minstens even belangrijk lijkt te zijn. 

“…ik heb persoonlijk geen probleem met hoorcolleges, maar wel met hoe het geëvalueerd 
wordt. Als ik in Zweden op Erasmus was, had ik een vak en ik vind dat nog altijd één van 
de beste examenmethodes: wij kregen 5 dagen de tijd om al ons artikels door te nemen 
en al onze nota’s. En dan kregen we de vragen en de volgende dag moest onze paper 
binnen. Dus je hebt maar één dag om die paper te schrijven, dus je kan niet al je research 
doen, je moet dat daar voor te doen. Maar je hebt tijd om in interactie te gaan met 
medestudenten, om er over op te zoeken, om er dieper op in te gaan. Je leert ook terug bij 
van elkaar, in plaats van de prof alleen” (student 11, orthopedagogiek) 
“Theoretische Ortho. Hoe we dat boek van Freire, ik zat toch in de groep van Freire, hoe 
we daar dan mee omgingen. Ook hoe de evaluatie ging, dat was meer een evaluatie van 
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‘hoe hebt je daar over nagedacht, hebt je daar over nagedacht?’ En je kan je eigen 
achtergrond meebrengen, je krijgt achtergrond van andere mensen. Ik snap dat er dingen 
zijn die moeten aangeleerd worden, theoretische kaders in de hoorcolleges, maar ik denk 
dat we op veel vlakken te veel op kennis denken en te weinig om competenties. Ik heb dat 
wel echt gemist, meer in dialoog gaan, andere manieren van lesgeven, en kunnen 
uitbreiden naar een ander onderwerp. Volgens mij kan je op die manier minstens even veel 
bijleren.” (student 8, sociaal werk) 
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Discussie 
In dit deel van het masterproefonderzoek worden de onderzoeksresultaten van het 
masterproefonderzoek gekoppeld aan de voorafgaande literatuurstudie, met als doel kritisch 
te reflecteren op de onderzoeksbevindingen.  

1 Duurzaamheid, a big idea in de pedagogische 
wetenschappen en het sociaal werk? 
De rode draad doorheen dit masterproefonderzoek is de aan- of afwezigheid van 
duurzaamheidsgerelateerde kwesties in het curriculum van de verschillende 
afstudeerrichtingen van de pedagogische wetenschappen en het sociaal werk, en hoe deze 
aan bod komen. Afgaande op de studiefiches komt het concept ‘duurzaamheid’ of ‘duurzame 
ontwikkeling’ in zeven studiefiches aan bod. Twee ervan maken deel uit van de algemene 
bachelor, één behoort tot één van de keuzevakken binnen de master orthopedagogiek, één 
tot de master sociaal werk, één tot het voorbereidingsprogramma van de master sociaal werk 
‘sociale agogiek’, één tot de afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde, één tot de 
master sociaal werk (maar dit wordt niet gevolgd door schakelstudenten) en ten slotte één tot 
één van de keuzevakken van de master sociaal werk. Wat opvalt is dat het in drie van de 
zeven vakken om keuzevakken gaat. Verder blijkt uit de interviews dat ‘duurzaamheid’ in de 
ecologische en sociale zin van het woord nagenoeg ontbreekt in het curriculum van de master 
pedagogiek en onderwijskunde, aangezien men vooral duurzaamheid doorheen onderzoek 
beoogt en benadrukt. Uiteindelijk komt het slechts in twee van de 37 opleidingsonderdelen van 
de algemene bachelor aan bod.  
Transitie UGent stelde reeds in 2012 de afwezigheid van een geïntegreerde benadering van 
duurzaamheid vast. Als doel wou men in 2015 een “ABC van duurzame ontwikkeling” 
geïntegreerd zien in elke opleiding, waarop andere lesgevers zouden verder bouwen (Transitie 
UGent, 2014). Op basis van de documentanalyse en de opinies van zowel studenten als 
docenten kan besloten worden dat het curriculum op vlak van DO nog heel wat hiaten telt. Hier 
en daar worden duurzaamheidsthema’s aangereikt en worden studenten uitgenodigd om 
erover na te denken, al dan niet in een keuzevak. Deze bevindingen contrasteren toch met de 
tweede ambitie die wordt beschreven in de duurzaamheidsvisie 2016 van de UGent, nl. 
volgende ‘prioriteit’: het  integreren van duurzaamheid binnen haar onderwijs, onderzoek en 
dienstverlening (Universiteit Gent, 2016).  
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Al kunnen onderwijsinstellingen op hun eentje complexe duurzaamheidsproblematieken niet 
oplossen, een universiteit die streeft naar onderwijs met hoge maatschappelijke relevantie kan 
niet voorbij aan de duurzaamheidsuitdagingen waarmee we (zullen) worden geconfronteerd  
(Van Poeck et al., 2017). Net door de specifieke kenmerken van deze uitdagingen, zoals de 
complexiteit, conflicterende politieke belangen, onzekerheid, wordt het onderwijs voor nieuwe, 
pedagogische vraagstukken gesteld. Om hieraan tegemoet te komen bestaan geen kant-en-
klare strategieën. Desalniettemin is het van groot belang dat studenten vertrouwd worden 
gemaakt met die complexiteit, onzekerheid en normativiteit die duurzaamheidsuitdagingen met 
zich meebrengen, zodat zij in het noodzakelijk maatschappelijke en politieke debat een rol 
kunnen spelen (Van Poeck et al., 2017). Omwille van die reden, verklaart Hans Bruyninckx, is 
het van groot belang dat transitieperspectieven veel vroeger in verschillende opleidingen aan 
bod komen, en niet als bijkomstig onderwerp in een keuzevak, zoals nu vaak het geval is. 
Algemeen roept hij op tot een “education based on future systemic challenges” (Bruyninckx, 
2017)15. Opdat we tot zo’n educatie kunnen komen, moet duurzaamheid een geïntegreerd idee 
vormen in de universiteit, volgens Sherman (2008). Duurzaamheid is een concept dat 
opportuniteiten biedt om pedagogische toepassingen te vormen die brede en blijvende sociale 
veranderingen teweeg brengen. Maar, stelt hij, opdat dit het geval kan zijn moet het concept 
een groot, geïntegreerd idee vormen, dat onze rol in deze wereld kritisch in vraag stelt. Deze 
ideeën vormen dan ook de bouwstenen van de universiteit en haar curriculum. Opdat het een 
groot idee kan vormen, moet duurzaamheid meer zijn dan een lijst van voorgeschreven 
praktijken waar vooral gespecialiseerde studiegebieden zich mee bezig houden. 
Duurzaamheid dient een groot idee te worden op de universiteit, geassocieerd met concepten, 
thema’s, debatten, paradoxen, vragen en theorieën die connecteren met de traditionele 
academische disciplines en deze ook aanvullen (Sherman, 2008). 

 

  

                                                           
15 Bron slides Studium Generale Duurzaamheidsdenken: 
http://www.cdo.ugent.be/sites/default/files/downloads/SG2017_Sessie2_Hans_Bruyninckx.pdf 
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2 Duurzaamheidskwesties: verwevenheid van sociale, 
economische en ecologische uitdagingen 
‘Duurzaamheid’ krijgt afhankelijk van tijd, plaats en context een andere invulling en valt niet 
eenduidig te interpreteren (Wals, 2010). Dit komt ook naar voor in de thematische analyse. 
Afhankelijk van de richting die men volgt, geeft men een andere invulling aan het concept. Zo 
benadrukken studenten orthopedagogiek meer de sociale invulling van duurzaamheid, terwijl 
studenten sociaal werk af en toe ook refereren naar de ecologische benadering ervan. Een 
opvallende constante is de maatschappelijke invulling die wordt gegeven: hoe zorgen we voor 
duurzame relaties zodat deze leiden tot verdraagzaamheid en een duurzame samenleving? 
Het ecologische wordt hier en daar wel aangehaald, maar in veel mindere mate. 
Katrien et al. (2017) geven aan dat in duurzaamheidskwesties ecologische, sociale en 
economische uitdagingen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zij stellen dat de 
samenhang van het overschrijden van ecologische grenzen, ongelijke welvaartsverdeling en 
economische instabiliteit het noodzakelijk maken om in het streven naar een duurzame 
samenleving economische, sociale en ecologische ambities op elkaar af te stemmen. Zij 
stellen in deze context een genest model van duurzame ontwikkeling voor, dat rekening houdt 
met deze samenhang. Zoals te zien op figuur 4 (Van Poeck et al., 2017) biedt het model een 
kader om met duurzaamheid als richtinggevend principe aan de slag te gaan. De economie 
(middel) staat hier in het teken van een sociale, rechtvaardige samenleving (doel), rekening 
houdend met ecologische grenzen (randvoorwaarden) (Katrien et al., 2017). 

Met dit model als referentiekader kunnen we, op basis van de thematische analyse, besluiten 
dat het component ‘rechtvaardige samenleving’ sterk aanwezig is in de verschillende 
opleidingen. Maar het ecologische component komt slechts in een paar opleidingsonderdelen 
aan bod, en het economische aspect is nagenoeg afwezig. Zoals wordt voorgesteld op de 
figuur, is een cruciaal kenmerk van duurzaamheid de sterke verwevenheid van sociale, 
economische en milieuaspecten (Van Poeck, 2008). Ook Peeters (2012) oppert dat een 

Figuur 4: herdrukt van: " Duurzame ontwikkeling als een rode draad. Opleidingen aan de Universiteit Gent in transitie." Van Poeck, K., Block, T., De Paepe, M., Bleys, B., Van de Velde, R., Liagre, L., & Van de Poele, L. (2017). 
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holistische aanpak nodig is, om met deze verschillende dimensies om te gaan. Opdat ook de 
ecologische en economische dimensie worden geïntegreerd doorheen de opleidingen, zullen 
dus nog wat inspanningen moeten geleverd worden. 

3 EDO: een communicatieve praktijk? 
Net omdat duurzaamheidsgerelateerde kwesties niet eenduidig zijn te interpreteren, oppert 
Öhman (2008) dat het van groot belang is hierover te communiceren. In Öhmans onderzoek 
naar verschillende manieren van lesgeven over duurzaamheid komen drie verschillende 
stromingen naar voor. Een eerste, op feiten gebaseerde stroming, legt de nadruk op kennis 
van duurzaamheidsproblemen. Feiten en op wetenschap gebaseerde modellen vormen in dit 
geval de basis van onderwijs. Op die manier komt het proces van democratie ná educatie en 
wordt de waardendimensie van de onderwijsagenda geschrapt. Een tweede, normatieve 
traditie tracht aan deze waardendimensie tegemoet te komen door het hebben van discussies 
met experts. Deze informatie wordt overgedragen aan jongeren met als doel milieuvriendelijk 
gedrag te bekomen. Nu komt het democratisch proces vóór educatie. Ten slotte schuift Öhman 
(2008) een pluralistische traditie naar voor: een traditie waarin plaats wordt gemaakt voor het 
aan bod komen van verschillende perspectieven en meningen aan de hand van discussies. In 
dit geval vindt het democratisch proces plaats ín educatie zelf. In deze praktijk staat 
communicatie centraal en dat is cruciaal, net omdat duurzaamheidsgerelateerde kwesties 
complex en meerlagig zijn (Öhman, 2008).  
Wanneer we kijken naar op welke manier ‘duurzaamheid’ aan bod komt – áls het al aan bod 
komt – zien we de drie stromingen in de drie richtingen naar voren komen. Er wordt waarde 
gehecht aan het overreiken van feiten en op feiten gebaseerde kennis, maar evengoed wordt 
men erop gewezen dat wanneer er niks verandert in onze gedragspatroon, dit grote gevolgen 
kan hebben. Het ter hand stellen van verschillende perspectieven op deze kwesties, gebeurt 
voornamelijk in het opleidingsonderdeel ‘Politieke vraagstukken van Duurzaamheid’, wat enkel 
door studenten sociaal werk wordt gevolgd. In dit opleidingsonderdeel voeren de studenten 
een discoursanalyse uit over een bepaalde duurzaamheidskwestie, met als doel verschillende 
opinies, visies en kanten van de kwestie te leren kennen. Ook doorheen de colleges wordt er 
veel aandacht besteed aan het belichten van verschillende perspectieven op de implicaties 
van sociaalecologische uitdagingen (Universiteit Gent, 2017-2018e). Hoewel men zich telkens 
baseert op feiten en kennis van experts en een bepaald waarden- en normenkader meegeeft, 
wordt hier ook telkens op gereflecteerd en wordt er ruimte geschapen voor dialoog, waar 
Öhman (2008) op alludeert wanneer hij spreekt over ‘EDO als communicatieve praktijk’.  
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Dat deze verschillende tradities alle drie aan bod komen, komt ook naar voor in de thematische 
analyse. Zo vinden verschillende docenten dat zij de taak hebben om studenten zelf te laten 
nadenken over het complexe duurzaamheidsdenken en dat het van belang is het debat over 
deze kwesties samen met de studenten te voeren. Deze visie sluit aan bij een pluralistische 
traditie. Een andere docent haalt aan dat lesgevers en het onderwijs een modellerende rol 
spelen en dat zij het goede voorbeeld moeten geven. Door een modellerende rol toe te 
schrijven aan lesgevers, gaat men er impliciet van uit dat we weten wat we moeten doen en 
dat het duidelijk is hoe we ons moeten gedragen, en dit sluit aan bij de normatieve traditie van 
Öhman (2008). Dit zijn twee heel andere visies over hoe onderwijs een rol kan spelen op vlak 
van educatie.  
In de andere opleidingsonderdelen waarop is ingezoomd in deze masterproef, wordt telkens 
benadrukt dat ruimte voor dialoog hoog in het vaandel wordt gedragen, maar daarom niet altijd 
evident is. Volgens Öhman (2008) ligt het in praktijk bediscussiëren van normen, verkennen 
van andere argumenten en overwegen van alternatieven in lijn met de democratische 
verantwoordelijkheid van onderwijs. Afgaande op wat studenten ervaren, kan gesteld worden 
dat op dit vlak kansen worden gemist. Ze geven telkens aan dat ondanks de pogingen die 
worden ondernomen, er te weinig momenten zijn waarop dialoog en discussie mogelijk zijn. 
Als alternatieve werkvormen halen ze ‘focusgroepen’ en ‘dialoogtafels’ aan, met de lesgever 
of iemand met expertise als moderator. Op die manier leer je erg veel van elkaar, maar door 
het samenbrengen van verschillende perspectieven en ideeën leer je ook veel over je eigen 
perspectieven en dit zet aan tot reflectie over je eigen oordelen en waarden, aldus de 
studenten.  Docenten spreken op hun beurt voor hun eigen opleidingsonderdeel en geven één 
voor één ook aan dat hier wel pogingen toe worden gedaan, maar dat ze hier niet altijd in 
slagen. Als barrières geven ze de grootte van de groepen studenten aan, de infrastructuur van 
het gebouw, alsook de administratieve molen die hen verplicht reeds vroeg hun lesinhoud en 
manier van evalueren vast te leggen aan de hand van de studiefiches.  

4 Educatie en duurzame ontwikkeling: een publieke kwestie 
Een opvallend gegeven dat naar voren komt in de thematische analyse, is het feit dat zowel 
studenten als lesgevers aangeven over het algemeen de indruk te hebben dat uitvoeren van 
onderzoek en het schrijven van artikels hierover prioriteit is voor docenten, en het lesgeven 
soms op de tweede plaats lijkt te komen.  
Jan Masschelein houdt een pleidooi om de universiteit opnieuw uit te vinden en zoomt met de 
vraag ‘Wat is een universiteit?’ dieper in op de rol en (maatschappelijke) betekenis van 
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universiteiten en waarom en hoe die vandaag al dan niet bedreigd wordt en vorm kan krijgen 
(Masschelein, 2010). Hij maakt onderscheid tussen ‘doceren’ en ‘professeren’. Doceren 
betekent onderrichten, bekend maken. Professoren worden verondersteld deskundigen te zijn 
en kennis, verworven op basis van onderzoek, bekend te maken. Het gaat hier om het 
overdragen, het uitleggen van vooraf verworven expertise. Met ‘professeren’ bedoelt 
Masschelein iets helemaal anders. Het gaat hier niet om uitleggen maar om uitbreiden, ‘publiek 
maken’. 
In deze context is het onderwijs van een professor niet iets ter kennis brengen, maar iets te 
voorschijn roepen om samen te bestuderen. Hij stelt dat beide zaken nodig zijn en duidt op het 
belang van college geven. Dit is niet enkel iets bekendmaken, maar ook een zaak, een kwestie 
tot leven wekken en mensen uitnodigen om deze op nieuwe manieren te exploreren, om erin 
geïnteresseerd te raken, om zich tot die zaak te verhouden. Zo zijn colleges verbonden met 
het ontstaan van een nieuw bewustzijn waarbij eigen private aangelegenheden overstegen 
worden en de  kwestie een publieke wordt. In het geval van duurzaamheidskwesties is dit ook 
cruciaal, aangezien zo de professor de theoretische en maatschappelijke complexiteit en 
gelaagdheid present maakt. Colleges zijn dan ook niet zomaar één van de taken die behoren 
tot het takenpakket van een professor, zo stelt Masschelein. De colleges vormen de essentie 
van het werk, en onderzoek is te begrijpen als een intense voorbereiding op dat publieke 
spreken (Masschelein, 2010). Net dit gegeven lijkt, volgens de respondenten, soms te 
ontbreken in de verschillende afstudeerrichtingen. Het uitvoeren van onderzoek krijgt in 
sommige gevallen prioriteit, naar aanvoelen van zowel studenten als docenten.  
In de schets die Masschelein maakt, verschijnt de universiteit als een unieke instelling voor 
academisch onderwijs, een pedagogische vorm sui generis, die gestalte krijgt in het college. 
Die vorm is met haar belangrijkste maatschappelijke betekenis verbonden: het publiek maken 
van dingen. Onderwijs is niet enkel kennis overdragen, maar ook aanzetten tot denken, waarbij 
het publiek wordt betrokken op een gemene, gedeelde werkelijkheid. Maar, poneert 
Masschelein, de oriëntatie van vandaag, ‘excellentie’, met als doel de meest competitieve en 
dynamische kenniseconomie te worden in de wereld, is een ontwikkeling die dit in de weg kan 
staan. Bij excellentie gaat het om beter presteren dan anderen op basis van bepaalde 
kwaliteitsindicatoren. Op die manier wordt een bepaalde boodschap meegegeven aan de 
bewoners van de universiteit: vergelijk uw prestatie met die van anderen, verbeter uw 
performantie. 
Dit vraagt een ondernemende houding die gehoorzaamheid en onderwerping impliceert ten 
aanzien van een permanent kwaliteitstribunaal. Op die manier worden professoren en 
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studenten tot individuele onderzoekers en lerenden gemaakt, die privaat gebruik maken van 
hun rede en niet meer betrokken zijn op een gemeenschappelijke zaak. Masschelein vraagt 
zich af of er misschien nieuwe vormen kunnen uitgevonden worden van ‘publieke, vrije tijd’: 
nieuwe vormen van een habitat waarin een experimenteel ethos van studie zich kan vormen 
en de publieke aarzeling plaats kan vinden (Masschelein, 2010). Hij spreekt over zaakgericht 
onderwijs, waarbij de professor studenten uitnodigt om met onder andere teksten bezig te zijn 
en deze te benaderen als kwesties, niet als feiten. De professor nodigt uit gevoelig te worden 
voor de aard van de zaak (Masschelein, 2010). Ook Van Poeck en Vandenabeele (2012) 
onderstrepen het belang van het democratische karakter van educatieve praktijken, in plaats 
van het streven naar individuele competenties. Ze presenteren een perspectief op EDO 
waarbij ze verwijzen naar het belang van het presenteren van duurzaamheidsgerelateerde 
kwesties als publieke kwesties.  
Deze specifieke visie, waarin de publieke rol van de universiteit in relatie tot maatschappelijke 
kwesties zoals duurzaaamheid wordt beschreven, staat in schril contrast met de idee van het 
educationaliseren van maatschappelijke problemen (Labaree, 2008) en het herleiden van EDO 
tot een instrument om milieuvriendelijk gedrag te bekomen bij studenten (Jickling 1994; Van 
Poeck en Vandenabeele, 2012). 
Zowel de docenten als de studenten dit masterproefonderzoek geven aan dat het belichten 
van verschillende perspectieven als erg belangrijk wordt geacht, en dat kritisch reflecteren op 
wat zich aandient centraal staat. Toch ontbreekt, volgens hen, soms het engagement bij 
professoren ten aanzien van bepaalde onderwerpen, en hebben ze het idee dat het vaak draait 
om theorieën uit het hoofd te leren en hun kennis zo goed mogelijk te bewijzen via een 
traditioneel, schriftelijk examen, waarbij het draait om goed te scoren. Net dit wordt door 
Masschelein in vraag gesteld, en net zoals hem kunnen we, op basis van de 
onderzoeksresultaten, ons de vraag stellen of er nood is aan nieuwe vormen van 
experimenteren, waarin private aangelegenheden worden overstegen en worden omgevormd 
tot publieke kwesties. De vraag die hierbij naar voor komt is hoe hiermee om te gaan? 
Enerzijds hebben we de academische vrijheid, maar wat met de academische 
verantwoordelijkheid?  

5 Nood aan multi- en transdisciplinariteit  
Dezer dagen worden, door onder andere het publiek beleid en maatschappelijke druk, 
duurzaamheidsthema’s meer en meer opgenomen in curricula en onderzoek. Lozano et al. 
(2013) opperen dat wanneer universiteiten duurzame leiders en stuwers van verandering 
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willen zijn, ze tegemoet moeten kunnen komen aan de noden van komende generaties. Om 
daaraan tegemoet te komen, moeten die noden ook begrepen worden. Opdat deze kunnen 
begrepen worden, moeten academici aangemoedigd worden om nieuwe paradigma’s te 
katalyseren. Dit door duurzame ontwikkeling te integreren in alle curricula van de universiteit 
en multi- en transdisciplinair lesgeven en samenwerken erin te verwerken (Lozano et al., 
2013b).  
Volgens de respondenten in dit masterproefonderzoek, is inter- en transdisciplinaire 
samenwerking iets dat onvoldoende in het curriculum aanwezig is. Zo ervaren de studenten 
hun faculteit vaak als een eiland, niet wetende wat zich op de ‘andere eilanden’ afspeelt. Er 
worden zeker pogingen ondernomen interfacultaire samenwerkingen tot stand te laten komen. 
Zo waren de studenten sociaal werk, die deel uitmaakten van een focusgroep, vol lof over een 
project waaraan ze deelnamen gedurende de zogeheten Jokerweek. Jaarlijks organiseert de 
Vakgroep Architectuur & Stedenbouw i.s.m. studentenvereniging De Loeiende Koe de 
Jokerweek, die telkens plaats vindt in maart. In 2016 was de jokerweek onderdeel van een 
onderwijs-innovatieproject van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 
waarbij ook studenten uit de opleidingen geschiedenis, sociaal werk en sociale 
pedagogiek betrokken waren. In de loop van de week werkten deze studenten aan 15 
projecten die de relatie tussen stad en universiteit onder de aandacht brachten16. De 
studenten sociaal werk werkten samen met architecten-in-opleiding waarbij ze samen een 
maquette maakten. De masterstudenten sociaal werk gaven hun expertise mee, terwijl de 
architecten kennis vanuit hun vakgebied inbrachten. Dit werd door de studenten sociaal werk 
als erg verrijkend ervaren en ook professoren geven aan dat zulke projecten opportuniteiten 
bieden. 
Verder zijn er nog een aantal interessante projecten uit de startblokken geschoten waarbij 
duurzaamheidseducatie als onderwerp van onderzoek dient. Een voorbeeld van zo’n project 
is het Internationaal Thematisch Netwerk ‘Sustainability Education – Teaching and learning in 
the face of wicked socio-ecological problems’ (SEDwise), dat loopt van 2016 tot 2020. Dit 
netwerk wil bijdragen aan het theoretisch ontwikkelen en experimenteel uittesten van adequate 
vormen van educatie rond duurzaamheidsvraagstukken. Daarvoor werken geëngageerde  
UGent lesgevers uit verschillende opleidingen samen met internationale partners met een 
achtergrond in duurzaamheidseducatie-onderzoek. Het ontwerpen en uitproberen van inter- 
en transdisciplinaire educatieve praktijken, waarbij onderwijs, onderzoek en maatschappelijke 
                                                           
16 Bron: http://www.architectuur.ugent.be/category/jokerweek/, geraadpleegd op 02/08/2017. 
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dienstverlening nadrukkelijk aan elkaar worden gekoppeld, staat centraal in heel wat van de 
netwerkactiviteiten. De UGent fungeert hierbij als living lab, waarbij lesgevers en 
duurzaamheidseducatieonderzoekers pilootprojecten inrichten om zo vorm te geven aan 
vernieuwde onderwijsprojecten (Van Poeck et al., 2017). Tot slot bestaat sinds 2017 ook een 
wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap, FWO-WOG, ‘Publieke pedagogiek en 
duurzaamheidsuitdagingen’. Deze FWO-WOG bestaat uit onderzoekers uit verschillende 
disciplines: de pedagogische wetenschappen, de politieke wetenschappen en 
duurzaamheidseducatieonderzoek. Zij focussen op de rol van educatie in het streven naar een 
duurzame samenleving via het organiseren van onder andere gastlezingen en symposia (Van 
Poeck et al., 2017). 
Aan de UGent is EDO een thema dat leeft en waarvan reeds een aantal projecten op touw 
worden gezet, zoals eerder beschreven. Maar wanneer we duurzaamheidsideeën volledig tot 
hun recht willen laten komen en hun volledig transformatief potentieel willen laten realiseren 
in de universiteit, is er meer nodig dan dat. Dan dienen duurzaamheidskwesties integraal deel 
uit te maken van het curriculum en is er meer nodig dan de uitnodigingen die hier en daar 
doorheen de vijf jaar durende opleiding worden verzonden om hierover na te denken.  
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Conclusie 
In wat volgt worden in eerste instantie een aantal beperkingen van het onderzoek toegelicht, 
verder worden een aantal suggesties geformuleerd voor verder onderzoek, om uiteindelijk te 
eindigen met enkele algemene conclusies.  

1 Beperkingen van het onderzoek 
In dit onderzoek werd geopteerd voor een kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk 
documentonderzoek, focusgroepen en semigestructureerde interviews. In de 
documentanalyse werd vertrokken vanuit een screening van de volledige studiegids van de 
drie opleidingen, en zo werd gepoogd het hele curriculum in beeld te brengen, op vlak van 
duurzaamheid. Deze analyse kan blinde blekken vertonen aangezien dit format slechts een 
beperkte ruimte biedt voor het beschrijven van het opleidingsonderdeel. Verder kan de 
screening van het begrip ‘duurzaamheid’ als problematisch worden gezien, aangezien het 
concept op veel manieren kan worden geïnterpreteerd. Omwille van deze redenen werd de 
documentanalyse aangevuld met semigestructureerde interviews met lesgevers en 
focusgroepen met studenten. 
Aangezien het in kwalitatief onderzoek gaat om het exploreren van ideeën, meningen en 
betekenisverleningen van de respondenten, gaat dit gepaard met een aantal voor- en nadelen. 
Vooreerst is de reikwijdte van kwalitatief onderzoek beperkt en dit maakt dat het onmogelijk is 
om de onderzoeksresultaten te generaliseren. Er werd gewerkt met een selecte steekproef, 
om een beeld te vormen van standpunten en meningen van de respondenten. Het voordeel 
hiervan is dat standpunten en betekenissen die de respondenten geven in de diepte kunnen 
geëxploreerd worden. Tegelijkertijd vormt dit ook een beperking van het onderzoek in die zin 
dat slechts een aantal studenten en docenten werd bevraagd en deze resultaten dus niet 
kunnen worden veralgemeend naar de gehele richtingen pedagogische wetenschappen en 
sociaal werk.  
De respondenten werden verzameld aan de hand van onder andere sociale media. Het gebruik 
daarvan als techniek om respondenten te bereiken is niet evident en kan dan ook een 
zenuwslopend proces zijn, aangezien een hoog weigeringspercentage typisch is aan deze 
verzamelingsmethode (Longhurst, 2003). Omwille van deze reden is het evenwicht van 
studenten per afstudeerrichtingen niet helemaal in balans. Vier studenten belden af op de dag 
dat het eerste focusgroepgesprek zou plaatsvinden. Aangezien een masterstudente 
orthopedagogiek en een masterstudent pedagogiek en onderwijskunde uiteindelijk niet zijn 
komen opdagen, zijn de masterstudenten sociaal werk meer vertegenwoordigd. Zoals 
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uiteengezet in het onderdeel ‘methodologie’, was er initieel het plan een aantal lesgevers rond 
tafel te krijgen, aansluitend op een opleidingscommissie. Alle lesgevers, verbonden aan de 
pedagogische wetenschappen en het sociaal werk, werden hiervoor per e-mail uitgenodigd. 
Wegens de weinige respons hierop en gebrek aan tijd om alle lesgevers allemaal individueel 
te interviewen, werden minder lesgevers gehoord dan oorspronkelijk het plan was. Er werd 
gekozen om de verantwoordelijke lesgevers van de opleidingsonderdelen te interviewen, 
waarvan het studiefiche het concept DO bevat. Andere lesgevers interviewen en bevragen 
over de afwezigheid van DO in hun opleidingsonderdeel, had waarschijnlijk niet veel nuttige 
informatie opgeleverd en werden om die reden ook niet geïnterviewd. 
Tenslotte dient ook de kanttekening gemaakt te worden dat de resultaten van kwalitatief 
onderzoek deels afhangen van (de visie van) de onderzoeker en de relatie tussen onderzoeker 
en respondent (Everaert & van Peet, 2006). Typisch aan kwalitatief onderzoek is dat de 
onderzoeker zelf in bepaalde mate het onderzoeksinstrument is en belangrijk is dat dit erkend 
wordt. In dit onderzoek werd een thematische analyse gebruikt om de verzamelde data te 
analyseren. Het is ook belangrijk om te beseffen dat de onderzoeker hierin geen passieve, 
maar een actieve rol speelt. Het is dus essentieel om eigen theoretische waarden en posities 
te erkennen en de analyse niet als neutraal voor te stellen (Braun & Clarke, 2006). Zoals Burke 
reeds lang geleden opmerkte: “a way of seeing is also a way of not seeing” (Burke, 1935; 
geciteerd in Soetaert en Rutten, p. 41). Doorheen deze masterproef wordt een specifieke, 
kritische blik gehanteerd op bepaalde tendensen. Het is dan ook specifiek op basis van deze 
bezorgdheden en visies, zoals beschreven in de literatuurstudie, dat dit onderzoek is ontstaan. 
Dit betekent niet dat dit wordt gezien als enige juiste perspectief. Deze literatuuranalyse is één 
van de mogelijkheden om te kijken naar de huidige sociaal-ecologische uitdagingen waarmee 
we worden geconfronteerd. 

2 Suggesties voor verder onderzoek 
Dit masterproefonderzoek beperkte zich tot het in kaart brengen van 
duurzaamheidsgerelateerde thema’s in het curriculum van de afstudeerrichtingen pedagogiek 
en onderwijskunde, orthopedagogiek en sociaal werk aan de UGent en het exploreren van 
meningen en standpunten van docenten en studenten hierover. De betekenis en perceptie van 
andere actoren, verbonden aan de FPPW, zouden op deze thematiek een ander licht kunnen 
werpen. Deze analyse kan dus een aanzet geven voor verder onderzoek, want zoals reeds 
verschillende keren is aangehaald, is de weg naar een duurzame samenleving een continu 
proces van zoeken en exploreren, verkennen, reflecteren, onderzoeken en uitproberen. Dit 
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proces vraagt toewijding en volharding en een lange-termijnperspectief en vormt dus een nooit 
eindigend proces.  
 
Wat in verder onderzoek bijvoorbeeld kan worden onderzocht, is hoe de verschillende 
beschreven visies op EDO concreet worden vertaald in de lespraktijk, wat omwille van 
tijdsgebrek niet is onderzocht in dit onderzoek. Aangezien in dit onderzoek slechts een beperkt 
aantal studenten en docenten werden bevraagd, kan vervolgonderzoek nagaan in hoeverre 
andere studenten en lesgevers de mening delen dat duurzaamheid meer aan bod moet komen 
in de richtingen. Indien dit het geval is, welke barrières houden dit dan tegen momenteel? 
Waar situeren zich kansen en opportuniteiten? Zijn er andere opleidingsonderdelen waar 
‘duurzaamheid’ wel aan bod komt die in dit onderzoek over het hoofd zijn gezien, omwille van 
de beperkingen van het onderzoek? Op welke manier en op welke plaatsen kan duurzaamheid 
ingebed worden in het volledige curriculum? 

3 Besluit 
Tot slot wens ik kort een aantal conclusies te formuleren met het oog op de vooropgestelde 
onderzoeksvragen. Op de vraag of duurzaamheidsgerelateerde kwesties in het curriculum van 
de pedagogische wetenschappen en het sociaal werk al dan niet aan bod komen, kan aan de 
hand van de documentanalyse kort geantwoord worden: in zeven opleidingsonderdelen komt 
het concept ‘duurzaamheid’ aan bod. Meer specifiek komt het aan bod in twee bachelorvakken, 
in drie keuzevakken, in het voorbereidingsjaar op de master sociaal werk en in de master 
sociaal werk zelf.  
Op de vraag of hier een visie achter schuilt en welke deze is, kan geen eenduidig antwoord 
worden geformuleerd. Er komen elementen van verschillende, niet altijd verenigbare visies 
naar voor. Een breed gedragen en bediscussieerde visie op facultair- en opleidingsniveau 
ontbreekt, aangezien het thema niet op de agenda staat, aldus enkele docenten. De visies die 
in de thematische analyse naar voor komen verschillen, afhankelijk van hoe respondenten het 
concept ‘duurzame ontwikkeling’ invullen. Een opvallende constante is de maatschappelijke 
invulling die de respondenten geven aan duurzaamheid: hoe zorgen we voor duurzame 
relaties zodat deze leiden tot verdraagzaamheid en een duurzame samenleving? Tenslotte 
komt ook, hetzij in mindere mate, het ecologische aspect aan bod.  
Ongeacht welke invulling het concept ‘duurzame ontwikkeling’ krijgt, zowel docenten als 
studenten zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid maatschappelijk een belangrijk thema is, en 
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dus deel dient uit te maken van het curriculum, wat volgens hen nog te weinig het geval is. 
Verschillende respondenten geven aan het ecologische en economische aspect van 
duurzaamheid te missen doorheen de opleiding, en als het al aan bod komt, is dat in een 
keuzevak of slechts later in de opleiding.  
 
Zoals beschreven in de literatuurstudie, omschrijft Öhman (2008) drie verschillende tradities 
waarin telkens een andere visie wordt gehanteerd op duurzame ontwikkeling en educatie. Er 
kan besloten worden dat de drie stromingen terug te vinden zijn in de opleidingen. Er wordt 
waarde gehecht aan het doorgeven van kennis (op feiten gebaseerde traditie). Docenten 
vinden het verder ook belangrijk studenten erop te wijzen dat door aanpassing van ons 
gedragspatroon, we tegemoet kunnen komen aan duurzaamheidsuitdagingen (normatieve 
traditie). Ten slotte geven docenten ook aan dat het debat inzake dit thema gevoerd moet 
worden in dialoog met studenten (pluralistische traditie).  
Indien deze kwesties toch aan bod komen, gebeurt dat op verschillende manieren, maar 
voornamelijk aan de hand van hoorcolleges. In deze hoorcolleges worden studenten ingeleid 
in het duurzaamheidsdenken en aangezet tot het kritisch reflecteren op 
duurzaamheidsvraagstukken. Enkel in het keuzevak ‘orthopedagogiek en 
ontwikkelingssamenwerking’ en het masteropleidingsonderdeel ‘politieke vraagstukken van 
duurzaamheid’ (dat deel uitmaakt van de master sociaal werk) worden studenten aangezet 
actief met deze kennis om te gaan. In ‘orthopedagogiek en ontwikkelingssamenwerking’ 
werken studenten samen aan een project waarvan het thema uit het werkveld komt. In 
‘politieke vraagstukken van duurzaamheid’ werken studenten samen aan een 
discoursanalyse, waarin ze verschillende perspectieven op een duurzaamheidsgerelateerd 
thema belichten en in hun context plaatsen. Wat opvalt is dat doorgaans veel belang wordt 
gehecht aan het in kaart brengen van verschillende visies en perspectieven op 
maatschappelijke thema’s, en dus ook duurzaamheidsthema’s, wat een positief gegeven is 
gezien de gelaagdheid van deze thema’s.  
Op de vraag ‘waar is nood aan op vlak van duurzaamheid en educatie in de pedagogische 
wetenschappen en het sociaal werk’ worden wederom verschillende antwoorden 
geformuleerd. Zoals reeds aangegeven, wordt het duurzaamheidsdebat in de ecologische zin 
van het woord, en de daarmee gepaarde sociale rechtvaardigheidsdiscussie, gemist doorheen 
de opleiding. Zowel docenten als studenten suggereren dat dit veel vroeger in de opleiding 
aan bod zou mogen komen, als inherent deel van de bachelor. Zo worden studenten getriggerd 
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hierover na te denken en indien gewenst, kunnen ze zich hier verder in verdiepen aan de hand 
van een stage of masterproef. Vooral studenten pedagogiek en onderwijskunde geven aan 
hier weinig of niet mee in aanraking te zijn gekomen gedurende de opleiding.  
Wat verder ook wordt opgemerkt, door zowel docenten als studenten, is dat het onderwijs aan 
de universiteit nog steeds vrij traditioneel verloopt. Op zich hebben studenten daar geen 
probleem mee, maar formats als ‘focusgroepen’ en ‘dialoogtafels’ spreken hen erg aan, omdat 
ze, zo geven ze zelf aan, hier veel uit leren van elkaar en door elkaar.  
Zulke lesmethodieken kunnen een geschikte aanvulling vormen op de hoorcolleges, omdat ze 
op die manier worden aangespoord actief te reflecteren op de theoretische kaders en basis 
die ze reeds meekregen doorheen de lessen. Uiteindelijk geven de respondenten aan dat 
‘duurzaamheid’ het potentieel heeft een groot, geïntegreerd idee te worden, maar dat we nog 
een lange weg te gaan hebben, net omdat het een continu proces is dat tijd vraagt. Op basis 
van de onderzoeksresultaten kunnen we ook besluiten dat het verder in kaart brengen en 
wegwerken van barrières een noodzaak is, net als een visievormende dialoog over hoe men 
duurzaamheid wil integreren in de verschillende opleidingen. Hierbij wordt door verschillende 
respondenten de nood aan inter- en transdisciplinaire samenwerking opgemerkt.  
Zoals Wals (2010) aangeeft is het uitdagen van eigen en andermans grenzen essentieel in het 
creëren van innovatie en transities. Op die manier kan gebroken worden met bestaande 
routines en systemen. Uiteindelijk kennen we de antwoorden niet op de uitdagingen waar we 
voor staan, in de onzekere en complexe wereld waarin we ons bevinden. Wat we wel weten is 
dat we voor (duurzaamheids)uitdagingen staan en dat nieuwe vormen van leren ons kunnen 
helpen de bestaande, minder duurzame systemen te doorbreken (Wals, 2010).  
Rudy Dhont gebruikt voor deze moeizame zoektocht naar duurzaamheid, sociale en planetaire 
veerkracht, naar verandering en transitie de metafoor van ‘het labyrint’. Hij stelt het labyrint 
voor als een soort culturele voorstelling van de doolhof waar onze vertrouwde denk- en 
handelingspatronen hinderlijk worden, omdat ze ons vaak brengen naar waar we reeds waren, 
met de handen in het haar weliswaar. Dhont (2012) stelt het labyrint voor als een tijd waarin 
de stappen die gezet worden vaak verdwijnen in het niets in vergelijking met wat zou moeten 
gebeuren. Dit labyrint instappen is zowel een zoektocht naar het centrum, als de weg terug 
vertrouwen, en het is vooral beseffen dat een veelheid aan perspectieven cruciaal is. Het is 
erkennen dat de kronkelende weg de enige mogelijke weg is: 
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“Labyrinten bekijk je niet. Die bewandel je. Het labyrint van onze tijd bewust en met 
overgave doorwandelen is een belangrijk en vergeten ritueel uitvoeren, misschien 
precies omdat het tegen de draad van onze tijd ingaat.” (Rudy Dhont, 2012)17 

Wanneer we dit spreekwoordelijke labyrint willen instappen, is er nog heel wat werk aan de 
winkel. Er worden al heel wat stappen gezet en studenten worden hier en daar uitgenodigd 
om deze zoektocht naar verandering en transitie in te zetten, maar opdat het vertrouwde denk- 
en handelingspatroon zou worden losgelaten, dienen nog heel wat meer stappen gezet te 
worden (in het labyrint). 
  

                                                           
17 Bron: http://www.laborint.be/r/labyrinten, geraadpleegd op 31/07/2017. 
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Bijlagen 
Bijlage 1: interviewleidraad/focusgesprekleidraad 
Inleiding focusgroepsgesprek 
Ter inleiding van het interview/focusgroepsgesprek wordt aan studenten/docent een aantal 
vragen gesteld mbt de studiefiches. Op die manier wordt een overzicht gecreëerd van de 
ideeën die al dan niet heersen over de af- of aanwezigheid van het concept ‘duurzame 
ontwikkeling’ in het curriculum.  

- De Gemeenschappelijke Bachelor bestaat uit 27 opleidingsonderdelen. In hoeveel van 
deze vakken komt, volgens de studiefiches, het concept ‘Duurzame Ontwikkeling’ aan 
bod? 

(2: interculturele pedagogiek, diversiteit en inclusie) 
- In hoeveel vakken van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting 

Sociale Agogiek, komt het concept ‘duurzame ontwikkeling’ aan bod? 
(1: sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw) 

- In hoeveel vakken van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting 
Orthopedagogiek, komt het concept ‘duurzame ontwikkeling’ aan bod? 

(geen enkel) 
- In hoeveel vakken van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting 

Onderwijskunde en Pedagogiek, komt het concept ‘duurzame ontwikkeling’ aan bod? 
(1: onderwijsefficiëntie) 

- In hoeveel vakken van de masters Pedagogische Wetenschappen, alle 
afstudeerrichtingen samen, komt het concept ‘duurzame ontwikkeling’ aan bod? 

(in het opleidingsonderdeel politieke vraagstukken van duurzaamheid’, in het keuzevak 
‘armoede en participatie’ en in het vak ‘orthopedagogiek en ontwikkelingssamenwerking’) 
Interview/focusgroepsgesprek 

- Wat begrijpen jullie onder ‘duurzame ontwikkeling’? 
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- Ligt de uitkomst van de analyse van de studiefiches binnen jullie verwachtingen? Zo 
neen, is er een overschatting of onderschatting gemaakt? Ervaart iemand van jullie dit 
als problematisch? Waarom wel/niet? 
 

- Kan/moet educatie een rol spelen als het over duurzame ontwikkeling gaat? Waarom 
wel/niet? 
 

- Het aanscherpen van kritisch denken en verkennen van verschillende perspectieven 
op pedagogische vraagstukken, krijgt een prominente rol in de studiefiches. Wanneer 
het over ‘duurzame ontwikkeling en educatie’ gaat, wordt in literatuur erg vaak het 
belang van interdisciplinair onderzoek en het delen van expertise aangehaald. Het 
interdisciplinair samenwerken wordt vaak als eindcompetentie beschreven in de fiches, 
maar in de didactische werkvormen vind ik hier weinig concrete voorbeelden, of zelfs 
geen voorbeelden van terug. (Wel wordt het opleidingsonderdeel ‘Sociaal-cultureel 
werk en samenlevingsopbouw’ door zowel sociaal werkers als Stedenbouwkundigen 
gevolgd, enkele orthopedagogische vakken zijn ook verplicht voor verpleegkundigen 
en een paar vakken van de opleiding ‘onderwijskunde en pedagogiek’ worden ook 
gevolgd door leraren in opleiding.) Is hier een bepaalde reden voor? Wordt hier een 
tekort ervaren? Waarom wel/niet? Zo ja, waar is nood aan? 
 

- EDO wordt in de literatuur steeds beschreven als een visie binnen educatie, die de 
balans zoekt het humaan en economisch welzijn. Van EDO wordt verwacht dat het 
mensen en de samenleving voorziet van kennis, skills, visies en waarden om te leven 
en te werken op een duurzame manier. Maar, oppert Singh, zo’n educatie leidt niet tot 
kritische burgers die de capaciteit hebben om sociale, economische, politieke en 
milieugerelateerde kwesties te begrijpen en om resoluut te streven naar een duurzame 
samenleving. Zo’n educatie is ondergeschikt aan onze neoliberale kapitalistische 
economie, wat zelf de oorzaak is van de huidige ecologische crisis en bestaande 
ongelijkheden. Onderwijs zou mensen in staat moeten stellen dit systeem in vraag te 
stellen en duurzame alternatieven te bedenken (Singh, 2015). 
 
Gaat u akkoord met volgende stelling: “in de afstudeerrichting sociaal 
werk/orthopedagogiek/onderwijskunde staat kritisch denken centraal.” 
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Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke manier slaagt deze opleiding daar momenteel 
in? Of waar is nood aan, opdat de opleiding hier toch in kan slagen? 
 

- Volgens de literatuur vergeten veel academici het belangrijkste aspect binnen het 
duurzaamheidsconcept, en dat is dus niet het fysieke deel, maar wel de ethische en 
morele waarden van ‘managers’; individuen die de taak hebben een succesvolle 
economie en programma omtrent sociale ontwikkeling te implementeren, dat ons 
toelaat samen, en in harmonie met, de natuur te leven. Al-Rawahy spreekt in dit opzicht 
over de ‘missing link’ en oppert dat universiteiten proactief deze ethische en morele 
waarden ook dienen op te nemen in hun curricula (Al-Rawahy, 2013) 
 
Gaat u al dan niet akkoord met volgende stelling: “in de afstudeerrichting sociaal 
werk/orthopedagogiek/pedagogiek en onderwijskunde kan van een missing link 
gesproken worden.” Zo ja, op welk vlak en op welke manier? Wordt deze missing link 
als problematisch ervaren? 
 

- Volgens Sherman (2008) is duurzaamheid een concept dat een grote opportuniteit 
biedt voor pedagogische toepassingen en kan het een deur openenen naar brede en 
blijvende sociale veranderingen. Opdat duurzaamheid zijn volledig potentieel kan 
aannemen in hoger onderwijs, moet het concept a big idea worden, een toegang tot 
onderzoek dat kritisch onze rol in de wereld ondervraagt (Sherman, 2008). Big ideas 
zijn volgens Sherman de bouwstenen van een universiteit en het curriculum. 
Gaat u al dan niet akkoord met volgende stelling: “Duurzaamheid vormt een big idea in 
de opleiding sociaal werk/orthopedagogiek/pedagogiek en onderwijskunde.” Waarom 
wel/niet? 

- Transitie UGent stelt als knelpunt vast dat de manier van lesgeven aan de UGent nog 
steeds grotendeels traditioneel verloopt: de docent doceert en de student neemt op. Is 
dit ook zo voor de opleiding pedagogische wetenshappen en haar afstudeerrichtingen? 
Zo ja, is dit problematisch?  
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Bijlage 2: Informed Consent 
“Beste 
Mijn naam is Shyfra Pisman en ik ben masterstudente ‘Sociaal Werk’ aan de Universiteit Gent. 
In het kader van mijn masterproef voer ik een kwalitatief onderzoek uit door middel van een 
documentanalyse. Aangezien er veel belang wordt gehecht aan de visie van verschillende 
actoren aan de UGent, wordt dit aangevuld met focusgesprekken en interviews. Mijn 
verwachting van het onderzoek is een antwoord te verkrijgen op volgende onderzoeksvragen: 
komen duurzaamheidsgerelateerde kwesties al dan niet aan bod in de afstudeerrichtingen 
orthopedagogiek, pedagogiek en onderwijskunde en sociaal werk een de Universiteit Gent? 
Waarom is dit wel dan niet het geval? Steekt hier een visie achter? Indien dergelijke kwesties 
aan bod komen, op welke manier gebeurt dat dan? In welke mate en waarom wordt er al dan 
niet op zowel opleidingsniveau als door individuele docenten belang gehecht aan het 
ontwikkelen van een visie omtrent duurzaamheid en educatie binnen de opleidingen? Waar is 
nood aan op vlak van educatie voor duurzame ontwikkeling binnen de verschillende 
afstudeerrichtingen? Met oog op het beantwoorden van deze onderzoeksvragen worden zowel 
docenten als studenten, verbonden aan de FPPW, uitgenodigd hierover in gesprek te gaan.  
 
Wat houdt uw deelname in? Uiteraard zijn er zijn geen goede of slechte antwoorden en u 
kan op elk moment beslissen om uw deelname stop te zetten. Het gesprek wordt opgenomen, 
indien u hiermee akkoord gaat.  
 
Wat gebeurt er met de gegevens? Deelnemen aan het onderzoek is volledig vrijblijvend. 
Indien u beslist om in te gaan op mijn verzoek, dan zal de inhoud van het interview worden 
verwerkt in mijn masterproef. Dit gebeurt vanzelfsprekend anoniem. Persoonlijke gegevens, 
zoals uw naam, zullen niet gebruikt worden. 
 
Wenst u de onderzoeksresultaten? Wanneer u benieuwd ben naar het resultaat, laat mij dan 
zeker uw gegevens na.  
 
Duur van het onderzoek? De individuele interviews nemen ruim een halfuur in beslag. Voor 
de focusgesprekken wordt minstens 1.5 uur voorzien. 
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Vragen? Indien u nog vragen hebt over (uw deelname aan) het onderzoek, kan u dit met mij 
bespreken. Ook als u achteraf nog vragen hebt, mag u mij steeds contacteren.  
 
 
 
Met vriendelijke groet en alvast hartelijk dank,  
 
Shyfra Pisman 
Studente Sociaal Werk, Universiteit Gent 
Shyfra.Pisman@UGent.be 
0474039518 
 
 
 
 
TOESTEMMINGSFORMULIER: 
 
Ik verklaar hierbij dat ik 

1) uitleg over de inhoud en werkwijze van het onderzoek heb gekregen en begrepen en dat ik meer informatie kan krijgen als ik dat wens,  
2) vrijwillig deelneem aan dit onderzoek, 3) de toestemming geef om mijn resultaten op vertrouwelijke wijze te bewaren en te 

verwerken en anoniem te rapporteren, 4) weet dat ik mijn deelname aan dit onderzoek op elk moment kan stopzetten, zonder dat ik hiervoor een reden moet opgeven 
5) weet dat ik een versie van de masterproef kan vragen 6) toestemming geef om het gesprek te laten opnemen. Deze opname wordt enkel 

gebruikt in functie van deze masterproef.  
Gelezen en goedgekeurd, 
 
Naam:……………………………………………………………………………Datum:……………… 
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