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WOORD VOORAF 

Voor u ligt de bachelorproef 'Duurzaamheid aan de UGent. Organisatie, bedrijfsvoering, onderzoek en 

onderwijs' waarin ik onderzoek heb gevoerd naar de integratie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

van de Verenigde Naties in de organisatie, bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs van de UGent. De 

bachelorproef is geschreven in het kader van een stage die plaatsvindt in de derde bachelor Bestuurskunde 

en Publiek Management aan de Universiteit Gent en zo het sluitstuk vormt van de bachelorjaren van de 

opleiding. Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens een stage aan de Afdeling Milieu van de Universiteit Gent 

die liep van 27 maart tot en met 24 mei. 

Sinds enkele jaren ben ik mij steeds meer bewust van het feit dat een duurzame wereld een van dé 

maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst is. Met deze gedachte in mijn achterhoofd kreeg 

ik voor mijn stage de keuze uit 90 stageplaatsen met elk hun eigen onderzoeksvraag. Toen ik de 

onderzoeksvraag van de Afdeling Milieu voor me zag was ik dan ook meteen overtuigd, aangezien deze 

expliciet rond duurzame ontwikkeling handelt. Bovendien kreeg ik de kans om een inzicht te krijgen in het 

duurzaamheidsbeleid van de UGent, vooral met betrekking tot het onderwijs. Het feit dat de stageopdracht 

handelt rond duurzame ontwikkeling in het onderwijsaanbod aan de UGent was een belangrijke factor in de 

keuze van deze stageopdracht, aangezien ik van mening ben dat onderwijs en zeker hoger onderwijs een 

belangrijke rol speelt in het realiseren van een duurzame samenleving.  

Na negen weken stage, leg ik de laatste hand aan mijn bachelorproef. Ik heb in deze periode heel veel 

geleerd, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Het schrijven ervan heeft me heel wat moeite gekost, 

daarom wil ik graag nog even stil staan bij de mensen die me in de afgelopen periode hebben geholpen en 

gesteund.  

Vooreerst zou ik graag mijn stagebegeleidster in de organisatie, Riet Van de Velde, willen bedanken voor 

haar hulp en feedback bij het schrijven en uitvoeren van de stageopdracht. Ook mijn stagebegeleidster uit 

de opleiding, Prof. dr.  Ellen Wayenberg, zou ik  graag bedanken voor haar nuttige tips en motiverende e-

mails.  

Daarnaast wil ook interne experten Luc Van de Poele, afdelingshoofd van de Afdeling 

Onderwijskwaliteitszorg, en Katrien Van Poeck, onderzoekster bij het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, 

bedanken om hun expertise te delen met mij.  

Ook Elke De Neve, studente bij het duurzaamheidskantoor, zou ik graag willen bedanken voor haar motivatie, 

enthousiasme en steun bij het uitwerken van mijn stageopdracht.  

Mijn collega’s op de Afdeling Milieu zou ik ook graag willen bedanken voor hun warme ontvangst en hun 

hulp om mij wegwijs te maken in en rond de universiteit.  

Tot slot wil ik graag nog mijn ouders, zus en vrienden bedanken voor hun steun en vertrouwen in mij. 

Ellen Van De Weghe - Gent, 24 mei 2017 
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INLEIDING 

In 2015 werd door de staatshoofden en regeringsleiders van de Verenigde Naties de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s) aangenomen. Dit zijn 17 

doelstellingen bedoeld om onze wereld te transformeren. Ook de UGent wil hieraan bijdragen, reeds in 2013 

verklaarde de Raad van Bestuur van de Universiteit dat de ‘UGent een toonaangevende kennisinstelling wil 

zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale 

context’. Sinds deze verklaringen heeft de UGent heel wat initiatieven genomen in haar organisatie, 

bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek.   

Het doel van deze bachelorproef is om in een initiële fase na te gaan in welke mate de SDG’s zijn geïntegreerd 

in de organisatie, bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. In een meer specifieke fase wordt er toegespitst 

op het onderwijs aan de UGent en wordt er nagegaan in welke mate de SDG’s geïntegreerd zijn in een aantal 

opleidingen aan de Universiteit, daarbij worden ook een aantal aanbevelingen geformuleerd voor een meer 

verregaande integratie.  

De bachelorproef is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel ‘Inleidende begrippen’ bespreekt een aantal 

concepten die van belang zijn voor een goed begrip van de bachelorproef. De SDG’s worden er uitvoerig 

besproken, maar ook duurzame ontwikkeling en de zogenaamde duurzaamheidstransities komen er aan bod. 

In het tweede deel ‘Universiteit Gent: een duurzame universiteit?’ wordt de integratie van de SDG’s in de 

organisatie, bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek besproken. In het laatste deel ‘Onderzoek: De SDG’s in 

het onderwijs’ wordt het onderzoek met betrekking tot de integratie van de SDG’s in een aantal opleidingen 

behandelt.   
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DEEL 1 – INLEIDENDE BEGRIPPEN 

Vooraleer te beginnen met mijn onderzoek naar de integratie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

in de organisatie, bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs van de Universiteit Gent, wil ik eerst de nodige 

aandacht besteden aan een aantal concepten die van belang zijn voor een goed begrip van dit onderzoek. 

Om te beginnen bespreek ik de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wat zijn 

deze doelstellingen? Hoe zijn deze tot stand gekomen? Wat hebben ze tot doel? Daarna behandel ik de 

begrippen ‘duurzaamheid’ en ‘duurzame ontwikkeling’, die vaak als lastige begrippen bestempeld worden. 

Waarom worden deze begrippen als lastig ervaren? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Wat hebben ze al teweeg 

gebracht? En wat zijn de zogenaamde ‘duurzaamheidstransities’ die nodig zijn om te komen tot duurzame 

ontwikkeling? Hieronder hoop ik een antwoord te bieden op al deze vragen.  

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN: 17 DOELSTELLINGEN OM ONZE WERELD TE 

TRANSFORMEREN 

Op 27 september 2015 werd door de staatshoofden en regeringsleiders van de Verenigde Naties een 

resolutie aangenomen waarin de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling werd vastgelegd. Deze Agenda 

omvat 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (zie figuur 1 en bijlage 1.1) met daaraan 169 

subdoelstellingen verbonden met als doel om onze wereld te transformeren (United Nations Regional 

Information Centre [UNRIC], 2016). 

 

 

Figuur 1 - Sustainable Development Goals 

De SDG’s zijn het vervolgstuk van de acht Milleniumdoelstellingen (MDG’s) die werden aangenomen door de 

VN in 2000 en die tot doel hadden om wereldwijde armoede te halveren tegen 2015. De MDG’s focusten 

zich daarbij onder andere op lage inkomens, chronische ongelijkheid, genderongelijkheid, universeel 

basisonderwijs, toegang tot gezondheidszorg en schoon water. Concreet bouwen de SDG’s verder op deze 

Milleniumdoelstellingen en trachten zij te verwezenlijken wat niet gelukt is onder de MDG’s. Daartoe passen 
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de SDG’s een bredere focus toe, een focus die de uitdagingen van vandaag beter reflecteren. Zo richten zij 

zich ook op gendergelijkheid, emancipatie van vrouwen, mensenrechten, klimaatverandering enz. 

(Sustainable Development Solutions Network [SDSN], 2015). 

 

Bijzonder aan de SDG’s is dat zij allen verbonden zijn met elkaar en dat zij een geïntegreerd karakter hebben. 

Immers, om tot duurzame ontwikkeling te komen is samenwerking tussen de verschillende SDG’s nodig. 

Armoede, bijvoorbeeld, zal niet beëindigd  kunnen worden door zich enkel te focussen op hongersnood. 

Meerdere factoren, zoals onderwijs en vrede, spelen hierbij een rol. Daarnaast hebben de SDG’s evenveel 

aandacht voor de drie componenten van duurzame ontwikkeling: economische groei, sociale inclusie en 

ecologie. Het ultieme doel van de SDG’s is dat zij een roep tot actie zijn voor de volgende 15 jaar en dat in 

een aantal belangrijke domeinen: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap (Sustainable 

Development Solutions Network [SDSN], 2015). Tabel 5 geeft een overzicht van de vijf domeinen waarop de 

SDG’s een invloed uitoefenen.  

Tabel 1 - De vijf domeinen van duurzame ontwikkeling 

Mensen We zijn vastberaden om een einde te maken aan armoede en honger, in al hun vormen en 
dimensies, en te verzekeren dat alle mensen hun potentieel ten volle kunnen ontwikkelen in 
waardigheid en gelijkheid en in een gezonde omgeving. 

Planeet We zijn vastberaden om de planeet tegen aftakeling te beschermen, onder meer door duurzame 
consumptie en productie, waarbij we haar natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheren en 
dringend actie tegen klimaatverandering ondernemen, zodat de planeet kan voldoen aan de 
behoeften van huidige en toekomstige generaties. 

Welvaart We zijn vastbesloten om te verzekeren dat alle mensen een voorspoedig en bevredigend leven 
kunnen leiden en dat economische, sociale en technologische vooruitgang zich voordoet in 
harmonie met de natuur. 

Vrede We zijn vastberaden om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappijen op te bouwen, 
die vrij zijn van angst en geweld. Er kan geen duurzame ontwikkeling zijn zonder vrede en er kan 
ook geen vrede zijn zonder duurzame ontwikkeling. 

Partnerschap We zijn vastbesloten om de middelen te mobiliseren die nodig zijn om deze Agenda te 
implementeren via een vernieuwd mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling, dat op 
het idee van een versterkte mondiale solidariteit  gebaseerd is, dat in het bijzonder op de 
behoeften van de armsten en meest kwetsbaren toegespitst is en waaraan alle landen, 
belanghebbenden en volkeren samenwerken.  

 

DUURZAME ONTWIKKELING: EEN LASTIG BEGRIP  

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN maken duidelijk dat duurzame ontwikkeling een 

omvangrijk begrip is, maar wat betekent dit concept precies? Ondanks de vele pogingen om te komen tot 

een objectieve definitie van duurzame ontwikkeling, bleek geen enkele definitie te voldoen. Duurzame 

ontwikkeling is dan ook geen waterdicht begrip en dat hoeft het ook niet te zijn. Van belang is dat het richting 

geeft in maatschappelijke debatten, vandaar dat duurzame ontwikkeling eerder een richtinggevend concept 

is dan een objectief concept (Transitie UGent, 2014).  

Wel liggen er een aantal principes aan de basis van het begrip waar de meesten het voldoende over eens 

zijn. Het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ werd voor het eerst echt ontwikkeld in een publicatie van de UN 
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World Commission on Environment and Development, namelijk het Brundtland-rapport (1987). Het is 

ondertussen een van de bekendste definities van ‘duurzame ontwikkeling’. In het Brundtland-rapport wordt 

duurzame ontwikkeling als volgt omschreven: “Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die 

tegemoetkomt aan de behoeften van de huidige generaties zonder de mogelijkheden van de toekomstige 

generaties in gevaar te brengen om hetzelfde te doen” (World Commission on Environment and 

Development [WCED], 1987). Het rapport introduceert op die manier drie cruciale basisbegrippen. Het 

eerste concept is de ‘behoeften’, dit verwijst naar de fundamentele behoeften van de huidige generaties, 

maar ook naar die van toekomstige generaties. Het tweede cruciale concept ‘sociale rechtvaardigheid’ 

verwijst naar het recht op een kwaliteitsvol en waardig leven voor de huidige en toekomstige generaties. Het 

derde en laatste concept ‘draagkracht van de aarde’ impliceert dat we de grenzen van de natuur niet mogen 

overschrijden, opdat we de behoeftebevrediging van toekomstige generaties niet in gevaar brengen. Op die 

manier zijn een aantal principes aangereikt die aan de basis van het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ liggen: 

behoeften, sociale rechtvaardigheid en de draagkracht van de aarde. Maar ook de invulling van deze 

basisbegrippen is geen vastliggend gegeven. Ze blijven een vaag karakter hebben en kunnen daardoor 

meerdere invullingen krijgen. Dit legt de nadruk op het feit dat duurzaamheid en duurzame ontwikkeling 

geen objectieve, maar eerder richtinggevende concepten zijn. Bij de uitwerking van concrete moeilijkheden 

en oplossingen heeft het concept nood aan maatschappelijk en politiek debat (Transitie UGent, 2014). 

Vaak leeft er een misverstand rond duurzame ontwikkeling. Velen denken dat duurzame ontwikkeling enkel 

te maken heeft met milieukwesties, zoals groene energie, schoon water, zuivere lucht enz. Dit is echter niet 

het geval, naast ecologische aspecten houdt duurzame ontwikkeling ook rekening met sociale kwesties 

(diversiteit, gelijke rechten enz.) en economische uitdagingen. Dikwijls 

wordt in dit geval verwezen naar het triple-P-duurzaamheidsmodel. In 

dit model staat Planet voor ecologische aspecten, people voor sociale 

aspecten en profit voor economische aspecten. Praktisch is dit model 

echter minder goed uit te werken. Zelden wordt er een situatie 

gevonden waarbij de drie aspecten voordeel kunnen halen: de keuze 

voor het ene aspect, gaat vaak ten kostte van het ander (Transitie 

UGent, 2014). Om dit probleem op te lossen wordt steeds vaker 

gedacht aan het ‘genestelde model’. “Hier staat de economie (het 

middel) in dienst van het sociale, namelijk een rechtvaardige 

samenleving (het doel), rekening houdend met de ecologische grenzen (randvoorwaarden)” (Transitie 

UGent, 2014, p. 6). Op die manier is dit model ook veel uitdagender, het vereist een fundamentele 

transformatie van structuren, culturen en praktijken, aangezien het vanzelfsprekendheden, zoals de huidige 

politieke en economische situatie en de bestaande verhouding mens/natuur in twijfel trekt (Transitie UGent, 

2014).   

Duurzame ontwikkeling vereist dus een fundamentele transformatie van structuren, culturen en praktijken, 

ook wel duurzaamheidstransities genoemd. De invulling van zo een duurzaamheidstransitie is net als 

duurzame ontwikkeling op zich geen objectief gegeven, veel hangt af van het maatschappelijk en politiek 

debat. Hoe transities kunnen plaatsvinden, wordt vaak beschreven aan de hand van het multilevel 

perspectief (MLP). Het MLP is opgebouwd uit drie lagen die het socio-technisch systeem voorstellen. Het 

Figuur 2 - Genestelde model 
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centrale niveau stelt het regime voor. Het is het geheel van gangbare regels, praktijken, dominante actoren, 

beleid, technologie enz. Naast het regime is er nog het micro -en macroniveau. Het microniveau bestaat uit 

niches. Niches staan voor vernieuwde technologieën en praktijken, die ontwikkeld zijn door burgers, het 

middenveld, bedrijven, als antwoord op problemen die leven in het regime. Het macroniveau, ook wel het 

socio-technisch landschap genoemd, is het landschap waarin de actoren uit het regime en het microniveau 

moeten handelen. Dit landschap bestaat enerzijds uit maatschappelijke ontwikkelingen die zich voordoen op 

politiek, economisch en cultureel vlak en anderzijds uit de aardrijkskundige kenmerken van dat landschap. 

Regimes zijn sterk en stabiel, alles is er immers goed op elkaar ingespeeld,  maar door het inzicht van het 

MLP is het zeker niet onmogelijk om ze te doorbreken. Wanneer spanningen in de maatschappij zich 

beginnen te versterken op de drie verschillende niveaus, is de kans tot doorbreking van het huidige regime 

mogelijk. Toch mogen we niet vergeten dat dit niet zo vanzelfsprekend is, verankerde instituties zijn niet 

zomaar te veranderen en ook actoren uit het regime zullen zoveel mogelijk hun belangen trachten te 

verdedigen. Bovendien kunnen ook de landschapstrends ongunstig zijn voor duurzame ontwikkeling. Ten 

slotte hebben ook de niches het niet altijd even gemakkelijk om hun plaats te veroveren (Van Poeck, et al., 

2016) & (Transitie UGent, 2014). 
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DEEL 2 – UNIVERSITEIT GENT: EEN DUURZAME UNIVERSITEIT?  

In het tweede deel van mijn bachelorproef tracht ik een globaal beeld te geven van de integratie van de 

SDG’s in de organisatie, bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs van de UGent. Ik zal deze dan ook 

chronologisch bespreken. Vooraleer dit te doen, licht ik eerst kort de duurzaamheidsvisie van de UGent toe, 

dit om een beter beeld te kregen van wat de universiteit precies nastreeft omtrent duurzaamheid. Deel 2 

wordt afgesloten met een conclusie.  

DUURZAAMHEIDSVISIE UGENT  

In 2013 verklaarde de Raad van Bestuur van de universiteit dat “De UGent een toonaangevende 

kennisinstelling wil zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een 

lokale en mondiale context.” (Universiteit Gent, 2016a, p.3) Om deze visie te realiseren hanteert de UGent 

drie duurzaamheidsprincipes: het creëren van een substantieel draagvlak voor duurzame ontwikkeling, de 

integratie van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en dienstverlening en ten slotte de implementatie van 

duurzaamheid in de bedrijfsvoering en organisatie (Universiteit Gent [UGent], 2017a). Concreet wil ze deze 

drie duurzaamheidsprincipes als volgt uitwerken: 

Eerst en vooral tracht de UGent een zo groot mogelijke betrokkenheid te creëren in haar 

duurzaamheidsbeleid, dit doet ze door middel van sensibilisatie en communicatie, maar ook participatie 

vormt een belangrijke factor om betrokkenheid te creëren. Daarnaast wil de UGent het duurzaamheidsbeleid 

koppelen met meerdere andere projecten uit het strategisch plan die ook handelen rond duurzame 

ontwikkeling. Vervolgens wil ze ook lerende netwerken organiseren om de expertise en interesse in 

duurzame ontwikkeling te bundelen. Ten slotte schenkt de UGent ook aandacht aan de externe uitstraling 

van het duurzaamheidsbeleid van de universiteit, bijvoorbeeld door het jaarlijks publiceren van een 

duurzaamheidsrapport (Universiteit Gent [UGent], 2017a).  

De UGent verklaart te willen bijdragen aan een duurzamere samenleving via het onderwijs. Daartoe wil ze 

studenten meer vertrouwd maken met sociale, ecologische en economische duurzaamheidsproblemen en 

met mogelijke oplossingen voor deze problemen. Onderzoek moet gebeuren “met het oog op een sociaal 

rechtvaardige, ecologische en economisch haalbare duurzame toekomst” (Universiteit Gent [UGent], 

2017a). Om dit te bereiken moet een grote verscheidenheid aan wetenschappelijke benaderingen toegepast 

worden en moet er ook aandacht zijn voor een grote maatschappelijke relevantie. Tot slot tracht zij ook haar 

dienstverlening wetenschappelijk te onderbouwen met  aandacht voor duurzaamheid (Universiteit Gent 

[UGent], 2017a).   

Binnen de bedrijfsvoering zet de UGent actief in op duurzaam energiebeheer, duurzame mobiliteit, 

duurzame voeding, duurzaam aankoop –en materiaalbeheer en ecologisch groenbeheer. Om deze vijf 

thema’s uit te werken worden heel wat instrumenten ingezet om effecten te creëren op korte en lange 

termijn. De effecten op korte termijn hebben een bewustmakende rol, zij moeten iedereen bewust maken 

van het belang van duurzame ontwikkeling (Universiteit Gent [UGent], 2017a).   
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De duurzaamheidsvisie van de UGent is een zeer ambitieuze visie, maar met een visie alleen kom je er niet. 

Om de doelstellingen te bereiken die in de visie vervat zitten moet er ook actie ondernomen worden. Daarom 

geef ik hieronder een overzicht van het duurzaamheidsbeleid aan de UGent en dit in de organisatie, 

bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs. Specifiek wordt er ingegaan op het huidige beleid, doelstellingen 

die reeds gerealiseerd zijn, knelpunten, acties enz.   

DUURZAAMHEID IN DE ORGANISATIESTRUCTUUR 

Om duurzaamheid te implementeren en te integreren in het beleid van de UGent is er nood aan een 

organieke verankering van duurzaamheid in de universiteit. Recent, sinds de verklaring van de Raad Van 

Bestuur in 2013, is die verankering er ook gekomen. Hieronder geef ik een overzicht van de belangrijkste 

organen die handelen rond duurzaamheid aan de universiteit. 

Een eerste orgaan is het Duurzaamheidskantoor dat bestaat sinds 2015. In het duurzaamheidskantoor 

werken studenten en personeel samen. Hun taak bestaat erin duurzaamheidsprojecten aan de universiteit 

te coördineren en te initiëren. Daarnaast stimuleren en faciliteren ze deze projecten en geven ze daarbij ook 

advies. Tevens heeft het kantoor ook een verbindende rol, zo wil ze samenwerkingen opstarten tussen zo 

veel mogelijk actoren, onderzoekers, de stad, studenten,… om op die manier het duurzaamheidsbeleid aan 

de universiteit te versterken. Ten slotte is het duurzaamheidskantoor hét aansprekingspunt voor iedereen 

met vragen en/of suggesties omtrent duurzaamheid (Universiteit Gent [UGent], 2017b).  

Naast het Duurzaamheidskantoor is er ook de Commissie Duurzaamheidsbeleid (2015). Deze commissie 

heeft als taak de universiteit te sturen in een meer duurzame richting. Haar ultieme doel is om het 

duurzaamheidsbeleid verder te verankeren in de organisatie. Daarnaast bepaalt ze ook het strategisch kader 

en de duurzaamheidsagenda en verleent ze advies aan de rector, het Bestuurscollege, de Raad van Bestuur 

en andere organen m.b.t. duurzame ontwikkeling aan de universiteit. Ten slotte doet ze ook zelf voorstellen 

en volgt ze de voortgang op van het duurzaamheidsbeleid (Universiteit Gent [UGent], 2017b). 

Verder is er nog het duurzaamheidsplatform. Aan de universiteit zijn heel wat mensen actief rond 

duurzaamheid en dat op heel veel verschillende niveaus (onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering,… ). Het doel 

van het duurzaamheidsplatform is om al deze mensen een platform aan te bieden en zo elkaar te versterken. 

De Cel Ontwikkelingssamenwerking van directie Onderzoeksaangelegenheden, Cel Gender en Diversiteit, 

Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent 1010 en Food2Know zijn maar enkele voorbeelden van 

afdelingen, onderzoeksplatformen en studentenverenigingen, … die door het duurzaamheidsplatform 

worden samengebracht (Universiteit Gent [UGent], 2017b). 

Transitie UGent (2012) is een ander recent orgaan dat vervat zit in de organisatie van de UGent. Transitie 

UGent is een denktank, bestaande uit personeelsleden en studenten die geëngageerd zijn rond duurzame 

ontwikkeling en daaromtrent, op gelijke voet, suggesties doen. De idee van Transitie UGent is om transities 

die nodig zijn voor een meer duurzame universiteit onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door een 

memorandum, experimenten, acties enz. (Universiteit Gent [UGent], 2017b). 
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Ten slotte is er ook nog het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO). Dit is een multidisciplinaire 

onderzoeksgroep, die haar onderzoek focust op duurzaamheidstransities, duurzaamheidseducatie, 

indicatoren en  monitoring, duurzaamheidsbeoordeling, complexe besluitvorming, multi-level governance, 

toekomstscenario’s en duurzaamheidsvisies (Centrum voor Duurzame ontwikkeling [CDO], 2017). 

Naast deze meest prominente organen zijn ook volgende organen van belang in het duurzaamheidsbeleid: 

Cel gender en diversiteit, Afdeling Milieu, UGent 1010, Studenten Noord-Zuid enz.  

Figuur 3 illustreert de verankering van duurzaamheid in de organisatie van de UGent.  

 

Figuur 3 - Duurzaamheid in de organisatiestructuur 

Link met SDG’s? 

De verankering van duurzame ontwikkeling in de organisatiestructuur kan gelinkt worden 

aan SDG 17 ‘Partnerschappen om doelstellingen te bereiken’. Om de 

duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken aan de universiteit is er nood aan 

partnerschappen. Om die partnerschappen mogelijk te maken is er nood aan een 

organieke verankering van duurzaamheid. Als die er niet is, is er geen mogelijkheid om 

linken te leggen tussen de verschillende ‘duurzaamheidsactoren’ en kunnen deze elkaar 

ook niet versterken. Een organieke verankering is dus van belang om een sterk 

duurzaamheidsbeleid uit te dragen en om de doelstellingen te bereiken.  

Duurzaamheid is vrij sterk verankerd in de organisatie van de universiteit, hoewel die verankering van 

recente oorsprong is. Het Duurzaamheidskantoor en de Duurzaamheidscommissie, twee organen die toch 

wel het meeste invloed hebben op vlak van duurzaamheid, bestaan pas sinds 2015. Ook de andere organen 

zijn vrij recent. Maar het feit dat die verankering er nu wel is, betekent dat er nu veel meer mogelijkheden 

bestaan om het duurzaamheidsbeleid verder uit te dragen in de universiteit.  
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DUURZAAMHEID IN DE BEDRIJFSVOERING 

Naast de verankering van duurzame ontwikkeling in de organisatiestructuur is er tevens de implementatie 

van duurzame ontwikkeling in de bedrijfsvoering, vaak wordt hier verwezen naar Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzame bedrijfsvoering of MVO houdt rekening met de drie aspecten 

van duurzame ontwikkeling: ecologie, sociale inclusie en economische groei (MVOVLaanderen, n.d.). In haar 

duurzaamheidsverslag heeft de UGent aandacht voor de drie aspecten van duurzaamheid. Het ecologische 

aspect krijgt de meeste aandacht met de domeinen mobiliteit, energie –en waterverbruik, lucht –en 

wateremissies, aankoop –en afvalbeleid, voeding en groenbeheer. Daarnaast is er ook het sociale aspect 

waarbij vooral gefocust wordt op werken aan de UGent, mensenrechten en sociale uitsluiting, maatschappij 

en participatie en productverantwoordelijkheid. Tot slot is er ook nog aandacht voor de economische 

aspecten.  

Mobiliteit  

In het domein mobiliteit voert de UGent een geïntegreerd mobiliteitsbeleid. De bedoeling van dit 

geïntegreerd mobiliteitsplan is dat de campussen vlot bereikbaar zijn, de verkeersveiligheid wordt verhoogd 

en dat de milieu-impact van verplaatsingen door personeel en studenten wordt geminimaliseerd 

(Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

De UGent tracht zoveel mogelijk de vervoerskeuze van studenten en personeel te verduurzamen. UGent-

personeelsleden, enerzijds, verplaatsen zich vandaag voor meer dan 50 procent op een duurzame manier 

naar het werk. In figuur 4 kan u een illustratie vinden van de vervoerskeuze van het personeel in 2008, 2014, 

2015 en 2020 (ambitie).  Heel wat initiatieven liggen hiervan aan de basis: een mobiele fietshersteldienst, 

een voorbehouden fietsenstalling aan het station, een fietsvergoeding, een terugbetaling van de 

openbaarvervoerskosten, dienstfietsen en deelauto’s voor dienstverplaatsingen, promotie voor elektrische 

fietsen, grote fietsenstallingen, ruimte voor bakfietsen, fietskarren, … (Universiteit Gent [UGent], 2016a). 

Studenten, anderzijds, verplaatsen zich voor 83 procent op een duurzame manier in Gent. Zij kunnen voor 

de huur en herstelling van hun fiets terecht bij studentENmobiliteit (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  
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Figuur 4 - Vervoerskeuze van personeel voor hoofdtraject van hun woonwerkverplaatsing. 2008 (begin telling), 2014, 2015 en 2020 
(ambitie) 

Daarnaast is er ook nog het ambitieus bedrijfsvervoerplan die de meer structurele problemen omtrent 

mobiliteit het hoofd tracht te bieden: “Met het bedrijfsvervoerplan wordt een sterkere impuls gegeven aan 

een efficiënte, hedendaagse en duurzame  mobiliteit, waarbij duurzame verplaatsingen worden 

gestimuleerd en het autogebruik selectief wordt voorbehouden voor wie echt niet anders kan.” (Universiteit 

Gent, 2016a, p. 23) Het ambitieus bedrijfsvervoerplan werkt daarvoor rond 6 pijlers: mobiliteitscoördinatie, 

mobiliteitscommunicatie, optimalisatie van fietsinfrastructuur, optimalisatie van dienstverplaatsingen, 

optimalisatie van parkeerinfrastructuur en het experimenteren met duurzame mobiliteit (Universiteit Gent 

[UGent], 2016a).  

Ook het centraal gestuurd parkeerbeleid tracht bij te dragen tot duurzame mobiliteit. Zo wordt  de  

beschikbare parking zo efficiënt mogelijk gebruikt en wordt er sterk ingezet op duurzaam woon-werkverkeer, 

zoals de fiets of het openbaar vervoer, en worden de verschillende campussen aantrekkelijker gemaakt door 

er meer ruimte te geven aan fietsenstallingen, groen, … (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Ten slotte worden ook vliegreizen afgeraden wanneer andere mogelijkheden voorhanden zijn. Het nieuwe 

raamcontract voor vliegreizen, registreert de vliegmijlen en raadt vliegtuigreizen voor korte afstanden af. 

Daarnaast heeft de vakgroep politieke wetenschappen richtlijnen opgesteld voor het nemen van het 

vliegtuig. Heel wat vliegtuigreizen kunnen ook reeds vermeden worden door het toenemende aantal 

videoconferentieruimtes en teleclassing lokalen (Universiteit Gent [UGent], 2016a). 
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Link met SDG’s?  

Mobiliteit kan grotendeels gelinkt worden aan SDG 11 ‘Duurzame steden en 

gemeenschappen’. De mobiliteitskeuzes van het personeel en studenten hebben immers 

een grote invloed op de leefomgeving, voornamelijk de Stad Gent, van de universiteit. De 

UGent doet veel moeite om haar personeelsleden op een duurzame manier naar het 

werk te krijgen. Ze stelt verschillende duurzame alternatieven ter beschikking voor de 

auto. Dit loont ook wel. Meer dan 50 procent van de personeelsleden verplaatst zich 

vandaag op een duurzame manier naar het werk.  

Energie –en waterverbruik 

In het energieverbruik streeft de UGent naar een daling van 20 procent in 2020 ten opzichte van het jaar 

1998. Vandaag zijn aardgas (71.500 MWh) en elektriciteit (53.000 MWh) de grootste energiebronnen voor 

de verwarming van de UGent-gebouwen. Daarnaast is er ook nog stadswarmte (17.000 MWh) en in mindere 

mate stookolie (2.100 MWh) (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Om de ambitieuze doelstelling van 2020 te bereiken, streeft de UGent onder andere naar bijna-nul 

energiegebouwen. Zo gebeurt de bouw en renovatie van gebouwen zoveel mogelijk volgens het BEN-

principe. Het BEN-principe staat voor Bijna-EnergieNeutraal en betekent dat gebouwen die volgens dit 

principe zijn gebouwd of gerenoveerd bijna geen energie meer verbruiken. Daarnaast werd ook een 

warmtepomp geïnstalleerd in de nieuwbouw iGent op de campus A van Tech Lane Ghent Research Park en 

zal de warmte van het datacentrum gebruikt worden voor een gedeelte van de gebouwverwarming. Ook 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) werden reeds geïnstalleerd op campus Coupure en campus 

Ledeganck. Een warmtekrachtkoppelingsinstallatie verwarmt een gebouw door de restwarmte van de 

elektriciteitsproductie. Ten slotte is er ook nog een biomassa-installatie op campus Coupure. De biomassa-

installatie verbruikt afvalhout binnen een straal van 250 km vanop campus Coupure. Bovendien is de emissie 

van fijn stof lager dan de toegelaten norm door de installatie van filters. Effect van deze installatie is voorlopig 

gering doordat de opstartfase een aantal problemen met zich meebrengt (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

De verbruikte elektriciteit aan de universiteit bestaat voor bijna 100 procent uit groene stroom: 68 procent 

van de verbruikte elektriciteit bestaat uit aangekochte groene stroom, 26 procent is geproduceerd door de 

windturbines op campus Melle, 4,5 procent is elektriciteit geproduceerd door WWK’s en 0,1 procent is 

geproduceerd door zonnepanelen (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

In de bouw en renovatie wordt het energiebeleid sterk toegepast. Daarnaast volgt de UGent ook een 

renovatierichtlijn. Deze richtlijn stelt een aantal minimum energie-eisen op bij de renovatie van UGent-

gebouwen. Daarnaast wordt bij de bouw van nieuwe gebouwen en bij totaalrenovaties gewerkt volgens het 

BEN-principe (zie hierboven). Bovendien is er ook een provisie voor duurzame energiemaatregelen die 

jaarlijks wordt aangevuld met subsidies en besparingen als gevolg van eigen energieproductie, energieaudits 

enz. Op die manier kan opnieuw geïnvesteerd worden in energiebesparende maatregelen (Universiteit Gent 

[UGent], 2016a).  
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Echter, het energieverbruik van UGent-gebouwen blijft toenemen en zorgt er op die manier voor dat de 

progressie die door bovenstaande maatregelen werd bereikt grotendeels teniet wordt gedaan. Er moet dus 

meer ingezet worden op middelen om dat energieverbruik te doen dalen. De UGent verwijst daarbij naar 

een nieuwe stap: inbreiden en samengebruik. Dit betekent dat er instrumenten als centrale sturing en 

responsabilisering van het ruimte(-en energie)gebruik dienen te worden ingezet. Daarnaast moet er meer 

aandacht komen voor nazorg van (ver)nieuw(d)e gebouwen en voor de instandhouding van deze gebouwen 

en installaties (Universiteit Gent [UGent], 2016a).   

 

Figuur 5 - Evolutie energiedoelstellingen 

Bovenstaande figuur (5) toont het totale energiegebruik van de UGent. In 2015 daalde het energieverbruik 

met 10,5 procent t.o.v. 1998. Deze progressie wordt echter alleen bereikt wanneer men de nieuwe 

gebouwen sinds 2009 buiten beschouwing laat. Het meerverbruik van de nieuwe gebouwen (ca. 11.881 

MWh) wordt wel nog gecompenseerd door de eigen groenproductie (ca. 12.680 MWh) (Universiteit Gent 

[UGent], 2016a). 

Daarnaast wordt ook nog beleid gevoerd rond de datacentra aan de UGent. De UGent wil de datacentra  

zoveel mogelijk centraliseren en de decentrale serverlokalen afbouwen om op die manier energie te 

besparen. Momenteel is al 65 kW gecentraliseerd en 30 kW verouderde hardware is reeds afgevoerd, omdat 

er werd overgeschakeld op de infrastructuur van de centrale datacentra. Echter, sommige vakgroepen 

blijven hun decentrale serverinfrastructuur behouden en in sommige gevallen zelfs uitbreiden. Het 

Bestuurscollege heeft daarop beslist geen decentrale serverlokalen in te richten of aan te passen. Daarnaast 

heeft ze op de decentrale serverlokalen elektriciteitsmeters laten plaatsen om op die manier de kost ervan 

door te rekenen (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  



 

12 

 

Ten slotte bespreek ik hier nog het waterverbruik. Het waterverbruik aan de UGent bestaat voornamelijk uit 

stadswater (ca. 255.000 m3), grondwater (ca. 2.450 m3) en regenwater (ca. 10.500 m3). Daarnaast wordt er 

ook nog grijswater gebruikt, zoals in het universitair sportcomplex GUSB (1.272 m3 in 2014), waar men het 

zwembadwater na filtering hergebruikt voor het doorspoelen van de toiletten, en op campus Merelbeke (ca. 

4.800 m3/jaar), waar grijswater uit de waterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt (Universiteit Gent [UGent], 

2016a).  

Bovendien wordt er ook aandacht besteed aan het verminderen van het waterverbruik. Ten eerste wordt 

daarbij gekeken naar de waterboekhouding, hierdoor kan men bij een sterke stijging van het waterverbruik 

snel reageren en de oorzaak met effect aanpakken, dit kan bijvoorbeeld een lek, of lekkende kranen zijn. 

Bovendien kunnen financiële tussenkomsten verkregen worden wanneer men waterbesparende 

maatregelen neemt.  Vakgroepen moeten bij de aankoop van een nieuw toestel wel zelf investeren in 

waterbesparende maatregelen. Vakgroepen hebben ook de plicht om buitensporig verbruik van water te 

melden, indien ze dit niet doen, moeten zij zelf opdraaien voor de extra kost. Tot slot is er ook nog 

regenwater, het verbruik hiervan neem toe, maar bedraagt nog steeds slechts 2 procent van het totale 

verbruik van het huishoudelijk water. Figuur 7 geeft een overzicht van het waterverbruik aan de UGent, deze 

is met 36 procent gedaald sinds 1998. De kosten zijn echter verdubbeld (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

 

Figuur 6 - Evolutie waterverbruik en kosten 

Link met SDG’s 

De UGent hanteert een sterk energiebeleid, dit zeker bij nieuwbouw en renovatiewerken. 

Daarbij wordt meestal het BEN-principe gehanteerd. Daarnaast verbruikt de UGent ook 

veel groene stroom. Echter, het energieverbruik blijft toenemen, waardoor deze 

maatregelen hun effect missen, namelijk het drastisch doen dalen van het energieverbruik.  
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De UGent besteed ook aandacht aan efficiënt watergebruik. Naast stadswater en 

grondwater gebruikt de UGent grijswater en regenwater, al is dat laatste eerder beperkt. 

Daarnaast probeert de UGent het waterverbruik te verminderen door onder andere een 

‘waterboekhouding’ bij te houden en het geven van financiële tussenkomsten voor 

waterbesparende maatregelen.  

 

Lucht –en wateremissies 

Luchtemissies aan de UGent zijn voornamelijk te wijten aan verbrandingsprocessen in stookinstallaties. 

Daarnaast is er nog de uitstoot van labolucht, dit is echter verwaarloosbaar. De UGent koopt sinds 2008 ook 

groene stroom aan, waardoor de CO2-emissie ondertussen gedaald is met 65 procent bij gebouwverwarming 

en elektriciteitsverbruik. Dit betekent een daling van 30.000 CO2 (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Wateremissies bestaan zowel uit huishoudelijk als bedrijfsafvalwater. Het bedrijfsafvalwater wordt jaarlijks 

gecontroleerd via meerdaagse debietsproportionele meetcampagnes en/of schepstalen, dit kadert in een 

zelfcontroleprogramma. Wanneer de maximale emissienorm wordt overschreden, wordt er samen met de 

vakgroep op zoek gegaan naar de oorzaak. Bij aanhoudende emissieoverschrijding en wanneer de 

veroorzaker gekend is, worden de kosten voor de extra staalname en de maatregelen om de problemen te 

verhelpen doorgerekend aan de betrokken vakgroep (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

De lozing van het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater komt terecht in de riolering, waar het na zuivering 

terecht komt in het oppervlaktewater. Op de site INW komt het huishoudelijk afvalwater wel nog 

rechtstreeks terecht op het oppervlaktewater. Op campus Merelbeke is er een waterzuiveringsinstallatie 

(Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Link met SDG’s?   

Luchtemissies kunnen we eerst en vooral linken met SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’ 

aangezien de luchtemissies een invloed hebben op de luchtkwaliteit en dus zo op onze 

gezondheid. Daarnaast kan het ook gelinkt worden aan SDG 11 ‘Duurzame steden en 

gemeenten’, daar het ook een impact heeft op de kwaliteit van onze leefomgeving, al 

hangt dit opnieuw weer samen met gezondheid. De UGent heeft de laatste jaren een 

aantal verdienstelijke inspanningen gedaan, zoals de aankoop van groene stroom, om de 

luchtemissies te doen dalen. Door deze inspanningen is de CO2-emissie met 65 procent 

gedaald sinds 2008.  
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Wateremissies, op zijn beurt, kunnen we linken aan SDG 6 ‘Schoon water en sanitair’. 

Wateremissies gaan om de kwaliteit van het water dat de UGent loost. Het 

bedrijfsafvalwater wordt door de UGent zelf gecontroleerd, wanneer de kwaliteit niet 

goed is worden er remediërende maatregelen genomen. Meestal komt het water in de 

riolering terecht, om daarna gezuiverd te worden. Op één site komt het water 

rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht.  

Aankoop –en afvalbeleid 

In haar aankoopbeleid streeft de UGent naar een duurzaam aankoopbeleid. Concreet houdt dit in dat 

wanneer men een aankoop overweegt, men eerst moet gaan kijken of de aankoop van het product wel 

degelijk nodig is. Vervolgens wanneer de aankoop van het goed vaststaat wordt er in alle fasen van het 

aankopen van producten en diensten rekening gehouden met sociale, ecologische en economische criteria. 

Zo wordt bij nieuwe of hernieuwde raamovereenkomsten duurzaamheidscriteria geïntegreerd indien dit 

mogelijk is (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Een mooi voorbeeld van het aankoopbeleid is de UGent-shop die uitgebaat wordt door Unigear, een bedrijf 

met een ambitieuze duurzaamheidsvisie. Daarnaast zal de kledij van de UGent shop tegen 2018 volledig uit 

biologisch materiaal bestaan, voor 50 procent het fair trade label dragen, alle papierwaren zullen het FSC 

label hebben en 80 procent van de verpakkingsmaterialen zullen herbruikbaar zijn.  De UGent heeft ook een 

Fairtrade@campus award gewonnen door het structureel verankeren van fair trade in enkele belangrijke 

aankoopcontracten. De UGent heeft ook nog een online -en fysieke kringloopwinkel. Daarnaast kunnen 

materiaal voor tentoonstellingen, evenementen en IT ontleend worden in een uitleendienst. Voor studenten 

is er ook de weggeefkast in de Therminal, hier kunnen studenten terecht voor mappen en ander 

kantoormateriaal (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Een beeld over duurzame aankopen aan de universiteit is er niet. De aankoopcultuur van de UGent is 

gedecentraliseerd en valt daardoor moeilijk in kaart te brengen (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

In de meeste gevallen worden producten echter ook afval. Aan de UGent bestaat het afval uit huishoudelijk, 

chemisch, medisch, dierlijk, radioactief en klein-gevaarlijk afval. De hoeveelheden afval worden bijgehouden 

in een afvalstoffenregister. Daarnaast wordt samen met de ophaler gezocht naar de meest milieuvriendelijke 

verwerkingstechniek. Figuur 8 geeft een overzicht van de verwerkingswijze van afvalstromen van de UGent 

(in m3) (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  



 

15 

 

 

Figuur 7 - Afvalverwerking 

Enkele initiatieven om afval te verminderen zijn: het apart inzamelen en vervolgens verwerken van zacht en 

hard plastic, er zijn ook verschillende experimenten met het inzamelen van GFT (compostbakken, 

wormenbakken, kippen), er worden drinkbussen verdeeld, plastic bekers werden betalend enz. (Universiteit 

Gent [UGent], 2016a) 

Link met SDG’s? 

Wanneer we het hebben over het aankoop- en afvalbeleid, kunnen we de link leggen met 

SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’. Wat aangekocht en verbruikt wordt, 

heeft immers te maken met consumptie. In het aankoopbeleid heeft de UGent heel wat 

richtlijnen en goede initiatieven, maar het aankoopbeleid is gedecentraliseerd 

(vakgroepen) waardoor de invloed van de UGent (centraal) op het aankoopbeleid beperkt 

is. Tot slot wordt er aan de UGent ook actief gewerkt om het afval te verminderen, zo 

wordt er een afvalstoffenregister bijgehouden en wordt er steeds naar de meest 

milieuvriendelijke verwerkingstechniek gezocht.  

Voeding 

Ook in de voeding wordt gestreefd naar een duurzaam voedingsbeleid. Concreet betekent dit dat de voeding 

gezond, betaalbaar en ecologisch verantwoord dient te zijn. Bovendien wordt daarbij gestreefd naar minder 

vlees- en niet-duurzame visconsumptie (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Er werd een onderzoek uitgevoerd naar de ecologische voetafdruk en de gezondheidswaarde van de 

maaltijden in de studentenresto’s door twee vakgroepen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. De 

resultaten hiervan dienen nu als basis voor maatregelen om duurzaamheid van de maaltijden beter over te 

brengen tot de klant en om de maaltijden nog meer te verduurzamen. Er wordt ook campagne gevoerd om 
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studenten en personeel aan te zetten tot het consumeren van meer duurzame voeding, onder andere door 

de campagne Dagen Zonder Vlees! (Universiteit Gent [UGent], 2016a). 

De UGent streeft ook naar duurzame vis, dit betekent dat men zoveel mogelijk vis koopt uit de zogenaamde  

‘groene zone’, een groene zone is een visbestand dat gezond is, die weinig milieubeschadiging met zich 

meebrengt  en die voldoende duurzaam is gekweekt (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Tot slot zijn in alle studentenresto’s de koffie, thee, het fruitsap, de witte wijn en rode wijn, de suiker en het 

cacaopoeder fair trade. De fruit- en chocoladerepen in de snoepautomaten zijn ook fair trade. Daarnaast 

wordt er ook actief actie gevoerd om de fair trade producten meer onder de aandacht te krijgen (Universiteit 

Gent [UGent], 2016a).  

Link met SDG’s? 

Voeding heeft een grote link met SDG 2 ‘Geen honger’. De UGent kan via de resto’s en 

acties bijdragen tot duurzamere voedselproductie, eerlijke voedselprijzen enz. De UGent 

doet veel moeite om de maaltijden in de resto’s zo duurzaam mogelijk te maken, zo 

wordt er voornamelijk ‘groene’ vis geserveerd. Daarnaast zijn veel producten in de resto’s 

fair trade. Dit draagt bij tot eerlijke voedselprijzen. Tot slot zet de UGent ook een aantal 

acties op om de voedselconsumptie nog te verduurzamen. Het feit dat de UGent zoveel 

inzet op duurzame vis, heeft ook een impact op SDG 14 ‘Leven in het water’. Zo zorgt het 

voor het herstel van visvoorraden en vermijdt het overbevissing.  

 

 

Groenbeheer 

Het laatste aspect van de ecologische dimensie is het groenbeheer. Het groenbeheer aan de UGent tracht 

duurzaam en pesticidenvrij te zijn. Bovendien probeert het de mens- en natuurgerichte behoeften 

harmonieus te laten samengaan (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

De UGent beschikt over 250 hectare terrein. Ongeveer 25 procent daarvan is verhard, het overige bestaat 

uit gras, bos, water, struiken en landbouwgrond. Campus Gontrode en een deel van Campus Proeftuinstraat 

genieten daarbij van officiële bescherming. Daarnaast bereidt de Stad Gent een RUP Groen1 voor, voor de 

bescherming van een aantal waardevolle graslanden (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

                                                                    

1 RUP staat voor Ruimtelijke UitvoeringsPlannen. Het is een plan waarmee een perceel grond een bepaalde ruimtelijke bestemming krijgt. 
RUP Groen betekent dat het perceel een ‘groene’ bestemming krijgt.  
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Herbiciden en pesticiden worden sinds 2015 niet meer gebruikt en bovendien hebben een aantal UGent-

gebouwen een groendak (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Link met SDG’s?  

Het groenbeheer aan de UGent kan gelinkt worden aan SDG 15 ‘Leven op het land’. De 

manier waarop de UGent omgaat met ‘groen’ heeft immers een impact op de 

biodiversiteit. Sinds 2015 gebruikt de UGent geen herbiciden en pesticiden meer en er is 

ook een goed evenwicht tussen groen en bebouwing. Tot slot kan het groenbeheer van 

de universiteit ook gelinkt worden met SDG 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’, 

aangezien dit ook een invloed heeft op de leefomgeving van de universiteit, meer bepaald 

de Stad Gent.   

 

 

Werken aan de UGent  

Personeelsleden aan de universiteit hebben ofwel een statutair contract of een contract van bepaalde of 

onbepaalde duur, daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een billijk en realistisch samengaan van beide 

statuten. Het bestuur werkt daarbij aan een aanvullende pensioenverzekering voor alle contractuele 

personeelsleden zoals werd vastgelegd in CAO III, daarvoor overlegt het bestuur ook met vakorganisaties. 

Daarnaast tracht het bestuur de werving en retentie van contractuele personeelsleden meer te richten op 

structurele tewerkstelling. Er werd ook een reglementswijziging doorgevoerd waardoor er een alternatief is 

voor het statutair ambt van praktijk-assistent, wat vaak gezien wordt als minder voordelig op sociaalrechtelijk 

vlak (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Aan de UGent zijn er heel wat projecten die personeelsleden begeleiden in hun loopbaan, dit wordt geregeld 

in het loopbaanbeleid. Zo is er het meter-peterschap project voor nieuwe personeelsleden en workshops 

voor leidinggevenden. Daarnaast is er ook het postdoctoraal loopbaanbeleid en –begeleiding. In dit project 

worden postdocs ondersteund en voorbereid op een verdere loopbaan. Die ondersteuning en begeleiding 

gebeurt onder andere via loopbaancoaching, workshops voor postdocs, mentoring richting een academische 

en niet-academische carrière en richting de postdoc community, dit is een netwerk voor en door postdocs 

(uniek in Vlaanderen). Er is ook een regeling rond loopbaanonderbreking, de zogenaamde ‘sabbatperiode’, 

dit wordt ook aangemoedigd door de Vlaamse Overheid door een premie. Tot slot is er nog de workshop 

‘Gemotiveerd gepensioneerd’ die plaats vindt aan het einde van de loopbaan (Universiteit Gent [UGent], 

2016a).  

Het personeel wordt ook geëvalueerd aan de hand van evaluatie- en functioneringsgesprekken. Dit gebeurt 

verschillend tussen het administratief-technisch personeel (ATP) en het zelfstandig academisch personeel 

(ZAP). Het ATP wordt om de twee jaar geëvalueerd. Bovendien wordt er ook gewerkt aan een 
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vertrouwensrelatie tussen werknemers en leidinggevenden. Het ZAP kan via de vlakke loopbaan 

gepromoveerd worden binnen de graad hoofddocent of gepromoveerd worden van hoogleraar naar gewoon 

hoogleraar. Binnen de vlakke loopbaan kan er gepromoveerd worden op basis van anciënniteit en gunstige 

tweejaarlijkse evaluaties. Naast de vlakke loopbaan is er ook de functionele loopbaan, hierbij kan men 

gepromoveerd worden van docent naar hoofddocent en van hoofddocent naar hoogleraar. Deze functionele 

loopbaan is er gekomen sinds 2012 en vervangt het voorgaande, meer competitieve model, waarbij de 

kwaliteit van onderwijs en dienstverlening in het gedrang kwam. Tot slot wordt ook het wetenschappelijk 

personeel (WP en AAP) geëvalueerd. Het wetenschappelijk personeel (WP) wordt geëvalueerd aan de hand 

van de loopbaanevolutie en gunstige evaluaties. Bij het AAP gebeurt dit volgens de decretale bepalingen 

(Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

De UGent werkt ook actief rond ‘anders werken’ waarbij ze personeelsleden andere manieren van werken 

wil aanreiken. Zo gingen vijf pilootgroepen aan de slag rond het plaats- en tijdsafhankelijk werken. Daarnaast 

krijgen personeelsleden informatiesessies en kunnen ze ook experimenteren met andere werkvormen, zoals 

flexibele, niet-persoonsgebonden bureaus en andere (Universiteit Gent [UGent], 2016a). 

De universiteit werkt aan een uitgebreid participatiemodel van de personeelsleden om hen zoveel mogelijk 

te betrekken in het bestuur van de universiteit. Dat participatiemodel ligt vast in het Bijzonder Decreet dat 

de vertegenwoordiging van personeelsleden in de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege regelt. Daarnaast 

worden personeelsleden ook actief betrokken in centrale en decentrale adviesraden, zoals de 

Onderzoeksraad, Bouwcommissie, de Faculteitsraden enz. Dit alles zorgt ervoor dat het bestuur op de hoogte 

is van ideeën, noden en verwachtingen van het personeel (de basis), waardoor het draagvlak voor 

beslissingen van het bestuur groter is. De legitimiteit en relevantie van die beslissingen zijn immers groter 

wanneer het personeel mee beslissingen kan nemen of kan beïnvloeden (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Personeelsleden kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de drie vakorganisaties die actief zijn aan de universiteit 

(ACOD, ACV Openbare diensten en VSOA). Deze vakorganisaties zijn vertegenwoordigd in het 

Personeelsonderhandelingscomité (POC), waarin de belangrijkste personeelsbeslissingen worden genomen. 

Er is ook nog het Integratie-POC en het subcomité Preventie en bescherming op het werk (subcomité PWB) 

(Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

UGent-medewerkers worden ook actief gestimuleerd om kennis en ontwikkeling op te bouwen. Daarvoor 

biedt de UGent een uitgebreid opleidingsaanbod aan. Het kan daarbij gaan om kennis omtrent de UGent 

zelf, zoals IT-vaardigheden, informatiebeheer, beleidsthema’s enz. maar ook assistenten- en 

docententraining en doctoral schools worden aangeboden door de universiteit. Tot slot is er nog het 

‘levenslang leren’-aanbod met wetenschappelijke nascholing, permanente vorming enz. (Universiteit Gent 

[UGent], 2016a) 

Ook voor het gezin biedt de universiteit een aantal ondersteunende diensten, zoals een kinderopvang, een 

strijkdienst, enz. (Universiteit Gent [UGent], 2016a) 

Sinds een aantal jaren heeft de universiteit ook een welzijns- en milieubeleidsverklaring. Dit wordt om de vijf 

jaar uitgewerkt in een globaal preventieplan. Hierin staan actieplannen voor preventiemaatregelen op het 
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vlak van welzijn en milieu. Bovendien wordt het vijfjaarlijks plan uitgewerkt in concrete jaarlijkse plannen. In 

het arbeidsreglement is er ook een hoofdstuk dat handelt over preventie en bescherming op het werk en er 

is ook een welzijns- en milieugids (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Om de preventiemaatregelen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, worden werkplaatsbezoeken 

georganiseerd, zijn er periode bezoeken bij de arbeidsgeneesheer, is er een jaarlijks seminarie welzijn en 

milieu en een jaarlijks bioveiligheidsseminarie. Maar ook sensibilisatie blijft van belang (Universiteit Gent 

[UGent], 2016a).  

Tot slot wordt er ook extra aandacht besteed aan moederschapsbescherming en de preventie van 

beroepsziektes en arbeidsongevallen (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Daarnaast is er ook nog het psychosociaal welzijnsbeleid.  Daarin werden prioritaire beleidslijnen vastgelegd 

en actieplannen opgesteld, zo is er het actieplan ‘Stresspreventie’ en ‘Wederzijds respect’. Dit alles wordt 

opgevolgd door de cel Psychosociaal Welzijn, zij ondersteund tevens initiatieven op faculteitsniveau 

(Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Link met SDG’s?  

SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’ heeft een grote link met werken aan de 

UGent. Het personeelsbeleid van de UGent heeft immers een grote invloed op een veilige, 

gezonde en stimulerende werkomgeving. De UGent zet sterk in op het personeelsbeleid. 

Personeelsleden worden gedurende de gehele loopbaan begeleid, daarnaast zijn er 

evaluatie- en functioneringsgesprekken. Er wordt aan de universiteit ook geïnvesteerd in 

technieken om werken op een andere manier te organiseren. Personeel wordt zoveel 

mogelijk betrokken bij het beleid en zij kunnen zich ook aansluiten bij vakorganisaties. Er 

wordt ook gedacht aan de vorming van de personeelsleden, door het aanbieden van een uitgebreid 

opleidingsaanbod. Tot slot zijn er ook nog gezinsondersteunende diensten en er is grote aandacht voor de 

veiligheid en het welzijn van het personeel.  

Mensenrechten en sociale uitsluiting 

De UGent hanteert geen specifieke clausules in verband met mensenrechten in overheidsopdrachten en 

contracten, wel is ze daarbij onderhevig aan de Belgische wetgeving en het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens. 

Via ‘scholars at risk’ wil de UGent de academische vrijheid wereldwijd bevorderen. Hierbij toont ze solidariteit 

voor academici waarvan hun rechten worden geschonden in andere landen. Verschillende 

academici/vluchtelingen verbleven zo al aan de UGent.  Daarnaast heeft de universiteit een sociaal fonds dat 

kan gebruikt worden voor sociale en humanitaire dossiers (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Veel vluchtelingen zijn hooggeschoold en bovendien ook gemotiveerd om een Vlaams diploma hoger 

onderwijs te halen. Voor deze studenten werd een voortraject ontwikkeld, zodat zij voldoende, taalkundig 
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en inhoudelijk, zijn voorbereid op hun toekomstige opleiding. Op die manier kan de instroom en slaagkansen 

van deze studenten verhoogd worden. Het project startte in academiejaar 2014-2015 (Universiteit Gent 

[UGent], 2016a).  

De universiteit heeft ook een anti-discriminatieverklaring sinds 2011. Daarin moedigt ze iedereen (ongeacht 

geslacht, afkomst, functiebeperking) aan om te solliciteren. De universiteit wil immers een zo goed mogelijke 

afspiegeling zijn van de samenleving. Er is ook een vertrouwenspersoon indien er klachten zijn over 

discriminatie (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Samen met de andere Vlaamse universiteiten wil de UGent de ondervertegenwoordiging van vrouwen 

aanpakken. De doelstelling is om binnen de universiteiten een sterk genderbeleid te voeren. De laatste jaren 

heeft de UGent daarvoor sterk ingezet op het genderevenwichtig samenstellen van raden en commissies. 

Sinds 2014 zijn alle raden en commissies genderneutraal. Bij het wetenschappelijk personeel is 

gendergelijkheid er nog niet helemaal. Slechts 10 procent van het wetenschappelijk personeel met het 

statuut ‘gewoon hoogleraar’ was vrouw in 2016. In de categorie ‘docent’ was 30 procent vrouw (Universiteit 

Gent [UGent], 2016a).   

Daarnaast is er ook een interuniversitaire Masteropleiding Gender en Diversiteit. De opleiding is een 

gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten, waarbij UGent de coördinator is. Jaarlijks 

wordt ook de DiverGent scriptieprijs uitgereikt aan de student met de beste master omtrent de gender- en/of 

diversiteitsproblematiek (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Tot slot wil de UGent gelijke kansen voorzien voor studenten en personeelsleden met een functiebeperking. 

Zo kunnen studenten een bijzonder statuut aanvragen om gebruik te maken van speciale studie- en 

examenfaciliteiten. Bovendien werden een aantal gebouwen van de faculteiten en de centrale administratie 

in de loop van 2013-2015 nagekeken op hun toegankelijkheid. Aan de hand daarvan werd een aangepast 

grondplan gemaakt. Dit moet de toegang tot de UGent-gebouwen vergemakkelijken voor studenten, 

personeel en bezoekers (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Link met SDG’s?  

De UGent zet duidelijk veel in op SDG 5 ‘Gendergelijkheid’ en SDG 10 ‘Ongelijkheid 

verminderen’. Wat betreft gendergelijkheid heeft de UGent genderneutrale raden en 

commissies. Daarnaast worden er talloze acties gevoerd en organiseert ze zelfs een master 

omtrent Gender en Diversiteit. Bij het wetenschappelijk personeel blijft gendergelijkheid 

een probleem.  

Ook omtrent ‘Ongelijkheid verminderen’ draagt de UGent haar steentje bij. Zo nodigt ze 

iedereen uit om te solliciteren aan de UGent en er worden heel wat faciliteiten voorzien 

voor personeelsleden en studenten met een functiebeperking. Een grotere inspanning zou 

echter geleverd kunnen worden voor personeelsleden en studenten met bijvoorbeeld een 

migratieachtergrond, anderstaligen enz.  
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Maatschappij en participatie  

De UGent heeft een grote invloed en impact op haar directe omgeving, zoals mobiliteit, 

studentenactiviteiten, studentenhuisvesting, bouw- en renovatiewerken enz. Dit alles zorgt er voor dat er 

nood is aan een goede communicatie en betrokkenheid van de belanghebbenden. De UGent probeert dit te 

doen aan de hand van verschillende initiatieven, zoals een buurtinformatieavond naar aanleiding van een 

openbaar onderzoek in de bouwvergunnings- of milieuvergunningsprocedure, een opendeurdag van een 

faculteit enz. (Universiteit Gent [UGent], 2016a). 

De UGent probeert daarnaast ook de buurt zo goed mogelijk te betrekken, daarbij is overleg met de stad 

Gent belangrijk. Bovendien proberen de Stad en de UGent elkaar te versterken op vlak van duurzaamheid, 

door bijvoorbeeld experimenten rond duurzaamheid, de organisatie van de Jokerweek enz. De stad probeert 

studenten daarbij ook vaak te betrekken, zoals bij het autoluw maken van het circulatieplan (Universiteit 

Gent [UGent], 2016a).  

De UGent neemt ook het maatschappelijk engagement aan. Zo versterkt ze de innovatie en vernieuwing van 

de economie in Vlaanderen. Bij studenten wil ze dat maatschappelijk engagement ook stimuleren in het 

onderwijs en het onderzoek, een voorbeeld daarvan is het project Community Service Learning en de 

maatschappelijke valorisatie van onderzoek. Daarnaast is er ook nog de Hermesonderscheiding voor 

professoren die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de Maatschappelijke dienstverlening (Universiteit 

Gent [UGent], 2016a).  

Ook in haar wetenschappelijk onderzoek wil de universiteit zoveel mogelijk in dialoog gaan met de 

maatschappij. Voorbeelden daarvan zijn de wetenschapscafés, de Dag van de Wetenschap,  Famelab enz. 

Bovendien tracht de UGent ook een voortrekkersrol op te nemen in duurzaamheid en probeert ze het grote 

publiek te overtuigen door een aantal duurzaamheidsprojecten, zoals Tipping Point, Dagen Zonder Vlees, enz 

(Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Tot slot is er nog de klachtenbehandeling aan de universiteit. Het afdelingshoofd Juridische Zaken is 

verantwoordelijk voor klachten van burgers, het afdelingshoofd Onderwijskwaliteitszorg treedt intern op als 

ombudspersoon voor de toepassing van het onderwijs- en examenreglement. Er is ook een ombudsdienst 

voor de personeelsleden voor klachten met betrekking tot de organisatie van de universiteit. Daarnaast 

kunnen personeelsleden in verband met psychosociale problemen terecht bij de interne 

vertrouwenspersoon of de externe preventieadviseur psychosociale aspecten. De preventieadviseur of de 

milieucoördinator zijn verantwoordelijk voor klachten in verband met veiligheid en milieu (Universiteit Gent 

[UGent], 2016a). 
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Link met SDG’s?  

Partnerschappen betekent ook dat de universiteit in een goede relatie moet staan 

tegenover haar omgeving, de maatschappij. Maatschappij en participatie heeft dus een 

link met SDG 17 ‘Partnerschappen om doelstellingen te bereiken’. De UGent probeert 

betrokken burgers zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij gebeurtenissen aan 

de universiteit. De UGent beperkt haar rol echter niet alleen tot het informeren en 

betrekken van de maatschappij. Ze neemt ook het maatschappelijk engagement op. 

Daarnaast wil ze in haar wetenschappelijk onderzoek het dialoog aangaan met de 

maatschappij. Tot slot voorziet ze ook in een klachtenbehandeling, zowel intern als extern.  

‘Product’verantwoordelijkheid 

De UGent heeft de verantwoordelijkheid om kwalitatieve diensten, dit zijn onderwijs, onderzoek en 

maatschappelijke dienstverlening, te leveren aan haar klanten: de student, de overheid, bedrijven die 

onderzoeksresultaten ontvangen, de maatschappij enz.  

Sinds 2015 is de externe controle van de opleidingen voor een aantal jaren opgeschort, met als gevolg dat 

de Vlaamse universiteiten zelf de interne kwaliteitszorg mogen organiseren. De instellingsreview door de 

NVOA (de Nederlands Vlaamse Accredidatieorganisatie) controleert in opdracht van de Vlaamse Overheid of 

de interne kwaliteitszorg voldoende betrouwbaar is. De Eigen Regie in Gents Onderwijsbeleid en –

kwaliteitszorg (ERGO) is het interne model van onderwijskwaliteitszorg dat gehanteerd wordt door de UGent 

om de opleidingen te controleren (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

De onderwijsevaluaties dragen ook bij tot de interne kwaliteitszorg. Dit is een enquête die elke student na 

elk semester kan invullen. Er wordt onder andere gevraagd naar het leereffect, het cursusmateriaal, de 

evaluatie enz. Ook afgestudeerden en alumni worden bevraagd over hun opleiding (Universiteit Gent 

[UGent], 2016a).  

Ook in het onderzoek wordt de kwaliteit nagegaan. Daarvoor bestaat onder andere de bibliometrische studie 

waarin gekeken wordt naar de onderzoeksoutput. Voor de meer sociale, humane en gedragswetenschappen 

bestaan de onderzoeksvisitaties (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

De UGent hecht veel belang aan de wetenschappelijke integriteit van onderzoek en onderschrijft de Ethische 

code voor Wetenschappelijk Onderzoek in België en het Europees Handvest voor Onderzoekers. De 

Commissie Wetenschappelijke Integriteit onderzoekt klachten  omtrent inbreuk van de integriteit. Er zijn ook 

een aantal initiatieven, zoals de mogelijkheid tot het volgen van een dag workshop ‘Fostering Responsible 

Conduct of Research’ aan Doctoral Schools (Universiteit Gent [UGent], 2016a). 
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Link met SDG’s?  

Het is niet gemakkelijk om hier een link te leggen. Wellicht leunt dit het dichts aan bij SDG 

12 ‘Duurzame consumptie en productie’, want productverantwoordelijkheid gaat 

uiteindelijk om verantwoorde consumptie. Klanten verwachten dat de dienst die de UGent 

levert kwaliteitsvol is. Het kan bovendien ook gelinkt worden aan SDG 8 ‘Waardig werk en 

economische groei’, want kwaliteitsvolle dienstverlening draagt bij tot economische groei.  

De UGent besteed veel aandacht aan de kwaliteit van haar onderwijs, onder andere via de 

studentenevaluaties, daarnaast vormt de instellingsreview een nieuwe mogelijkheid voor 

de universiteit om haar onderwijs anders te gaan evalueren. Ook de kwaliteit van het 

onderzoek wordt grondig nagegaan door de onderzoeksoutput en onderzoeksvisitaties. 

Tot slot is er bijzondere aandacht voor de wetenschappelijke integriteit.  

 

Economische aspecten 

Door haar tewerkstelling van 9.000 personeelsleden en de bestedingen die daar uit voortvloeien, heeft de 

UGent ongetwijfeld een grote economische impact in de regio, de UGent is dan ook de grootste werkgever 

in Oost-Vlaanderen. Daarnaast doet de UGent ook beroep op lokale bedrijven voor haar diensten en 

leveringen, ook dit heeft een positieve invloed op de economie in de regio. Ten slotte draagt de UGent ook 

bij tot innovatie en vernieuwing d.m.v. kennisgeneratie en kennisoverdracht (Universiteit Gent [UGent], 

2016a).  

De investering in duurzaamheid aan de UGent gebeurt voornamelijk door middelen die reeds vastgelegd zijn 

in het beleid. Deze middelen zijn enerzijds personele ondersteuning, bijvoorbeeld in de directie 

Bestuurszaken (welzijns- en milieubeleid, gender- en diversiteitsbeleid, de directie Financiën (duurzaam 

aankoopbeleid), de directie Studentenvoorziening (duurzame voeding en milieuvriendelijke 

studentenhuisvesting) enz. Anderzijds zijn er nog de werkingsmiddelen en investeringsbudgetten, deze 

liggen ook voornamelijk vast in de reguliere middelen van de universiteit. Er zijn wel een aantal 

‘duurzaamheidsactiviteiten’ die een specifiek budget krijgen: de afvoer en verwerking van afval (ca. 350.000 

euro), duurzame mobiliteitsmaatregelen (ca. 285.000 euro), milieuzorgprojecten (ca. 75.000 euro), de 

provisie voor duurzame maatregelen (ca. 700.000 euro), de provisie voor maatregelen ten gevolge van de 

renovatierichtlijn (ca. 800.000 euro), de provisie voor extra milieu-investeringen en regenwaterrecuperatie 

(ca. 250.000 euro), de provisie voor gender en diversiteit (ca. 1.300.000 euro, waarvan 50 procent 

gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid) (Universiteit Gent [UGent], 2016a). 

Daarnaast kan het duurzaamheidsbeleid ook bijdragen tot financiële voordelen. Velen gaan ervan uit dat een 

duurzaamheidsbeleid kosten met zich meebrengt, maar vaak kan het ook kostenbesparend zijn. Bovendien 

kan duurzaamheid ook niet financiële voordelen hebben, zoals de reputatie van de universiteit (Universiteit 

Gent [UGent], 2016a).  
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Tot slot heeft de UGent beslist om bij het beleggen van haar portefeuille ook rekening te houden met een 

aantal duurzaamheidscriteria. Zo moeten de portefeuillebeheerders van de UGent hun 

duurzaamheidsfondsen voorleggen aan een ethische commissie (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Link met SDG’s?  

De economische aspecten uit het duurzaamheidsbeleid kunnen gelinkt worden aan SDG 8 

‘Waardig werk en economische groei’. De UGent is een grote organisatie en heeft 

daardoor een grote economische impact op de regio. Daarnaast is er ook een link met SDG 

9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’. Door middel van haar onderzoek en 

kennisoverdracht draagt ze bij tot innovatie en vernieuwing in de regio.  

ONDERWIJS EN ONDERZOEK 

De verklaring van de Raad van Bestuur in 2013 omtrent de integratie van duurzaamheid in haar 

onderwijsaanbod en onderzoek kwam er niet zomaar. De verklaring is het gevolg van een aantal 

internationale ontwikkelingen rond duurzame ontwikkeling met betrekking tot het hoger onderwijs.  

Het belang van hoger onderwijs in duurzame ontwikkeling werd voor het eerst onder de aandacht gebracht 

door het Copernicus University Charter for Sustainable Development in 1994, dat ook werd ondertekend door 

de UGent. Het charter was een roep tot universiteiten om een leidende rol op te nemen in de ontwikkeling 

van multidisciplinaire en ethische georiënteerde vormen van onderwijs om op die manier oplossingen te 

vinden voor problemen die verband houden met duurzame ontwikkeling (Ostman, L. & Van Poeck, K., 2017).  

Het charter kreeg al snel een vervolg door de UN Decade of ESD, een project van de Verenigde Naties dat 

liep van 2005 tot en met 2014. Eerst en vooral introduceerde het project het concept Education for 

Sustainable Development (ESD) of in het Nederlands Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO – ook wel 

duurzaamheidseducatie). De Vlaamse Overheid (Vlaanderen, 2010, p.4) omschrijft dit concept als volgt: ‘Het 

leren denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en anderen, hier 

en elders op de planeet’. Naast een algemene roep tot de integratie van duurzame ontwikkeling in het 

onderwijs, benadrukte het project ook de rol van universiteiten en het hoger onderwijs in het algemeen in 

de hervorming van het onderwijs richting EDO. Specifiek spoorde het project hoger onderwijs aan om bij de 

integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijsaanbod een whole institution approach toe te passen. 

Daarnaast adviseerde ze het hoger onderwijs om EDO te integreren in de opleiding van docenten (Ostman, 

L. & Van Poeck, K., 2017).  
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De UN Decade for ESD is ondertussen afgelopen, maar in 2015 werden de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen door de staatshoofden en regeringsleiders van de Verenigde Naties 

aangenomen. Ook in deze doelstellingen zit het belang van onderwijs voor duurzame ontwikkeling vervat. 

SDG vier (kwaliteitsonderwijs) verwijst expliciet naar EDO en het hoger onderwijs. Daarnaast roepen de SDG’s 

ook op tot partnerschappen tussen de instellingen van  het hoger onderwijs in hun onderzoek en onderwijs 

om zo het hoofd te bieden aan zowel nieuwe en oudere problemen rond duurzaamheid (International 

Association of Universities [IAU], n.d.) 

“Teach sustainable development concepts, ensuring that they form a part of the core curriculum across all disciplines 

so that future higher education graduates develop skills necessary to enter sustainable development workforces and 

have an explicit understanding of how to achieve a society that values people, the planet and profits in a manner that 

respects the finite resource boundaries of the earth. Higher Education Institutions are also encouraged to provide 

sustainability training to professionals and practitioners.” (United Nations [UN], 2016) 

Het mag dus blijken dat het belang van onderzoek en educatie voor duurzame ontwikkeling niet te 

onderschatten is: ‘De rol van hoger onderwijs ligt in het disciplinaire en trans-disciplinaire onderwijs en 

onderzoek, maar ook in de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve benaderingen tot globale, regionale en 

lokale duurzaamheidsproblemen’ (International Association of Universities [IAU], n.d.).  

Onderwijs 

Het onderwijs aan de UGent staat hoog aangeschreven en heeft vele kwaliteiten, maar bekeken vanuit het 

perspectief ‘duurzame ontwikkeling’ vertoont het onderwijs aan de UGent nog heel wat hiaten. 

Maatschappelijke thema’s en uitdagingen worden nog te weinig onder de aandacht gebracht in de 

verschillende opleidingen. Dit hangt ook samen met het feit dat er te weinig wordt samengewerkt tussen de 

verschillende opleidingen (Transitie UGent, 2013).  

Een van de hiaten in het onderwijs van de UGent is dat er te veel gefocust wordt op kennisoverdracht, dat 

terwijl duurzame ontwikkeling ook nood heeft aan vaardigheden, attitudes en ervaringen. Om een duurzame 

samenleving te realiseren, moeten studenten, en dus toekomstige experten, beleidsmakers en ondernemers 

ook een voeling hebben met de maatschappelijke context waarin ze actief (zullen) zijn (Transitie UGent, 

2013).  

Daarnaast is het onderwijs te veel docentgestuurd. De docent bepaalt de inhoud, doelstellingen, methodiek 

enzovoort. Bovendien worden de lessen voornamelijk plenair gegeven met grote groepen, dit bemoeilijkt de 

interactie tussen docent en student. Studenten verwachten vaak meer dan dat, ze verwachten onderwijs dat 

boeit, interactief is, dat nauw aansluit bij de maatschappelijke context enz. Verder is een docentopleiding 

niet verplicht en wordt er dus ook niet ingegaan op duurzame ontwikkeling, duurzaamheidseductie 

ontbreekt dus volledig (Transitie UGent, 2013). 

Bovendien vereist duurzaamheidseducatie andere onderwijsvormen, dan de klassieke onderwijsvorm 

(hoorcollege). Duurzaamheidseducatie gaat om vaardigheden, attitudes en ervaringen, die kunnen echter 
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niet verworven worden in bijvoorbeeld een hoorcollege. Hiervoor zullen lessen interactiever moeten 

gebeuren, en zal de maatschappelijke relevantie meer moeten aangehaald worden.  

Als we willen meewerken aan een duurzame wereld en toekomst zal er een omslag nodig zijn in het onderwijs 

aan de UGent. Die omslag zal de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs moeten bevorderen. 

De integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs moet zowel inhoudelijk als procesmatig gebeuren. 

Inhoudelijk moet daarbij gestreefd worden naar onderwijs met een hoge maatschappelijke relevantie, 

waarbij aandacht is voor de uitdagingen van vandaag en morgen (Transitie UGent, 2013).  

Belangrijk is ook dat bij de integratie van duurzaamheid  alle studenten worden bereikt. Dit betekent dat 

duurzame ontwikkeling dient ingebouwd te zijn in alle aspecten van het onderwijs. Vaak bereiken initiatieven 

met betrekking tot duurzame ontwikkeling alleen studenten die reeds geïnteresseerd zijn in het onderwerp 

(bijvoorbeeld het universiteitsbreed keuzevak Duurzaamheidsdenken). De andere studenten worden 

hiermee veel minder tot zelfs niet bereikt. Vandaar het belang van een inclusieve integratie. Daarnaast is er 

ook nood aan multi- en interdisciplinariteit en transdisciplinariteit in de opleidingen om integratie van 

duurzame ontwikkeling te verzekeren. Er zal ook meer aandacht moeten zijn voor probleemoplossend 

denken, voor het verbinden van lokale en globale niveaus, voor integrerend denken enz. (Transitie UGent, 

2013).   

De organisatievorm van het onderwijs speelt ook een belangrijke rol in het inhoudelijk integreren van 

duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Zo moet de organisatievorm het toelaten om tussen de opleidingen 

samen te werken. Opleidingscommissies zijn verantwoordelijk voor curricula en dienen daarin kennis van en 

competenties voor duurzame ontwikkeling te integreren. Daarnaast moet het onderwijs ook veel meer 

studentgestuurd zijn, de student is een actieve participant in het onderwijs (Transitie UGent, 2013).  

Tot slot moet het onderwijs een gelijkwaardige status krijgen aan het onderzoek, wat vandaag niet het geval 

is. Daarnaast moet er meer ingezet worden op docentenopleidingen en moet de samenwerking tussen 

onderzoek en onderwijs versterkt worden (Transitie UGent, 2013).  

Sinds de verklaring van de Raad van Bestuur in 2013 hebben reeds enkele initiatieven hun intrede gedaan in 

het onderwijs aan de UGent. Een eerste initiatief is het universiteitsbreed keuzevak ‘Duurzaamheidsdenken’. 

Hierbij kunnen studenten meer te weten komen over duurzaamheid in een multidisciplinair kader. Het 

‘Studium Generale Duurzaamheidsdenken’ vormt de focus in het opleidingsonderdeel. Hierin wordt jaarlijks 

een ander, maar specifiek duurzaamheidsthema uitgediept. Daarnaast zijn er de projecten rond de 

‘Integratie van duurzame ontwikkelingen in het onderwijs’, waar ook dit onderzoek (zie deel 3) aan tracht bij 

te dragen. Aan de hand van deze projecten wil de UGent duurzaamheid integreren in het volledige 

onderwijsaanbod. Zo was er al een project in twee pilootopleidingen (opleiding Handelswetenschappen en 

de opleiding Electrical Mechanical Engineering) om duurzaamheid verder te verankeren in hun curriculum 

(Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Multiperspectivisme, de onderwijsfilosofie van de UGent, leent zich uitstekend tot het integreren van 

duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Multiperspectivisme houdt in dat  problemen in het onderwijs op 
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een maatschappelijke (brede) manier kunnen benaderd worden, dit is ook van belang voor 

duurzaamheidsuitdagingen (Universiteit Gent [UGent], 2016a). 

Er is ook een International Thematic Network (ITN) ‘Sustainable education – Teaching and learning in the face 

of wicked socio-ecological problems’ opgericht. Dit moet er voor zorgen dat we van buitenlandse experten 

kunnen leren en dat we met nog meer opleidingen kunnen nadenken over de integratie van duurzame 

ontwikkeling in de curricula. Onderzoekers en lesgevers van de UGent en Arteveldehogeschool werken 

daarvoor samen met onderzoekers en lesgevers aan buitenlandse universiteiten zoals de universiteiten 

Uppsala (Zweden), Aarhus (Denemarken), Cambridge (UK), Wageningen (Nederland), Göteborg (Zweden), 

Monash (Australië), Rhodes (Zuid-Afrika) en Saskatchewan (Canada) (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

In de actie ‘Innoversity Challenge: op naar het onderwijs van de toekomst (2015-2016)’ werd de volledige 

universitaire gemeenschap uitgenodigd om ideeën te formuleren rond digitaal onderwijs aan de UGent. 

Uiteindelijk werden hier vier ideeën uit geselecteerd die nu, met behulp van het bestuur, verder worden 

uitgewerkt (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Om een beter zicht te krijgen op de integratie van duurzame ontwikkeling in de opleidingen aan de UGent 

wordt om de twee jaar in de eindopleidingsevaluaties van de universiteit gepolst naar de dimensie 

duurzaamheid (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Tot slot is er nog Community Service Learning (CSL). Hierbij gaan studenten binnen hun curriculum een 

bijdrage leveren aan gemeenschappen of lokale gemeenschappen. Studenten worden op die manier 

geconfronteerd met de samenleving en haar noden en kunnen daarbij kritisch nadenken over hun rol in de 

samenleving. CSL is een initiatief van de universiteit om de relevantie van maatschappelijk betrokkenheid in 

het onderwijs onder de aandacht te brengen. Daarnaast biedt het ook kansen om onderwijspraktijken te 

vernieuwen en een antwoord te bieden op maatschappelijke problemen.  CSL zit vervat in het 

onderwijscompetentiemodel, het Kwaliteitshandboek Onderwijs en de onderwijstips voor lesgevers, het 

maakt tevens ook deel uit van de strategische onderwijsdoelstelling ‘durf denken en multiperspectivisme’. 

Daarnaast is er ook een lerend netwerk voor geïnteresseerde lesgevers. Voorbeelden van CSL zijn 

‘Knowledge4all’, werken in een publieke of non-profit organisatie in Master Sociologie en Europees 

partnerschap ‘Europe Engage’ (Erasmus+) (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Link met SDG’s 

Onderwijs heeft een grote link met SDG 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’. De grote vraag is of de 

UGent kwalitatief onderwijs biedt. Het antwoord is zeker ja en de UGent doet ook veel 

moeite om haar onderwijs te verbeteren, maar het onderwijs aan de UGent is niet 

georganiseerd met het oog op het realiseren van een duurzame wereld. Het onderwijs is 

nog te kennisgericht, te docentgestuurd en te monodisciplinair, waardoor studenten niet 

de nodige ‘kennis’ meekrijgen om de toekomstige maatschappelijke uitdagingen aan te 

gaan.  
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Onderzoek  

Onderzoek aan de UGent heeft een sterke groei gekend de laatste jaren. Kwaliteit is daarbij een belangrijk 

doel, maar ook duurzaamheid wordt in onderzoek steeds meer naar voren geschoven. Zo zijn er 

multidisciplinaire onderzoeksplatformen die de interdisciplinariteit van onderzoek trachten te verhogen. 

Daarnaast is de maatschappelijke valorisatie van onderzoek ook belangrijk in het onderzoek aan de UGent. 

Maar net zoals in het onderwijs, zijn er ook in het onderzoek aan de UGent nog een aantal knelpunten met 

betrekking tot duurzame ontwikkeling (Transitie UGent, 2013).  

Een van de knelpunten is het monodisciplinair denken in de financiering en uitvoering van onderzoek. 

Daarnaast is de samenwerking tussen alfa-, bèta- en gammawetenschappen nog te beperkt. Ook het 

onderzoek van de UGent is nog te veel output-gedreven. De UGent voert wel een publicatiebeleid waarbij 

kwaliteit vooropstaat, maar de Vlaamse Overheid financiert het hoger onderwijs nog grotendeels door het 

aantal publicaties. Dit dreigt de relevantie van wetenschappelijk onderzoek kwalitatief in het gedrang te 

brengen. De combinatie van monodisciplinair denken en de output-gedreven cultuur, resulteert in de 

zogenaamde lock ins en het bijhorende Mattheuseffect, daarbij krijgen grote onderzoeksgroepen de meeste 

financiering, kleine of nieuwe onderzoekscentra vallen vaak uit de boot (Transitie UGent, 2013).  

Ook de maatschappelijke relevantie van het onderzoek blijft bescheiden. Samenwerking met bedrijven, 

overheden en/of middenveldorganisaties komt zo goed als niet voor wanneer het gaat over 

maatschappelijke uitdagingen. Ook de lokale verankering van de universiteit is eerder beperkt. In onderzoek 

is er zo goed als geen aandacht voor lokale issues, dit mede als gevolg van de toenemende 

internationalisering en globalisering (Transitie UGent, 2013).  

Tot slot is de participatie van studenten in het onderzoek eerder beperkt. Studenten worden vaak maar 

betrokken in de uitvoerende fase van het onderzoek. Daarnaast is er een grote kloof tussen de onderwijs –

en onderzoeksactiviteiten (Transitie UGent, 2013). 

Maar ook in het onderzoeksveld zijn reeds enkele initiatieven bekend waarbij duurzaamheid hoog in het 

vaandel wordt gedragen.  

Europa start steeds meer projecten op die gericht zijn op duurzaamheidsthema’s zoals duurzame steden, 

duurzame energie, duurzame mobiliteit, duurzame materialen enz. en ook de Vlaamse Overheid hecht hier 

steeds meer belang aan. De UGent sluit zich bij deze projecten steeds vaker aan (Universiteit Gent [UGent], 

2016a).          

Het UGent-bestuur voert actief ondersteuning en sensibilisering om het onderzoek maatschappelijk nog 

meer te volariseren. Het kan daarbij gaan om concrete aanknopingspunten voor onderzoekers, maar ook 

over een strategische inbedding van onderzoek of kwaliteitszorg en evaluatie bij onderzoek. Op korte termijn 

is het de bedoeling een online toolbox te creëren, een onderzoekstructuur op te starten die een 

universiteitsbrede omvang heeft en een aantal veranderingen in het huidig onderzoeksbeleid van de 

universiteit. Een aantal voorbeelden zijn de Wetenschapswinkel, het optreden als partner in het H2020-
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project  ACCOMPLISSH, dat nieuwe modellen van cocreatie wil ontwikkelen (Universiteit Gent [UGent], 

2016a).  

Een leuk initiatief is de Wetenschapswinkel. De wetenschapswinkel helpt non-profitorganisaties bij 

onderzoek op een goedkope (of zelfs gratis) manier, doordat het onderzoek wordt uitgevoerd door 

studenten. Daarnaast kunnen studenten er ook terecht voor thesisonderwerpen met een maatschappelijke 

relevantie (Universiteit Gent [UGent], 2016a). 

Aan de UGent gebeurt er heel wat onderzoek naar de ‘duurzame stad’ en dit door verschillende disciplines 

zoals geografen en planners, sociologen, burgerlijk ingenieurs, bestuurskundigen enz. Dit onderzoek gebeurt 

echter te versnipperd en bovendien wordt de Stad Gent en haar stakeholders daar weinig tot niet bij 

betrokken. De Stad Gent kan bij dit onderzoek immers fungeren als ‘living lab’ en bovendien zou het 

stadbestuur (en eventueel andere actoren) een beroep kunnen doen op de expertise die aanwezig is in de 

Universiteit. Daarom ontstond het idee om een multi- en transdisciplinair platform ‘Duurzame Steden’ op te 

richten. Dit zogenaamde ‘urban living lab’ kan het onderzoek van de UGent en andere Gentse actoren 

versterken om te komen tot een ‘ecologisch duurzaam en sociaal rechtvaardige stedelijke toekomst’ 

(Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

De laatste jaren heeft de UGent ook heel wat nieuwe samenwerkingsverbanden opgestart waarbij 

duurzaamheidsthema’s de centrale focus vormen, voorbeelden zijn Blue growth en de Crelan leerstoel en 

Capture. De UGent nam ook deel aan het Europese knowledge and innovation communities rond voeding, 

gezondheid en grondstoffen (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Tot slot heeft de UGent ook een aantal multidisciplinaire onderzoeksplatformen waarbij duurzaamheid 

opnieuw het centraal thema vormt, zoals Ghent University Sustainable Energy  Technologies, het Centrum 

voor Duurzame Ontwikkeling, het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, Food2Know, Center for Renewable 

Sources, Center for Environmental Science and Technology, UGent Marine Sciences Center of Excellence, 

GhenToxLab en R2T (Universiteit Gent [UGent], 2016a). 

Link met SDG’s? 

Het onderzoek heeft een link met SDG 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’, want 

onderzoek zorgt voor innovatie. Het onderzoek aan de UGent is hoog aangeschreven, 

maar ook het onderzoek is nog niet helemaal mee in het duurzaamheidsverhaal. 

Onderzoek gebeurt nog te monodisciplinair, heeft vaak weinig maatschappelijke 

relevantie en er is weinig participatie van studenten. Het kan dus altijd nog beter.  

 

BEWUSTWORDING ROND DUURZAME ONTWIKKELING 

Om een duurzame universiteit te realiseren is er ook nood aan een substantieel draagvlak voor duurzame 

ontwikkeling. Zonder die betrokkenheid is de kans op een duurzame universiteit klein. Betrokkenheid in 
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duurzame ontwikkeling kan op twee manieren tot stand komen: door participatie en cocreatie en door 

informatie en sensibilisering. Daarnaast is het belangrijk dat dit draagvlak in alle geledingen plaatsvindt, 

zowel op facultair als centraal niveau. De UGent zet op beide methoden uitgebreid in (Universiteit Gent 

[UGent], 2016a).  

Participatie en cocreatie 

Aan de UGent wordt iedereen uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan rond het thema duurzame 

ontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn het duurzaamheidspact, de Groene Ruijter en het ‘serieus kantoor 

van de getikte meningen’ (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Het duurzaamheidspact roept onderzoeksgroepen, vakgroepen, afdelingen en diensten op om zich te 

engageren voor één of meerdere duurzaamheidsacties, voorbeelden van zulke duurzaamheidsacties zijn 

‘Onze catering is duurzaam’, ‘Thesissen digitaal’, ‘I love kraantjeswater’, ‘een doordacht reisbeleid’, ‘jacht op 

energievreters’, ‘minder restafval in onze keukens’, ‘Plastic afval krijgt 2de leven’, ‘Een groene campus’ en 

‘Studenten leren duurzaam’. Bovendien wordt elk jaar de leukste, origineelste actie met de grootste impact 

beloond met een laureaat (Universiteit Gent [UGent], 2017c).  

Met ‘de Groene Ruijter’ worden ook studenten opgeroepen om op zoek te gaan naar projecten en 

activiteiten die kunnen bijdragen tot een duurzamere wereld. Het ‘beste’ project krijgt de 

duurzaamheidsaward ‘de Groene Ruijter’ (Universiteit Gent [UGent], 2017d). 

Daarnaast was er ook nog het ‘Serieus kantoor van de getikte meningen’ op de Student Kick-Off. Studenten 

konden hier hun visie voor een meer duurzame universiteit uitschrijven (Universiteit Gent [UGent], 2016a).   

Tot slot is er nog Transitie UGent. Transitie UGent is een denktank, bestaande uit personeelsleden en 

studenten die geëngageerd zijn rond duurzame ontwikkeling en daaromtrent, op gelijke voet, suggesties 

doen. De idee van Transitie UGent is om transities die nodig zijn voor een meer duurzame universiteit onder 

de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door een memorandum, experimenten, acties enz. (Universiteit Gent 

[UGent], 2017b). 

Informatie en sensibilisatie 

Informatie en sensibilisatie gebeurt voornamelijk via commissies, campagnes en events. Zo krijgen studenten 

en personeel geregeld informatie over het duurzaamheidsbeleid via facultaire welzijns- en milieucommissies, 

een jaarlijkse mobiliteits- en energiecampagne, een ecomarkt, een ‘Fair Trade Week’, de campagne ‘Dagen 

Zonder Vlees’ enz. (Universiteit Gent [UGent], 2016a).  

Tot slot ondernemen faculteiten en studenten zelf ook acties. Voorbeelden zijn de Jokerweek bij de 

studenten Stedenbouw en Architectuur, de MaartMilieuMaand in de homes, een studentenklimaattop enz. 

(Universiteit Gent [UGent], 2016a).  
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Link met SDG’s?  

Bewustwording van duurzame ontwikkeling heeft te maken SDG 17 ‘Partnerschap om 

doelstellingen te bereiken’, want zonder bewustwording zullen er geen partnerschappen 

bestaan. Om de doelstellingen te bereiken moeten er zoveel mogelijk mensen bewust zijn 

van de problematiek zodat zij mee kunnen participeren in de strijd voor een duurzame 

universiteit en wereld. Het is duidelijk dat de UGent hier veel wil op inzetten. Ze 

organiseert talloze acties om de studenten en personeel te betrekken bij het 

duurzaamheidsbeleid van de universiteit.  

CONCLUSIE  

Het is duidelijk dat de UGent de laatste jaren sterk heeft ingezet op duurzaamheid in de organisatie, 

bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. Er zijn de afgelopen jaren heel wat initatieven genomen en veel is 

reeds gerealiseerd. De verankering van duurzaamheid in de organisatie is een feit, de bedrijfsvoering van de 

UGent staat in het teken van duurzaamheid, en het onderwijs en onderzoek krijgt een groeiende 

maatschappelijke relevantie. Maar zoals altijd is er nog ruimte voor verbetering en de SDG’s vormen daar de 

ideale handleiding toe. Zij zijn een goede leidraad om van de Universiteit Gent een nog duurzamere 

universiteit te maken. Hieronder volgt nog een kleine evaluatie van het duurzaamheidsbeleid aan de hand 

van de SDG’s:  

De organisatie  

Zoals reeds werd aangehaald bij de organisatie van de UGent zijn vele organen met betrekking tot 

duurzaamheid van recente oorsprong. De verankering van duurzaamheid in de organisatie is echter van 

belang om een sterk duurzaamheidsbeleid uit te dragen. Het valt dan ook op dat het duurzaamheidsbeleid 

veel sterker in de schoenen staat sinds er een goede verankering is. SDG 17 ‘partnerschappen’ scoort hier 

dus goed, omdat de integratie van duurzaamheid in de organisatie er voor zorgt dat er een breder draagvlak 

bestaat voor duurzame ontwikkeling aan de UGent.  

De bedrijfsvoering  

De bespreking van de bedrijfsvoering aan de UGent toonde aan dat ze veel verbanden heeft met de SDG’s. 

De bedrijfsvoering is dan ook een ruim aspect. Het gaat daarbij om mobiliteit, afval, groenbeheer, maar ook 

over het personeelsbeleid, maatschappij en participatie. Het is duidelijk dat de UGent erg goed scoort op 

SDG 17 ‘Partnerschappen. Ze zet veel in om de maatschappij te betrekken bij  haar beleid. Daarnaast worden 

ook studenten en personeel zeer actief betrokken. Ook in haar personeelsbdeleid doet de UGent veel 

moeite, zo probeert de UGent te focussen op het welzijn en de veiligheid van haar personeel. Op SDG 8  

(Economische groei en waardig werk) scoort ze dus ook goed. Ook SDG 5 (Gendergelijkheid) en 10 

(Ongelijkheid verminderen) krijgen veel aandacht door het genderbeleid en het anti-discriminatiebeleid. Een 

aandachtspunt kan goede gezondheid zijn, vooral met betrekking tot de studenten. Daar wordt nu weinig 

rond gedaan, de voeding in de resto’s stimuleert niet meteen een gezonde voedingsstijl.  
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Op ecologisch vlak doet de UGent veel moeite, maar in sommige domeinen is er wel nog wat werk aan de 

winkel. Bijvoorbeeld het energieverbruik van de UGent-gebouwen (SDG 7), dat nog steeds veel te hoog ligt.  

Het onderwijs 

Vervolgens is er dan het onderwijs. Dit vormt uiteraard een belangrijk thema voor de UGent, als 

onderwijsinstelling heeft de UGent de taak om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Onderwijs aan de UGent is 

zeker kwalitatief, maar er kan nog meer ingezet worden op duurzaamheidseducatie (SDG 4 

‘Kwaliteitsonderwijs). 

Het onderzoek 

Tot slot is er nog het onderzoek. Ook dit is een zeer belangrijk thema aan de UGent. Via haar onderzoek en 

kennisoverdracht heeft de UGent een grote impact op innovatie in de regio. Daarnaast is haar onderzoek 

kwaliteitsvol, maar net als onderwijs kan er nog meer ingezet worden op duurzaam onderzoek met aandacht 

voor  maatschappelijke relevantie;  
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DEEL 3 – ONDERZOEK: DE SDG’S IN HET ONDERWIJS  

INLEIDING 

De Raad van Bestuur heeft in 2013 verklaard te willen inzetten op de integratie van duurzame ontwikkeling 

in het onderwijs: ‘Het hoger onderwijs wordt beschouwd als een belangrijke katalysator voor duurzame 

ontwikkeling, onder meer via haar onderwijsopdracht. 40.000 jonge mensen vormen kan en moet het 

duurzaamheidsdenken versterken. Daarom wil de UGent via het onderwijs bijdragen aan een duurzamere 

samenleving en haar studenten voldoende vertrouwd maken met sociale, ecologische en economische 

duurzaamheidsproblemen en met mogelijke oplossingen.’ (Duurzaamheidsverslag, 2016, p.8).  

Dit onderzoek wil hieraan bijdragen. Concreet wil het in een aantal opleidingen nagaan in welke mate de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen reeds geïntegreerd zijn. Daarnaast worden er ook een aantal 

aanbevelingen geformuleerd om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen nog verder te integreren.  

Het derde deel van de bachelorproef is als volgt opgedeeld: Eerst wordt de methode die gehanteerd werd 

voor het onderzoek toegelicht. Vervolgens worden de resultaten en aanbevelingen gegeven per opleiding. 

Per opleiding worden eerst de resultaten met betrekking tot de studiefiches, enquêtes en interviews 

gegevens. Daarna worden de sterktes en opportuniteiten en moeilijkheden en belemmeringen voor de 

integratie van duurzame ontwikkeling geformuleerd. Tot slot is er een uitgebreide aanbeveling, waarbij ook 

specifiek wordt ingegaan op de SDG’s. Het derde deel eindigt met een algemene conclusie.  

METHODE 

Het onderzoek verliep in twee fasen. In een eerste fase werden de studiefiches van een aantal opleidingen 

gescreend. In een tweede fase, werd de kennis verworven uit de screening van de studiefiches, aangevuld 

met enquêtes bij studenten en interviews bij docenten.  

Vooraleer de eerste fase kon worden ingezet, moest het onderzoeksdomein worden vastgelegd. Welke 

opleidingen zouden het onderwerp vormen voor het onderzoek?  Eerst en vooral werd er besloten om 

telkens twee opleidingen te kiezen uit alfa-, bèta- en gammaopleidingen2. Vervolgens is er in elke categorie 

(alfa, bèta en gamma) gekozen voor een opleiding waarvan de studenten aangaven dat duurzaamheid 

relatief ‘veel’ en relatief ‘weinig’ aan bod kwam. Dit werd vastgesteld aan de hand van de 

eindopleidingsevaluaties voor de dimensie duurzaamheid van master en bachelor studenten (zie bijlage 3.1 

en 3.2). Uiteindelijk kwamen de volgende opleidingen hieruit: Bachelor of Science in de politieke 

wetenschappen, Bachelor of Laws in de rechten, Bachelor of Science in de chemie, Bachelor of Science in de 

fysica en de sterrenkunde, Bachelor of Science in de geneeskunde en de Bachelor of Science in de 

                                                                    

2 Alfaopleidingen: opleidingen die de producten van het menselijk handelen bestuderen. 
  Bètaopleidingen: opleidingen die de niet-menselijke natuur bestuderen. 
  Gammaopleidingen: opleidingen die het menselijk handelen bestuderen. 
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revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie. Tot slot zijn daar de aansluitende masteropleidingen bij 

opgenomen. 

Tabel 2- Keuze opleidingen 

 

Screening van de studiefiches 

Na het bepalen van de opleidingen kon de eerste fase van het onderzoek beginnen: de screening van de 

studiefiches. De bedoeling van die screening is om na ta gaan in welke opleidingsonderdelen welke SDG’s 

aan bod komen. Voor deze screening werd een analysekader gehanteerd dat kan teruggevonden worden in 

bijlage 3.4.  

Het analysekader geeft een aantal vragen weer die tijdens het screenen van de fiches beantwoord werden 

en vervolgens genoteerd werden in de bijhorende tabel. De algemene vraag luidde ‘Welke 

opleidingsonderdelen behandelen één of meer SDG’s en welke? De deelvragen die daar opvolgden 

probeerden hierop een antwoord te geven. 

In de eerste kolom werd het opleidingsonderdeel weergegeven waarin één of meerdere SDG’s aan bod 

komen. in de tweede kolom werd aangegeven welke SDG’s en eventuele sub-thema’s aan bod komen. Bij 

het bepalen van de SDG’s werd een lijst van SDG’s en sub-thema’s gebruikt die ontwikkeld werd naar 

aanleiding van de pilootprojecten in de opleidingen ‘Handelswetenschappen’ en ‘Werktuigkunde-

Elektrotechniek’ (zie bijlage 3.3) . In de derde kolom moest aangegeven worden in welke mate deze thema’s 

 Alfaopleidingen Bètaopleidingen Gammaopleidingen 

Relatief veel 
duurzaamheid 

Bachelor of Science in 
de politieke 
wetenschappen 

Bachelor of Science in 
de chemie 

Bachelor of Science in de 
geneeskunde 

 Master of Science in de 
-EU Studies 
-Internationale politiek 
-Nationale politiek 

Master of Science in de 
Chemie 

Master of Medicine in de 
geneeskunde 

Relatief weinig 
duurzaamheid 

Bachelor of Laws in de 
rechten 
 

Bachelor of Science in 
de fysica en de 
sterrenkunde 

Bachelor of Science in de 
revalidatiewetenschappen 
en de kinesitherapie  

 Master of Laws in de 
rechten 

Master of Science in de 
fysica en de 
sterrenkunde 

Master of Science in de 
revalidatiewetenschappen 
en de kinesitherapie 
-bij inwendige 
aandoeningen 
-bij kinderen 
-bij musculoskeletale 
aandoeningen 
-bij ouderen 
-lerarenopleiding 
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aan bod komen in het opleidingsonderdeel. Eén stond daarbij voor een sub-thema dat in de marge en 

geïsoleerd aan bod komt zonder een expliciete link met het concept duurzame ontwikkeling en/of aandacht 

voor de onderlinge verwevenheid van de SDG’s. Drie stond voor een grondige en geïntegreerde aanpak met 

aandacht voor de onderlinge verbondenheid van de SDG’s. Twee stond voor wat tussen één en drie viel. Op 

die manier kan een onderscheid gemaakt worden tussen opleidingsonderdelen die een bepaald thema wel 

behandelen, maar de nadruk niet leggen op duurzaamheid en duurzame ontwikkeling en 

opleidingsonderdelen die dit wel doen. In de vierde kolom moest worden aangeduid of het om een keuze- 

of verplicht vak ging. Dit gaf de mogelijkheid om te analyseren of in de desbetreffende opleidingen 

duurzaamheid en duurzame ontwikkeling vooral in keuzevakken vervat zit of in de verplichte vakken. Tot slot 

moest ook de didactische werkvorm worden genoteerd, want ook dit speelt een rol bij 

duurzaamheidseducatie.  

Tot slot moet er worden opgemerkt dat uit de studiefiches niet alles kan worden afgeleid. De ene lesgever 

zet heel veel in de studiefiche, de ander veel minder.  

In de tweede fase was het de bedoeling om de kennis verworven uit de analyse van de studiefiches aan te 

vullen met enquêtes bij studenten en interviews bij docenten.  

Enquêtes 

Voor de enquête bij de studenten werd er besloten om in de enquêtes vooral op zoek te gaan naar welke 

duurzaamheidsthema’s aan bod komen in de opleiding als geheel, in hoeverre duurzame ontwikkeling aan 

bod komt in de opleiding, of de studenten openstaan voor meer duurzame ontwikkeling en welke 

duurzaamheidsthema’s nog meer aan bod zouden moeten komen. De vragen die gesteld werd aan de 

studenten kunnen worden teruggevonden in bijlage 3.6. Bij vraag 1 werd bewust gekozen om de 

duurzaamheidsthema’s niet verder te definiëren omdat dit anders te onoverzichtelijk zou worden (vooral bij 

online enquête).  

Bij het bevragen van de studenten werden vooral studenten uit de derde bachelor bevraagd omdat zij het 

meest volledige beeld hebben van de opleiding. Master studenten werden niet bevraagd in de enquête. 

Enerzijds door tijdsgebrek, maar ook omdat master studenten moeilijker te bereiken (masterproeven, ze 

volgen verschillende vakken enz.) 

Het afleggen van de enquête gebeurde via een online enquête (Enquetemaken.be), waarvoor een oproep 

werd gedaan via de UGent-mail aan alle derde bachelor studenten in de desbetreffende opleidingen (met 

behulp van de Afdeling Onderwijskwaliteitszorg), en een schriftelijke enquête die werd afgelegd in een aantal 

auditoria (leslokalen) en in bibliotheken. In totaal zijn er 203 enquêtes over de verschillende opleidingen 

afgelegd (zie tabel 3). De populatie geeft de studenten weer die dit academiejaar (2016-2017) in de derde 

bachelor kunnen slagen. Dit is geen volledig correct cijfer, maar geeft wel een goed beeld van de bevraagde 

populatie. Vervolgens wordt weergegeven hoeveel studenten van de populatie de enquête hebben 

afgenomen.  



 

36 

 

Tabel 3 - Bevraagde studenten 

 Totaal Rechten Politieke 
wetenschappen 

Fysica en 
sterrenkunde 

Chemie REVAKI Geneeskunde 

N 
populatie 

1148 330 80 31 31 315 357 

N 
steekproef  

203  51  10  21  21  58  42 

% van de 
populatie 
die 
bevraagd 
werd  

17,5% 15,5% 12,5% 63,6% 63,6% 18,41% 11,8%  

  

Interviews  

Tot slot waren er nog de interviews. In de interviews werd er bij de docenten gepeild naar wat hun visie is 

op duurzame ontwikkeling, welke duurzaamheidsthema’s aan bod komen in hun opleidingsonderdelen en 

op welke manier, of ze vonden dat duurzame ontwikkeling meer aan bod moest komen in de opleiding en 

op welke manier, en ten slotte welke duurzaamheidsuitdagingen meer aan bod zouden moeten komen in de 

opleiding. De interviewvragen kunnen worden teruggevonden in bijlage 3.7.  

Het interview gebeurde semigestructureerd. Er waren vaste vragen, maar er was ruimte om hiervan af te 

wijken. Soms waren niet alle vragen van toepassing. Er moest soms ook worden doorgevraagd, omdat anders 

niet genoeg informatie verkregen werd. De docenten werden gekozen aan de hand van de studiefiches, 

daarbij werd vooral gekozen voor docenten die reeds één of meerdere SDG’s bespreken in hun lessen, zij 

stonden meestal meer open voor dit onderwerp en waren dan ook sneller bereid om aan het interview deel 

te nemen.    

Het interview werd afgelegd bij 10 docenten. Twee docenten uit de opleiding ‘rechten’, twee docenten uit 

de opleiding ‘chemie’, twee docenten uit de opleiding ‘revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’, twee 

docenten uit de opleiding ‘fysica en sterrenkunde’, één docent uit de opleiding ‘politieke wetenschappen’ 

en één docent uit de opleiding ‘geneeskunde’. De docenten gaven in de interviews hun kijk op duurzame 

ontwikkeling met betrekking tot de bachelor én de master.  

RESULTATEN EN AANBEVELINGEN 

In dit deel geef ik de resultaten van het onderzoek per opleiding. De resultaten hebben betrekking op de 

studiefiches, de interviews en de enquêtes. Op het einde van elke opleiding worden de opportuniteiten en 

belemmeringen voor de integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding opgesomd,  vervolgens 

worden ook een aantal aanbevelingen geformuleerd specifiek met betrekking tot de SDG’s.  
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Opmerking: dit deel heeft enkel betrekking op de bacheloropleidingen, soms kan er wel een verwijzing zijn 

naar de masters, maar de resultaten en aanbevelingen hebben in het algemeen betrekking op de 

bacheloropleidingen. De studiefiches van de masters zijn wel geanalyseerd (zie bijlage 3.5), maar er werd 

geen besluit rond geformuleerd. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de opleiding Rechten 

In de opleiding Rechten worden de studenten gevormd tot juristen, die complexe problemen in 

uiteenlopende maatschappelijke domeinen kunnen analyseren en regels kunnen toepassen op concrete 

situaties. Tijdens de bacheloropleiding worden de studenten ondergedompeld in het, in België geldende, 

recht. Daarnaast maken de studenten ook ruim kennis met politiek-filosofische, historische, economische  

en menswetenschappelijke vakken. Tot slot worden de vaardigheden die nodig zijn voor een jurist 

aangescherpt in talloze oefeningen (Universiteit Gent, 2017e).  

De studiefiches 

De Concrete analyse van de studiefiches van de opleiding Rechten is terug te vinden in bijlage 3.5. Het besluit 

van die analyse wordt hieronder geformuleerd.  

Wat eerst en vooral opvalt is dat de opleiding rechten heel wat vakken (16) heeft met aanknopingspunten 

met de SDG’s. Wat ook kan opgemerkt worden is dat zowel het ecologische als het sociale aspect van 

duurzame ontwikkeling aan bod komt in de opleiding. Daar valt echter een opmerking bij te maken: wanneer 

gekeken wordt naar de mate van behandeling van de SDG’s in de verschillende vakken, is het duidelijk dat 

enkel ecologische vakken geïntegreerd worden besproken met aandacht voor duurzame ontwikkeling, zoals 

in de vakken ‘Omgevingsrecht’ en ‘Internationaal publiekrecht’. Globaal gezien, komt het sociale aspect meer 

aan bod.   

Vooral SDG 16 ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’ komt aan bod. Dat is dan ook de ‘core business’ 

van de opleiding. De anderen komen niet uitgesproken aan  bod.  

Daarnaast zijn vakken met aanknopingspunten met de SDG’s vooral verplichte vakken, dit komt deels ook 

door het kleine aanbod aan keuzevakken.    

Tot slot is de didactische werkvorm die vaak gehanteerd wordt, een hoorcollege. Dit hangt echter ook samen 

met het feit dat de opleiding rechten een groot aantal studenten (± 700) heeft. Het is dan zo goed als 

onmogelijk om interactief les te geven.  

De enquêtes 

51 studenten uit de opleiding Rechten hebben de enquête afgelegd.  

Als de studenten gevraagd wordt in welke mate duurzame ontwikkeling aan bod komt in de opleiding (figuur 

8) antwoordt een meerderheid van de studenten dat duurzame ontwikkeling weinig tot niet (categorie 1 en 
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2) aan bod komt. Slechts 14 procent (categorie 4 en 5) geeft aan dat duurzame ontwikkeling meer dan 

voldoende aan bod komt. Vanuit het standpunt van de studenten, scoort de opleiding dus maar middelmatig.  

 

Figuur 8 - Duurzame ontwikkeling komt aan bod in de opleiding (Rechten) 

Wanneer de studenten gevraagd wordt of duurzame ontwikkeling meer aan bod moet komen in de opleiding 

(figuur 9) antwoordt meer dan 50  procent positief (53 procent ). Echter, één vierde van de studenten vindt 

dat duurzame ontwikkeling voldoende aan bod komt.  

 

Figuur 9 – Duurzame ontwikkeling moet meer aan bod komen (Rechten)  

Van de 53 procent dat antwoordde dat duurzame ontwikkeling meer aan bod moet komen,  geeft 31 procent 

van de studenten aan dat zij openstaan voor een expliciet vak rond duurzame ontwikkeling in de opleiding 

(figuur 10). 
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Figuur 10 - Een vak dat expliciet handelt rond duurzame ontwikkeling? (Rechten)  

Vervolgens werd de studenten gevraagd welke duurzaamheidsuitdagingen meer aan bod dienen te komen 

(figuur 11). Zoals deels ook te verwachten was komt SDG 16 ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’ 

het meest aan bod in de opleiding volgens de studenten. Ook SDG 17 ‘Partnerschappen om doelstellingen te 

bereiken’, SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’, SDG 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, SDG 5 ‘Gendergelijkheid’, SDG 

8 ‘Waardig werk en economische groei’ en SDG 10 ‘Ongelijkheid verminderen’ komen volgens de studenten 

in een grote mate aan bod. Hieruit blijkt dat vooral de sociale thema’s rond duurzaamheid aan bod komen 

in de opleiding.  

 

Figuur 11 - Welke duurzaamheidsthema's komen aan bod in de opleiding? (Rechten)  
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Wanneer de studenten gevraagd werd welke duurzaamheidsuitdagingen meer aan bod moeten komen 

(figuur 12), komen diezelfde uitdagingen/thema’s grotendeels terug. Daarnaast vinden zij ook SDG 1 ‘Geen 

armoede’, SDG 2 ‘Geen honger’, SDG 5 ‘Gendergelijkheid’, SDG 12 ‘Duurzame consumptie en productie’ en 

SDG 13 ‘Klimaatactie’ belangrijk.  

 

Figuur 12 - Welke duurzaamheidsuitdagingen moeten meer aan bod komen? (Rechten)  

Tot slot werd de studenten gevraagd in welke opleidingsonderdelen aspecten van duurzame ontwikkeling 

aan bod komen (figuur 13). Twee vakken kwamen hier heel duidelijk naar voren: ‘Mensenrechten’ (19), een 

sociaal vak, en ‘Omgevingsrecht’ (19), een ecologisch vak. Daarnaast scoorden ook ‘Internationaal 

publiekrecht’ (12) en ‘Socialezekerheidsrecht’ (7) vrij goed.  

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

SDG
1

SDG
2

SDG
3

SDG
4

SDG
5

SDG
6

SDG
7

SDG
8

SDG
9

SDG
10

SDG
11

SDG
12

SDG
13

SDG
14

SDG
15

SDG
16

SDG
17

Welke duurzaamheidsuitdagingen moeten 
meer aan bod komen?



 

41 

 

 

Figuur 13 - Vakken waarin aspecten van duurzame ontwikkeling komen (Rechten)  
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Professor Geert Van Hoorick suggereerde om duurzame ontwikkeling meer te integreren in de bestaande 

vakken. Hij stelt voor om duurzame ontwikkeling nog meer te gaan beklemtonen in vakken waar dat al aan 

bod komt of waar het aan bod kan komen. Ook professor Tom Ruys maakte die suggestie.   

Professor Geert Van Hoorick haalde ook aan dat bij programmawijzigingen in de opleiding, de universiteit 

(centraal) mee moet sturen. Vandaag verdwijnen vaak vakken die handelen rond duurzaamheid, als de 

universiteit daar iets in zou kunnen meezeggen zouden die vakken kunnen blijven.  

Tot slot werd de docenten gevraagd welke duurzaamheidsthema’s meer aan bod dienen te komen, daarbij 

haalden beiden aan dat de sociale en ecologische dimensie vrij goed aan bod komen in de opleiding. Het is 

echter deze dimensies in hun relatie tot de economie die soms te weinig wordt aangehaald. Geert Van 

Hoorick zou graag meer aandacht willen voor ‘Waardig werk en economische groei’ (SDG 8), vooral in de 

meer economische vakken. Professor Tom Ruys haalde ook de nood voor een vak rond wereldhandel aan. 

Daarnaast haalde professor van Hoorick nog SDG 1 ‘Geen armoede’, SDG 2 ‘Geen honger’ en SDG 3 ‘Goede 

gezondheid en welzijn’ aan. Tot slot vond hij ook SDG 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ een 

belangrijk thema,  dit is belangrijk in verband met vakken die gaan over stedenbouw en vergunningen.  

Opportuniteiten en sterktes. 

Uit de studiefiches, enquêtes en interviews blijkt dat de opleiding Rechten heel wat opportuniteiten en 

sterktes heeft die kunnen benut worden bij het verder integreren van de SDG’s in de opleiding:  

- Zoals uit de bevragingen bij de studenten en uit de analyse van de studiefiches blijkt, zijn er heel wat 

vakken in de opleiding waar een link kan gelegd worden (of gelegd is) met duurzame ontwikkeling. 

Het vraagt dus niet zo heel veel moeite om meer de klemtoon te leggen op duurzaamheidsthema’s.   

- Studenten uit de opleiding rechten zijn de juristen van de toekomst en maken dus ook de regels van 

de toekomst. Overheden, bedrijven enz. vragen steeds meer juristen die kennis hebben van 

regelgeving en aspecten rond duurzame ontwikkeling. 

- Juristen staan met de voeten in de samenleving en zullen ook een grote impact hebben op de 

samenleving, het is dan ook van belang dat zij zich hier van bewust zijn. Dit wordt ook aangehaald in 

de opleidingscompetenties: ‘studenten moeten zich bewust zijn van de maatschappelijke rol en 

verantwoordelijkheid van de jurist,  ze moeten kritisch reflecteren over de relatie tussen het recht 

en de relevante sociale, economische en politieke factoren uit de samenleving, doorheen de tijd en 

moeten open staan voor de creatieve inzet van het recht als instrument van maatschappelijke 

ordening, met zin voor pluralisme, diversiteit en verdraagzaamheid (Universiteit Gent, 2017e)’.  

- De bacheloropleiding heeft veel gemeenschappelijke vakken waardoor er een leerlijn van duurzame 

ontwikkeling in de opleiding kan opgebouwd worden. 

Moeilijkheden en belemmeringen 

De studiefiches, enquêtes en interviews brachten ook enkele hiaten en belemmeringen aan het licht die de 

integratie van de SDG’s in de opleiding kunnen bemoeilijken:  
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- Studenten zijn vaak van mening dat de opleiding Rechten niet geschikt is om duurzame ontwikkeling 

te integreren, ze zien vaak de link van duurzame ontwikkeling niet met het juridische. Ze vinden dat 

dit thuishoort in andere opleidingen.  

- Uit de enquête blijkt dat studenten voornamelijk de sociale aspecten van duurzame ontwikkeling 

belangrijk vinden. Terwijl regels van ruimtelijke ordening en andere in de toekomst sterk van belang 

zullen zijn. Dat er een vak ‘Omgevingsrecht’ is, is voldoende voor de studenten. 

- Ondanks dat er veel vakken zijn waarin duurzame ontwikkeling aan bod kan komen, kan er geen 

duidelijke leerlijn getrokken worden in de opleiding. Momenteel komt dit nog te gefragmenteerd 

aan bod.  

- Bij programmawijzigingen in de Faculteit vallen de vakken die rond duurzame ontwikkeling handelen 

vaak weg.  

- Er is al weinig tijd in de opleiding. Lesgevers moeten al heel wat juridische materie aanbrengen, het 

is moeilijk om daar dan nog eens duurzame ontwikkeling bij te nemen.  

- Door het groot aantal studenten in de opleiding is het moeilijk om interactieve lessen te geven, wat 

belangrijk kan zijn in duurzaamheidseducatie (het bestuderen en begrijpen van 

duurzaamheidsuitdagingen).   

Aanbevelingen 

Juristen staan met de voeten in de samenleving, zij maken de regels die van toepassing zijn op de 

samenleving en kunnen bijgevolg een grote impact hebben op de samenleving. Het is van belang dat zij zich 

hier van bewust zijn en dat zij bij het maken van de regels van de toekomst oog hebben voor duurzame 

ontwikkeling. Regels zijn een juridisch instrument om de maatschappij te ordenen, te regelen,  te 

beschermen, …  Het zou daarbij onverantwoord zijn ten opzichte van de maatschappij om regels te maken 

die geen aandacht hebben voor duurzame ontwikkeling.  

Tot slot moet er ook nog aangehaald worden dat duurzame ontwikkeling moet gehanteerd worden als een 

richtinggevend principe. Het is van belang dat de opleiding de studenten bewust maakt van de nood aan 

duurzame ontwikkeling, kennis laat maken met de verschillende duurzaamheidsuitdagingen met betrekking 

tot het juridische vakgebied én dat zij daarbij een open en kritische houding hanteren.  

Een inclusieve integratie en de SDG’s 

Eerst en vooral is het van belang dat alle studenten in aanraking komen met duurzame ontwikkeling. In het 

debat rond de integratie van duurzame ontwikkeling in de opleidingen wordt vaak gesuggereerd om een 

keuzevak te introduceren in de opleiding. Op die manier bereik je echter enkel studenten die reeds aandacht 

hebben voor duurzame ontwikkeling. Een inclusieve integratie, waarbij alle studenten worden betrokken is 

dus van belang.  

Om de studenten mee te krijgen in het duurzaamheidsverhaal wordt er vaak gesuggereerd om een apart vak 

te introduceren in de opleiding dat expliciet handelt rond duurzame ontwikkeling. Dit kan echter op weinig 

steun rekenen in de opleiding, zowel de docenten als de studenten staan hier niet overtuigend achter.  
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Deze elementen meegenomen in de overweging, lijkt het mij het meest evident om een soort van ‘leerlijn 

rond duurzame ontwikkeling’ op te bouwen in de opleiding, eventueel aangevuld met een aantal nieuwe 

vakken. Dit lijkt me zeker mogelijk omdat uit de studiefiches bleek dat heel wat opleidingsonderdelen een 

link hebben met de SDG’s en ook de studenten gaven heel wat opleidingsonderdelen aan waarin aspecten 

van duurzame ontwikkeling aan bod komen. Daarnaast kan men casussen en oefeningen, die een groot deel 

uitmaken van de opleiding, meer gaan toespitsen op duurzaamheidsthema. Hieronder een aantal suggesties 

met betrekking tot de relevante SDG’s in de opleiding Rechten:  

-  SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’, zowel studenten als docenten vinden dit belangrijk, 

rechtsregels moeten immers aandacht hebben voor goede werkomstandigheden, maar mogen 

daarbij de economische groei niet belemmeren. SDG 8 zou meer aan bod kunnen komen in 

economische vakken zoals ‘Handels- en economisch recht’, ‘Economie’, maar ook het vak 

‘Arbeidsrecht’ leent zich hier uitstekend toe.  

- Ook SDG 17 ‘Partnerschappen om doelstellingen te bereiken’  is relevant voor een opleiding als 

Rechten. Partnerschappen in de opleiding Rechten kan gaan over instellingen die opgezet zijn om de 

krachten van verschillende landen te bundelen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Naties of de 

Wereldhandelsorganisatie, maar het kan ook gaan over rechtsregels omtrent internationale handel, 

want ook dat is partnerschap. Dit komt wellicht al aan bod in de vakken ‘Internationaal recht’ en 

‘Internationaal publiekrecht’, maar zou nog meer aandacht kunnen krijgen door een nieuw vak dat 

kan gaan over recht over wereldhandel. Wereldhandel gaat immers om samenwerking tussen 

verschillende landen. Bovendien kan met wereldhandel ook een link gelegd worden naar 

verschillende andere SDG’s, zoals bijvoorbeeld ‘Ongelijkheid verminderen tussen landen’ (SDG 10). 

- Uiteraard is er dan ook nog SDG 16 ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’.  Aangezien dit de 

‘core business’ is van de opleiding is het evident dat daar in vele vakken reeds de aandacht op gelegd 

wordt. Dit gebeurt vandaag echter nog te weinig. Lesgevers nemen vaak aan dat studenten wel 

weten dat het hierover gaat, vaak is dat echter niet zo. In vakken als ‘Bestuursrecht’ en ‘Staatsrecht’ 

kan het belang van sterke publieke diensten zeker nog meer aangehaald worden. Vrede en veiligheid 

kan nog meer aangehaald worden in vakken als ‘Internationaal publiekrecht’ en ‘Internationaal 

recht’.  

- Dan is er ook nog SDG 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’, hoewel dit niet zozeer door de 

studenten en docenten werd aangehaald, lijkt dit mij toch sterk relevant naar de toekomst toe. 

Juridische regels zullen immers de ruimtelijke ordening van de toekomst regelen. Momenteel gaat 

enkel ‘Omgevingsrecht’ hier dieper op in. Ook milieu in het algemeen, wordt nergens echt 

aangehaald. In de master wordt dit wel als keuzevak aangeboden. Het lijkt mij interessant om 

ruimtelijke ordening en milieu op te nemen in een gezamenlijk, inleidend vak.   

- SDG 1 ‘Geen armoede’ en daarmee verbonden SDG 10 ‘Ongelijkheid verminderen’ kunnen ook 

relevant zijn voor de opleiding Rechten, rechtsregels kunnen immers sociale bescherming bieden en 

zij kunnen ook discriminatie tegenwerken. Belangrijk daarin kan het vak ‘Socialezekerheidsrecht’ zijn.  

- Opvallend was de roep van studenten voor meer aandacht voor SDG 5 ‘Gendergelijkheid’. Daar kan 

eventueel nog meer op worden ingegaan in ‘Personen- en familierecht’ en ‘Mensenrechten’. In het 

algemeen kan men in de opleiding meer aandacht besteden aan hoe rechtsregels kunnen bijdragen 

tot gendergelijkheid.  
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De integratie van duurzame ontwikkeling via een leerlijn lijkt me hier dus de beste optie: het 

duurzaamheidsverhaal kan dan op een meer geïntegreerde en expliciete manier gebeuren.  

De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de opleiding Politieke Wetenschappen 

De Bachelor of Science in de politieke wetenschappen is een brede maatschappelijk vorming met een focus 

op het politiek gebeuren. In de bacheloropleiding worden de studenten de competenties aangeleerd die 

eigen zijn aan de politieke wetenschappen. Daarnaast maken de studenten ook kennis met politiek 

wetenschappelijk onderzoek. Via heel wat keuzevakken en minors kan het eigen traject uitgestippeld worden 

en in het derde jaar kan de student kiezen tussen drie majors: de internationale politiek, EU-studies en de 

nationale politiek (Universiteit Gent , 2017h).  

De studiefiches 

De concrete analyse van de studiefiches kan teruggevonden worden in bijlage 3.5. Het besluit van die analyse 

wordt hieronder geformuleerd.  

Heel wat vakken in de opleiding Politieke Wetenschappen hebben een link met de SDG’s: 7 verplichte vakken 

en 17 keuzevakken. In de verplichte vakken valt meteen op dat vooral de sociale dimensie van duurzame 

ontwikkeling aan bod komt. De ecologische dimensie komt vrijwel niet aan bod in de verplichte vakken. Ook 

in de keuzevakken ligt de klemtoon op de sociale dimensie van duurzaamheid.  

SDG 16 ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’ komt het meest aan bod. Dit valt niet te verwonderen 

aangezien de opleiding voornamelijk hierrond draait. Ook in de keuzevakken is het voornamelijk SDG 16 dat 

aan bod komt, maar ook andere, vooral sociale, SDG’s komen aan bod. Zo komt SDG 10 ‘Ongelijkheid 

verminderen’ ook nog vrij veel aan bod.  

Wanneer we kijken naar de mate van behandeling is er slechts één verplicht vak ‘Inleiding tot de 

Wereldpolitiek’ dat de SDG’s op een ‘vrij’ geïntegreerde manier bespreekt. In de keuzevakken ligt dit net iets 

beter.  

De didactische werkvormen in de verplichte vakken, zijn vooral hoorcolleges, aangevuld met online 

discussiegroepen en oefeningen.  

De enquêtes 

In totaal legden slechts 10 studenten de enquête af. Dit is te beperkt om conclusies uit te trekken, maar het 

is wel al mogelijk om een aantal patronen te herkennen.  

Als de studenten gevraagd wordt of duurzame ontwikkeling aan bod komt in de opleiding (figuur 14), 

antwoordt 89 procent van de studenten dat duurzame ontwikkeling voldoende of meer dan voldoende aan 

bod komt (categorie 3, 4 en 5).  45 procent van de studenten vindt zelfs dat duurzame ontwikkeling meer 

dan voldoende aan bod komt.  
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Figuur 14 - Duurzame ontwikkeling komt aan bod in de opleiding (PW) 

Wanneer de studenten gevraagd wordt of duurzame ontwikkeling nog meer aan bod dient te komen (figuur 

15) antwoordt 67 procent positief. 22 procent vindt dit niet nodig.  

 

Figuur 15 - Duurzame ontwikkeling moet meer aan bod komen (PW) 

Van de 67 procent studenten die meer duurzame ontwikkeling in de opleiding willen, staat 67 procent open 

voor een nieuw vak in de opleiding dat expliciet gaat over duurzame ontwikkeling (figuur 16). 16 procent 

heeft dit liever niet.  

11%

22%

45%

22%

Duurzame ontwikkeling komt aan 
bod in de opleiding

1 2 3 4 5

67%

22%

11%

Duurzame ontwikkeling moet meer aan 
bod komen

Ja Nee Geen mening



 

47 

 

 

Figuur 16 - Een vak dat expliciet handelt rond duurzame ontwikkeling? (PW)  

Vervolgens werd de studenten gevraagd welke duurzaamheidsthema’s aan bod komen in de opleiding (figuur 

17).  Hieruit blijkt dat bijna alle duurzaamheidsuitdagingen aan bod komen, het meest opvallend zijn: SDG 5 

‘Gendergelijkheid’, SDG 10 ‘Ongelijkheid verminderen’, SDG 16 ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

en SDG 17 ‘Partnerschappen om doelstellingen te bereiken’. SDG 2 ‘Geen honger’, SDG 14 ‘Leven in het 

water’ en SDG 15 ‘Leven op het land’ komen het minst aan bod volgens de studenten.    
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Figuur 17 - Welke duurzaamheidsthema’s komen aan bod in de opleiding? (PW) 

Wanneer de studenten gevraagd wordt welke duurzaamheidsuitdagingen meer aan bod moeten komen 

(figuur 18), komen dezelfde duurzaamheidsuitdagingen grotendeels terug, opvallend is echter SDG 13 

‘Klimaatactie’.  
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Figuur 18 - Welke duurzaamheidsuitdagingen moeten meer aan bod komen? (PW) 

Tot slot werd de studenten gevraagd in welke vakken aspecten van duurzame ontwikkeling komen (figuur 

19). Veel studenten gaven geen antwoord op deze vraag, waardoor niet veel kan afgeleid worden uit de 

grafiek.   

 

Figuur 19 - Vakken waarin aspecten van duurzame ontwikkeling komen (PW) 
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Professor Van de Graaf haalt aan dat duurzame ontwikkeling al vrij goed aan bod komt in de opleiding, maar 

hij vindt dat de opleiding er nog meer op kan inzetten. Volgens hem kan er nu al in de opleiding een duidelijke 

leerlijn getrokken worden rond duurzame ontwikkeling.  

Op de vraag hoe duurzame ontwikkeling nog meer kan geïntegreerd worden in de opleiding suggereerde 

professor Van de Graaf om dit eventueel in extra-curriculaire activiteiten te doen. Bijvoorbeeld het 

organiseren van debatten. Een interessante suggestie was de projectweek. Ieder jaar wordt in de politieke 

wetenschappen een projectweek georganiseerd rond een politiek thema. Professor Van de Graaf gaf aan om 

daar ook eens de SDG’s bij te betrekken.  

Volgens professor Van de Graaf krijgen alle thema’s in de opleiding evenveel aandacht, al zou hij graag 

misschien nog iets meer aandacht willen voor SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’ en SDG 13 

‘Klimaatactie’.  

Sterktes en opportuniteiten 

De opleiding Politieke Wetenschappen heeft heel wat sterktes en opportuniteiten die benut kunnen worden 

bij de integratie van duurzame ontwikkeling: 

- De opleiding heeft veel vakken die een raakvlak hebben met duurzame ontwikkeling en de SDG’s.  

- Studenten staan open voor meer duurzame ontwikkeling. 

- ‘De politiek is de verkeerstoren van de samenleving’. Net als juristen hebben politieke 

wetenschappers een niet te onderschatten invloed op de samenleving. De link met duurzame 

ontwikkeling is dan ook makkelijker te maken.  

- Politieke wetenschappers met een kennis omtrent duurzaamheidsthema’s worden steeds meer 

gevraagd door bedrijven en overheden (EU, Vlaamse Overheid enz.).  

- De opleiding heeft veel aandacht voor de sociale thema’s van duurzame ontwikkeling.  

Moeilijkheden en belemmeringen 

De opleiding Politieke Wetenschappen heeft ook een aantal belemmeringen die de integratie kunnen 

bemoeilijken:  

- De Politieke Wetenschappen is een brede opleiding, dit maakt het soms moeilijk om een 

geïntegreerd duurzaamheidsverhaal over te brengen naar de student. 

- Er zijn heel wat keuzevakken in de opleiding, ook dit maakt het moeilijk om een coherent 

duurzaamheidsverhaal over te brengen, zonder het risico van overlap. 

- Het ecologische aspect van duurzaamheid wordt nog iets te weinig aangebracht.   

Aanbevelingen 

De politiek beïnvloedt het dagelijkse leven, de sociale ordening, de manier waarop de samenleving 

georganiseerd is. De politieke wetenschapper moet dus een zekere voeling met de maatschappij hebben. 
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Het zou dan ook vooringenomen zijn mocht de politieke wetenschapper daarbij geen aandacht hebben voor 

duurzame ontwikkeling.  

Daarnaast moet duurzame ontwikkeling in de opleiding gezien worden als een richtinggevend principe. De 

opleiding heeft de taak om studenten te laten kennis maken met de verschillende 

duurzaamheidsuitdagingen met betrekking tot de politieke wetenschappen en kan daarbij eventuele 

oplossingen aanreiken, die de studenten in staat stellen om de duurzaamheidsuitdagingen tegemoet te gaan.  

Een inclusieve integratie en de SDG’s 

Omdat de opleiding Politieke Wetenschappen een brede opleiding is, en dus veel raakvlakken heeft met de 

SDG’s, is er de mogelijkheid om een ‘leerlijn duurzame ontwikkeling’ te trekken doorheen de opleiding. In de 

vakken waar dat relevant is, kunnen de SDG’s nog meer beklemtoond worden. Daarnaast kan de projectweek 

die elk jaar georganiseerd wordt in de politieke wetenschappen ook eens gaan over de SDG’s in hun geheel 

of over één SDG. Hieronder volgen enkele suggesties met betrekking tot de SDG’s relevant voor de opleiding 

Politieke Wetenschappen:  

- Aangezien de politiek de sociale ordening beïnvloedt lijkt SDG 1 ‘Geen armoede’ en daarmee 

samengaan SDG 10 ‘Ongelijkheid verminderen’ zeker relevant voor deze opleiding. Dit kan aan bod 

komen in vakken als ‘Structuur en conflict in het globale zuiden’, ‘Sociologie’ en eventueel ‘Sociale 

en politieke leerstelsels’.  

- De politiek is vaak het voorbeeld van de samenleving, ook gendergelijkheid (SDG 5) is daarom 

belangrijk in de opleiding politieke wetenschappen. Hoe kan de politiek bijdragen tot een meer 

gendergelijke samenleving? Dit kan doorheen de volledige opleiding meer naar voren gebracht 

worden 

- Net zoals in de Rechten vormt SDG 16 ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’ een belangrijk 

onderdeel van de opleiding. Dit komt wellicht in bijna alle vakken aan bod, toch kan het altijd nog 

iets meer beklemtoond worden.  

- Het opleidingsonderdeel ‘Actuele politieke problemen’ zou meer kunnen toespitsen op 

duurzaamheidsthema’s, duurzaamheidsthema’s kunnen immers ook actuele politieke problemen 

zijn.  

- Daarnaast zijn er ook nog een aantal ecologische SDG’s: SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie, 

SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’ en SDG 13 ‘Klimaatactie’, deze zijn ook zeer 

relevant naar de politieke wetenschappen toe, beleidsmatig worden hier immers veel belangrijke 

beslissingen rond genomen. Deze komen globaal gezien, buiten in een aantal keuzevakken, niet echt 

aan bod in de opleiding. Een suggestie is om hierrond eventueel een nieuw vak te organiseren. Een 

andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld het keuzevak ‘Politieke vraagstukken van duurzaamheid’ 

verplicht te maken voor alle studenten. 

- Tot slot is er nog SDG 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’, ook dit is een belangrijk thema in 

de politieke wetenschappen. Duurzame steden en gemeenschappen gaat over lokale samenwerking, 

dit kan zeker relevant zijn voor vakken die betrekking hebben op de lokale politiek, maar ook in 
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nationale of internationale politiek en EU-studies zijn problemen van verstedelijking, milieu-impact 

van steden enz. relevant.  

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de opleiding Fysica en de Sterrenkunde 

De fysica is een wetenschap die een zeer ruim gebied van de materiële wereld bestrijkt. In de 

bacheloropleiding worden de fundamentele technieken en methoden bestudeerd die nodig zijn om de 

fysische werkelijkheid te omschrijven. In de bacheloropleiding wordt tevens de aanzet gegeven tot de grote 

specialisatievakken van de fysica en de sterrenkunde. In het eerste bachelorjaar gaat de aandacht naar 

wiskunde en verscheidene basisvakken fysica en ook een vak programmeren. In het tweede bachelorjaar 

staat de fysica en de sterrenkunde centraal. In het laatste jaar heeft de student de kans zijn blik te verruimen 

via natuurkundige en niet-natuurkundige keuzevakken (Universiteit Gent, 2017f). 

De studiefiches 

De analyse van de studiefiches kan teruggevonden worden in bijlage 3.5. Het besluit van de analyse wordt 

hieronder geformuleerd.  

Het besluit van de analyse van de studiefiches bij de Fysica en de Sterrenkunde kan kort gebeuren. Slechts 

één vak in de gehele opleiding heeft een raakvlak met de SDG’s. Dit is het vak ‘Thermische fysica’, waar wordt 

ingegaan op het energievraagstuk. De mate van behandeling in relatie tot duurzame ontwikkeling is beperkt.  

Enquêtes 

In totaal legden 21 studenten Fysica en Sterrenkunde de enquête af.  

Als de studenten gevraagd wordt of duurzame ontwikkeling aan bod komt in hun opleiding (figuur 20), 

antwoordt 67 procent dat duurzame ontwikkeling niet (categorie 1) aan bod komt. Slechts 14 procent vindt 

dat het voldoende of meer dan voldoende (categorie 3 en 4) aan bod komt. Gezien vanuit het perspectief 

van de studenten scoort de opleiding dus niet goed.  
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Figuur 20 - Duurzame ontwikkeling komt aan bod in de opleiding (Fysica en sterrenkunde)  

Toen de studenten gevraagd werd of duurzame ontwikkeling nog meer aan bod dient te komen (figuur 21) 

antwoordde slechts 33 procent positief. Bijna 40 procent antwoordde dat duurzame ontwikkeling niet meer 

aan bod moet komen. 29 procent had daar geen mening over.  

 

Figuur 21 – Duurzame ontwikkeling moet meer aan bod komen in de opleiding (Fysica en sterrenkunde) 

Van de 33 procent studenten die meer duurzame ontwikkeling willen in de opleiding, staat bijna drie vierde 

open voor een nieuw vak dat expliciet handelt rond duurzame ontwikkeling (figuur 22).  
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Figuur 22 - Een vak dat expliciet handelt rond duurzame ontwikkeling? (Fysica en sterrenkunde)  

Vervolgens werd de studenten gevraagd welke duurzaamheidsuitdagingen aan bod komen in de opleiding 

(figuur 23). Een eerste was SDG 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’ (veel studenten percipiëren dit echter als het ‘krijgen’ 

van kwaliteitsonderwijs), SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’ en SDG 9 ‘Industrie innovatie en 

infrastructuur’. In mindere mate komen ook SDG 5 ‘Gendergelijkheid’, SDG 8 ‘Waardig werk en economische 

groei’, SDG 13 ‘Klimaatactie’ en SDG 17 ‘Partnerschappen om doelstellingen te bereiken aan bod. 

 

Figuur 23 - Welke duurzaamheidsthema's komen aan bod in de opleiding? (Fysica en sterrenkunde) 
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Toen de studenten gevraagd werd welke duurzaamheidsthema’s (uitdagingen) nog meer aan bod moeten 

komen in de opleiding (figuur 24) komen diezelfde thema’s grotendeels terug. Opvallend is echter SDG 13 

‘Klimaatactie’, SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’ en SDG 12 ‘Duurzame consumptie en productie.  

 

Figuur 24 - Welke duurzaamheidsuitdagingen moeten meer aan bod komen? (Fysica en sterrenkunde) 

Tot slot werd de studenten gevraagd om drie vakken te noemen waarin aspecten van duurzame ontwikkeling 

aan bod komen (figuur 20). Veel studenten lieten deze vraag open. Een aantal vakken kwamen hier uit, maar 

geen enkel met een uitgesproken resultaat.  

 

Figuur 25 - Vakken waarin aspecten van duurzame ontwikkeling komen (Fysica en sterrenkunde) 
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Interviews 

De interviews kunnen worden teruggevonden in bijlage 3.8.  

Beide docenten vinden duurzame ontwikkeling belangrijk, maar aandacht voor duurzame ontwikkeling mag 

de ‘core business’ (wiskunde, statistiek en computer modellering) van de opleiding niet ondermijnen.  

Professor Ryckebusch haalde aan dat de SDG’s enkel doelstellingen zijn en dus geen ‘tools’ aanreiken om de 

doelstellingen te bereiken. Hij haalde daarbij aan dat studenten fysica worden opgeleid om zulke ‘tools’ te 

ontwikkelen. Bovendien volgen studenten deze opleiding omdat ze willen weten wat iets is en waarom, zij 

willen geen abstracte dingen leren, zoals de SDG’s.  

Professor Ryckebusch zegt dat duurzame ontwikkeling inderdaad niet veel aan bod komt in de opleiding, 

maar de duurzaamheidscompetenties zijn volgens hem wel aanwezig: risico’s nemen, kritisch zijn, 

ondernemerschap, nadenken over alternatieven, reflecteren enz.  

Als duurzame ontwikkeling meer aan bod moet komen in de opleiding, opteert professor Jachowicz voor een 

keuzevak. Ze vindt dat iedereen daar de nodige kennis over moet  hebben, maar ze twijfelt of een nieuw vak 

een zoveel beter alternatief is.  

Als we de docenten vragen welke duurzaamheidsuitdagingen meer aan bod moeten komen, antwoordt 

professor Jachowicz met SDG 13 ‘Klimaatactie’ en SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’.  

Opportuniteiten en sterktes 

De analyse van de studiefiches, enquêtes en interviews tonen een aantal sterktes uit de opleiding Fysica en 

Sterrenkunde die interessant kunnen zijn voor de integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding: 

- Expliciet komt duurzame ontwikkeling niet aan bod in de opleiding. Impliciet is die link er enigszins 

wel, vooral via competenties die de studenten wordt aangeleerd: energie-efficiëntie, kritisch zijn,  

technologische innovatie, ondernemerschap in verband met technologie, enz. 

- Het is een kleine opleiding, dit maakt het mogelijk om de lessen interactiever te laten verlopen, dit 

is belangrijk in duurzaamheidseducatie (begrijpen en bestuderen van duurzaamheidsuitdagingen).  

- Er is een duidelijk (industriële) vraag naar de duurzaamheidscompetenties vanuit overheid en 

bedrijven. 

Moeilijkheden en belemmeringen 

De opleiding kent echter ook een aantal moeilijkheden en belemmeringen die de integratie van duurzame 

ontwikkeling kunnen bemoeilijken: 

- Er zijn te weinig expliciete verwijzingen naar duurzame ontwikkeling in de opleiding, bijvoorbeeld in 

de opleidingscompetenties. 



 

57 

 

- De opleiding fixeert vooral op de technologische aspecten van duurzaamheid. Er kan echter ook 

ruimte zijn voor de ecologische aspecten van duurzame ontwikkeling. 

- Er is te weinig tijd en ruimte voor. ‘De opleiding vraagt al enorm veel van de student, duurzame 

ontwikkeling daar nog bijnemen zou de ‘core business’ van de opleiding ondermijnen.’  

- Studenten zien het nut niet in van duurzame ontwikkeling te integreren in de opleiding. Ze zien de 

link van duurzame ontwikkeling met de fysica niet. Duurzame technologie kan echter een belangrijke 

rol spelen in de toekomst.  

- In vele vakken is het moeilijk een link te leggen met duurzaamheid. 

- Docenten weten niet goed hoe ze duurzaamheid verder moeten integreren in de opleiding.   

- Docenten nemen al te vaak aan dat studenten wel weten dat wat ze doceren gaat over duurzame 

ontwikkeling.  

Aanbevelingen 

De link met duurzame ontwikkeling is bij de opleiding Fysica en Sterrenkunde misschien niet zo snel gemaakt, 

toch is het van groot belang. Fysici ontwikkelen mee de technologie van de toekomst en daarmee 

samengaand de technologie die nodig zal zijn om van de samenleving een meer duurzame samenleving te 

maken. Bovendien is het van belang dat de fysicus inzicht heeft in de culturele, ethische en maatschappelijke 

aspecten van de fysica en sterrenkunde.  

Bij de integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding Fysica en Sterrenkunde is het de bedoeling om 

duurzame ontwikkeling te integreren als een richtinggevend concept. Dit wil zeggen dat de opleiding de taak 

heeft om de studenten bewust te maken van de nood aan duurzame ontwikkeling, kennis laat maken de 

verschillende duurzaamheidsuitdagingen en wat de fysica daartoe kan bijdragen. Daarnaast is het de 

bedoeling om hen een kritische en open houding bij te brengen.  

Inclusieve integratie en de SDG’s 

Aangezien weinig studenten de noodzaak van meer duurzame ontwikkeling in hun opleiding echt 

noodzakelijk vinden, is het van belang dat alle studenten betrokken worden in het duurzaamheidsverhaal. 

Een keuzevak kan dan ook niet de echte oplossing zijn. Het kan natuurlijk als extra aangeboden worden, maar 

zeker niet als enige optie voor de integratie van duurzame ontwikkeling. Als we kijken naar het aanbod van 

de vakken is de optie van een leerlijn echter ook niet evident. Weinig vakken hebben immers een link met 

de SDG’s, maar zelfs de vakken waarin een link kan gelegd worden met bepaalde SDG’s, wordt dit nog te 

weinig gedaan. 

Dit alles in overweging genomen, stel ik voor om vakken waar een link is met de SDG’s, dat nog meer te 

beklemtonen, het gaat dan vooral over SDG 7 en 9, maar ook SDG 12. Daar bovenop kan er in het 

experimenteren en in onderzoek, wat ook een belangrijk onderdeel vormt in de opleiding, meer aandacht 

aan besteed worden. Tot slot kan er misschien plaats zijn voor een nieuw vak. Een aantal suggesties: 

- In het bachelorproject in de derde bachelor moeten de studenten een experimenteel project 

uitvoeren, dit kan ook betrekking hebben op een duurzaamheidsthema.   



 

58 

 

- SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’ zou meer beklemtoond kunnen worden in vakken als 

‘Elektriciteit en magnetisme’ en ‘Thermische fysica’.  

- Ook SDG 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’ kan in een aantal vakken zeker nog meer 

beklemtoond worden (ik heb te weinig inhoudelijke kennis over de vakken, maar de professoren 

haalden aan dat dit zeker mogelijk is).  

- Bovendien kan ook  SDG 12 ‘Duurzame consumptie en productie’ belangrijk zijn in de opleiding. In 

een vak als ‘Materiaalfysica’ kan er bijvoorbeeld aandacht zijn voor de impact van de verschillende 

materialen op het milieu.  

- Tot slot wil ik hier ook nog aandacht besteden aan SDG 13 ‘Klimaatactie’, want vooral de studenten 

willen hier meer aandacht voor. Ook hier kan je in de verschillende opleidingsonderdelen meer 

aandacht voor gaan vragen. 

- Velen staan in de opleiding Fysica en Sterrenkunde niet te springen voor een nieuw vak rond 

duurzame ontwikkeling, toch zou ik ervoor opteren. Dat hoeft zeker niet heel ver te gaan en kan nog 

steeds erg wetenschappelijk blijven. Een optie zou een vak als ‘Technologie en milieu’ kunnen zijn of 

‘Fysica en milieu’. Daarin kan de impact van fysica op het milieu aangebracht worden. Daarnaast 

kunnen er ook actuele duurzaamheidsuitdagingen met betrekking tot de fysica besproken worden, 

eventueel aangevuld met seminaries en workshops. SDG 13 ‘Klimaatactie kan hier mee geïntegreerd 

worden.  

- In de opleiding worden ook veel experimenten uitgevoerd. Ook daar kan meer aandacht besteed 

worden aan duurzame ontwikkeling en op die manier kunnen studenten er ook meer voor geprikkeld 

worden.  

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de opleiding Chemie 

In de opleiding Chemie worden studenten gevormd die op zoek gaan naar de samenstelling, eigenschappen 

en toepassingsmogelijkheden van verschillende stoffen. In het eerste bachelorjaar wordt vooral gefocust op 

de basiswetenschappen zoals wiskunde, natuurkunde, biologie en chemie. Die basiskennis is van belang voor 

de meer chemie-specifieke vakken die worden aangebracht in het tweede jaar. In het derde jaar kan er 

gekozen worden uit drie majors of een internationale uitwisseling (Universiteit Gent, 2017i).  

De studiefiches 

De concrete analyse van de studiefiches kan teruggevonden worden in bijlage 3.5. Het besluit van die analyse 

wordt hieronder geformuleerd.   

In de opleiding chemie zijn er 7 opleidingsonderdelen die een link hebben met de SDG’s. Slechts één vak 

daarvan is een keuzevak. In deze opleidingsonderdelen ligt de klemtoon duidelijk op het ecologische aspect 

van duurzame ontwikkeling. Het gaat dan vooral over de impact van de chemie op de samenleving en de 

deelaspecten daarvan (lucht, water, bodem, welzijn enz.). 
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Als we kijken naar de mate van behandeling met betrekking tot een geïntegreerde aanpak van de SDG’s en 

een verwijzing naar duurzame ontwikkeling, is die behandeling er enigszins wel, maar enkel met betrekking 

tot de ecologische thema’s.  

De lesmethode in de opleiding chemie is voornamelijk hoorcollege, practicum en geleide oefeningen in een 

werkcollege.  

De enquêtes 

In totaal legden 21 studenten Chemie de enquête af.  

Als de studenten gevraagd wordt in welke mate duurzame ontwikkeling aan bod komt in de opleiding (figuur 

26) antwoordt 50 procent dat duurzame ontwikkeling voldoende (categorie 3) of zelfs meer dan voldoende 

aan bod komt (categorie 4 en 5). 40 procent vindt dat het weinig aan bod komt (categorie 2). Slechts 10 

procent is van mening dat duurzame ontwikkeling niet aan bod komt in de opleiding.  

 

Figuur 26 - Duurzame ontwikkeling komt aan bod in de opleiding (Chemie)  

De studenten staan echter niet heel overtuigend open voor meer duurzame ontwikkeling in de opleiding 

(figuur 27). 52 procent vindt het niet nodig dat duurzame ontwikkeling meer aan bod komt. Slechts 19 

procent is van mening dat duurzame ontwikkeling meer aan bod moet komen in de opleiding.  
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Figuur 27 - Duurzame ontwikkeling moet meer aan bod komen in de opleiding (Chemie)  

Vervolgens werd de studenten gevraagd welke duurzaamheidsthema’s aan bod komen in de opleiding (figuur 

28). Volgende SDG’s kwamen daaruit: SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’,  SDG 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, 

SDG 6 ‘Schoon water en sanitair’, SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’, SDG 9 ‘Industrie, innovatie en 

infrastructuur, SDG 13 ‘Klimaatactie’, SDG 14 ‘Leven in het water’ en SDG 15 ‘Leven op het land’. Opvallend 

is dat SDG 12 ‘Duurzame consumptie en productie’ in mindere mate werd aangeduid, terwijl de opleiding 

daar veel op inzet in bijvoorbeeld practica.  

 

Figuur 28 - Welke duurzaamheidsthema's komen aan bod in de opleiding? (Chemie)  

Toen de studenten gevraagd werd welke duurzaamheidsthema’s meer aan bod dienen te komen in de 

opleiding (figuur 29), kwamen diezelfde duurzaamheidsthema’s (uitdagingen) terug. Twee 
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duurzaamheidsthema’s springen echter meteen in het oog SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’ en SDG 

13 ‘Klimaatactie’.  

 

Figuur 29 - Welke duurzaamheidsuitdagingen moeten meer aan bod komen? (Chemie) 

Tot slot werd de studenten ook gevraagd om drie vakken op te noemen waarin aspecten van duurzame 

ontwikkeling komen (figuur 30). Hier kwamen slechts vier vakken uit. Geologie (2), Ecologie (18), Kwaliteits-

, welzijns- en milieuzorg in de chemische industrie (21) en Chemie, samenleving en ethiek (19). 

 

Figuur 30 - Vakken waarin aspecten van duurzame ontwikkeling komen (Chemie) 
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Interviews 

De interviews kunnen teruggevonden worden in bijlage 3.8.   

Beide docenten vinden duurzaamheid belangrijk, maar halen aan dat het debat rond duurzame ontwikkeling 

vaak te politiek is, en te weinig wetenschappelijk onderbouwd wordt. Ze geven wel aan dat de SDG’s 

belangrijk zijn voor de bewustwording rond duurzame ontwikkeling.  

Wanneer de docenten gevraagd werd op welke manier duurzame ontwikkeling aan bod dient te komen, 

gaven beiden aan dat er zeker geen apart vak moet zijn rond duurzame ontwikkeling. Mieke Adriaens gaf aan 

om het te integreren door in de opleidingsonderdelen waar het reeds vervat zit, het nog meer te gaan 

beklemtonen. Daarnaast staat zij ook open voor een keuzevak. Johan Winne suggereerde om meer in te 

zetten op seminaries en workshops. Hij vreest immers dat als een vak apart gegeven wordt rond duurzame 

ontwikkeling, dit te eendimensionaal zal gebeuren. Daarnaast bracht professor Winne net als professor 

Adriaens aan om duurzame ontwikkeling nog meer aan bod te laten komen, waar dat al aan komt. 

Tot slot werd de docenten ook gevraagd welke duurzaamheidsthema’s meer aandacht zouden moeten 

krijgen in de opleiding. Professor Winne gaf daarbij het volgende aan ‘We moeten mensen laten doen waar 

ze sterk in zijn, we moeten blijven inzetten op onze sterktes’ (persoonlijke communicatie, 11 mei 2017). In 

de chemie is dat dan bijvoorbeeld ‘verantwoorde consumptie en productie’. Professor Adriaens gaf aan 

daarvoor niet voldoende op de hoogte te zijn.  

Sterktes en opportuniteiten 

De opleiding chemie heeft heel wat sterktes en opportuniteiten die de integratie van duurzame ontwikkeling 

kunnen bevorderen: 

- De chemici zitten met de voeten in de realiteit. De chemische industrie kan een grote invloed hebben 

op de maatschappij, waardoor de link met duurzame ontwikkeling makkelijker te maken is.  

- Uit de interviews blijkt dat lesgevers in hun onderzoek reeds volop bezig zijn met duurzaamheid.  

- In de bachelorproef worden studenten betrokken in lopend onderzoek, waarbij het heel vaak gaat 

over duurzame processen. 

- Studenten experimenteren veel (in practica). Daarbij wordt reeds stilgestaan bij de impact op het 

milieu.  

- Chemici komen vaak in een onderzoeksetting terecht, daartoe leren ze kritisch te zijn (zich afvragen 

of wat ze doen wel degelijk beter is dan iets anders). Dit is een belangrijke 

duurzaamheidscompetentie.  

- De chemie is een kleine opleiding. Het is dan ook makkelijker om duurzaamheidseducatie aan te 

brengen.  

Moeilijkheden en belemmeringen 

De opleiding chemie heeft echter ook een aantal moeilijkheden die de integratie kunnen belemmeren: 
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- Enkel de ecologische aspecten van duurzaamheid komen aan bod in de opleiding. Er kan echter ook 

aandacht zijn voor de socio-politieke aspecten van duurzaamheid. 

- Het aantal vakken waarin duurzame ontwikkeling expliciet aan bod komt, is vrij beperkt.  

- De eerder sociale aspecten van duurzaamheid worden liever niet aangekaart door de lesgevers, 

omdat deze niet altijd wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

- Lesgevers nemen vaak aan dat studenten ‘het wel door hebben’ dat ze iets zeggen over duurzame 

ontwikkeling, terwijl dat niet altijd het geval is.  

- Ondanks het feit dat de chemie zo een sterke band heeft met de samenleving, vindt de meerderheid 

van de studenten het niet nodig om duurzame ontwikkeling nog meer aan bod te laten komen. 

Aanbevelingen 

De integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding Chemie is in een eerste plaats van belang omdat 

chemici een grote impact kunnen hebben op de samenleving (bodem, water, lucht, welzijn enz.). Het is dan 

ook belangrijk dat zij zich hiervan bewust zijn. Chemie zit bovendien in zowat alles: voeding, medicijnen, 

zonnepanelen, … . Het hoeft dus geen uitleg dat chemie ook kan bijdragen tot de oplossing van 

duurzaamheidsuitdagingen.  

Opnieuw is het van belang dat in de opleiding Chemie, duurzame ontwikkeling als een richtinggevend 

concept wordt gehanteerd. De bedoeling is om studenten te laten kennismaken met 

duurzaamheidsuitdagingen en mogelijke oplossingen, daarnaast is het van belang dat zij worden geprikkeld 

om erover na te denken.  

Inclusieve integratie en de SDG’s 

Het is van belang dat iedereen betrokken wordt in het duurzaamheidsverhaal. Meer dan de helft van de 

studenten vindt het niet nodig dat duurzame ontwikkeling meer aan bod komt, het aanbieden van een 

keuzevak zal dus niet helpen om duurzame ontwikkeling op een inclusieve manier te integreren in de 

opleiding. In tegenstelling tot de Fysica en Sterrenkunde is het inbouwen van een leerlijn rond duurzame 

ontwikkeling evenwel evidenter. Bovendien zijn er ook veel practica die zich goed lenen tot het aanbrengen 

van duurzame ontwikkeling. Daarnaast kunnen, in vakken waar dat relevant is, seminaries en workshops 

georganiseerd worden omtrent duurzaamheidsuitdagingen in de chemie. Enkele suggesties met betrekking 

tot de relevante SDG’s in de chemie:  

- SDG 6 ‘Schoon water en sanitair’ komt reeds aan bod, maar zou nog meer aan bod kunnen komen in 

bijvoorbeeld de practica. Daar kan ingegaan worden op de kwaliteit van het water. Ook het efficiënt 

omgaan met water kan aan bod komen. 

- SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’ komt niet uitgebreid aan bod, enkel in de master zijn er een 

aantal vakken die expliciet over energie gaan, dit zou reeds in de bachelor aan bod kunnen komen.  

- In het vak Kwaliteits-, welzijns- en milieuzorg in de chemische industrie worden momenteel al heel 

wat milieuthema’s besproken. Het zou interessant kunnen zijn om hier seminaries aan toe te voegen, 

op die manier kunnen de studenten een ruimere kijk krijgen op deze thema’s. Veel SDG’s kunnen 

gelinkt worden aan dit vak: SDG 3, SDG 6, SDG 7, SDG 12, SDG 13, SDG 14 en SDG 15.  Het vak Chemie, 
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samenleving en ethiek kan dezelfde thema’s ook aanbrengen en ook in dit vak kunnen seminaries 

georganiseerd worden.  

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de opleiding Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie 

(REVAKI)  

In de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie worden de studenten de technieken aangeleerd 

om de capaciteiten van de patiënt te optimaliseren. De revalidatiewetenschappen en kinesitherapie is een 

wetenschappelijk onderbouwde gezondheidszorg, waarbij er naast de interesse voor de bewegende 

medemens en de begeleiding in stoornissen van bewegingen ook aandacht is voor de wetenschappen. De 

bacheloropleiding is een algemene opleiding, die vooral als doorstroming dient naar de verschillende 

afstudeerrichtingen in de master: Revalidatie en Kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen, 

Revalidatie en Kinesitherapie bij kinderen, Revalidatie en Kinesitherapie bij inwendige aandoeningen, 

Revalidatie en Kinesitherapie bij ouderen en Lerarenopleiding Revalidatie en Kinesitherapie) (Universiteit 

Gent , 2017g). 

De studiefiches 

De concrete analyse van de studiefiches kan teruggevonden worden in bijlage 3.5. Het besluit van de analyse 

wordt hieronder geformuleerd. 

Wanneer we kijken naar de studiefiches van de opleiding, zijn er zes vakken die één of meerdere SDG’s 

bespreken. Dit zijn tevens allemaal verplichte vakken (er zijn geen keuzevakken in de opleiding REVAKI).  

Als we specifiek kijken naar de SDG’s, valt meteen op dat SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’ het meest 

wordt besproken, dit is ook logisch aangezien de opleiding REVAKI een gezondheidswetenschap is. De mate 

van behandeling met betrekking tot duurzame ontwikkeling is echter vrij beperkt.  

De didactische werkvorm die gehanteerd wordt in de opleiding, is vooral een hoorcollege, dit valt opnieuw 

samen met het feit dat de opleiding een groot aantal leerlingen heeft, zeker in de bachelorjaren. Maar omdat 

de opleiding ook praktijkgericht is, zijn er ook een aantal practica (praktijklessen).  

De enquêtes 

In totaal legden 58 studenten REVAKI de enquête af.  

Als de studenten gevraagd wordt in welke mate duurzame ontwikkeling aan bod komt in hun opleiding 

(figuur 30) antwoordt 78 procent dat duurzame ontwikkeling niet tot weinig aan bod komt (categorie 1 en 

2). Slechts 22 procent vindt dat duurzame ontwikkeling voldoende aan bod komt.  
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Figuur 31 - Duurzame ontwikkeling komt aan bod in de opleiding (REVAKI) 

Ondanks het feit dat de studenten aangeven dat duurzame ontwikkeling niet veel aan bod komt, staan zij 

niet te springen voor meer duurzame ontwikkeling in de opleiding (figuur 32). Slechts 31 procent van de 

studenten geeft aan open te staan voor meer duurzame ontwikkeling.  

 

Figuur 32 - Duurzame ontwikkeling moet meer aan bod komen in de opleiding (REVAKI) 

Van de 31 procent dat aangaf open te staan voor meer duurzame ontwikkeling geeft 39 procent aan open 

te staan voor een vak dat expliciet handelt rond duurzame ontwikkeling in de opleiding (figuur 33). Anderzijds 

wil 39 procent geen nieuw vak rond duurzame ontwikkeling.  
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Figuur 33 - Een vak dat expliciet handelt rond duurzame ontwikkeling?  (REVAKI) 

Vervolgens werd de studenten gevraagd welke duurzaamheidsthema’s aan bod komen in de opleiding (figuur 

34). SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’ komt het meest aan bod. Daarnaast komen ook SDG 4 

‘Kwaliteitsonderwijs’, SDG 5 ‘Gendergelijkheid’, SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’, SDG 10 

‘Ongelijkheid verminderen’, SDG 12 ‘Duurzame consumptie en productie en ten slotte SDG 16 en 17 ‘Vrede, 

veiligheid en publieke diensten’ en ‘Partnerschap’ vrij goed aan bod.  

 

Figuur 34 - Welke duurzaamheidsthema's komen aan bod in de opleiding? (REVAKI) 
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Toen de studenten gevraagd werd welke duurzaamheidsuitdagingen meer aan bod dienen te komen (figuur 

35), komen diezelfde uitdagingen (thema’s) daar grotendeels weer uit. Wat opvalt is SDG 13 ‘Klimaatactie’, 

de studenten hechten daar blijkbaar veel belang aan. Ook SDG 1 ‘Geen armoede’, springt daar tussenuit.  

 

Figuur 35 - Welke duurzaamheidsuitdagingen moeten meer aan bod komen? (REVAKI) 

Tot slot werd de studenten gevraagd om drie vakken te noemen waarin aspecten van duurzame ontwikkeling 

aan bod komen (figuur 36). Het vak ‘Levensbeschouwelijke-, maatschappelijke- en ethische aspecten in de 

gezondheidszorg’ (18) komt daar het duidelijkst uit. Ook de vakken ‘Revalidatie bij ouderen’ (9) en 

‘Psychologie en gedragsmanagement’ (8) worden door de studenten veel aangegeven.  
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Figuur 36 - Vakken waarin aspecten van duurzame ontwikkeling komen (REVAKI) 

De interviews 

Interviews kunnen teruggevonden worden in bijlage 3.8.  

Beide professoren staan open voor meer duurzame ontwikkeling in de opleiding.  

Als we hen de vraag voorleggen hoe dit zou moeten gebeuren antwoordden beiden ongeveer hetzelfde. 

Professor Calders geeft aan dat er een aantal vakken in de opleiding zich goed lenen om duurzame 

ontwikkeling uitgebreider te gaan bespreken. Daarnaast zegt hij ook open te staan voor een keuzevak. Hij 

vindt het vooral belangrijk dat er gedurende de opleiding een bewustmakingsproces wordt gecreëerd, hij 

haalt daar ten slotte ook aan dat er meer kan gewerkt worden met cases en praktijkvoorbeelden omtrent de 

duurzaamheidsthema’s.  Professor Cagnie suggereert om de duurzaamheidsthema’s die niet meteen een 

link hebben met de opleiding aan te bieden in een keuzevak. Thema’s die wel een link hebben met de 

opleiding, kunnen volgens haar nog meer expliciet aan bod komen in de opleidingsonderdelen waar dat 

relevant is.  

Tot slot werd hun ook gevraagd welke duurzaamheidsuitdagingen meer aan bod dienen te komen. Professor 

Cagnie geeft daar ‘Goede gezondheid en welzijn’ (SDG 3), ‘Gendergelijkheid’ (SDG 5) en ‘innovatie’ (SDG 9) 

aan. Professor Calders zou graag meer aandacht willen voor ‘Geen armoede’ (SDG 1) in de opleiding.  

Sterktes en opportuniteiten 

Uit de interviews, enquêtes en analyse van de studiefiches blijkt dat de opleiding een aantal sterktes heeft 

die gunstig zijn voor de integratie van duurzame ontwikkeling:  
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- In de opleiding komen heel wat sociale aspecten van duurzaamheid aan bod.  

- In de bacheloropleiding zijn er heel wat gemeenschappelijke vakken, dit maakt het inbouwen van 

een leerlijn rond duurzame ontwikkeling gemakkelijker. 

- De opleiding werkt met veel praktijklessen, praktijkvoorbeelden en cases, dit kan van belang zijn in 

duurzaamheidseducatie.  

Moeilijkheden en belemmeringen 

De opleiding heeft echter ook een aantal belemmeringen die de integratie van duurzame ontwikkeling 

kunnen bemoeilijken:  

- Studenten vinden het niet belangrijk dat duurzaamheid aan bod komt in de opleiding. Ze zien de link 

van duurzame ontwikkeling niet met de opleiding.  

- Duurzaamheid is niet relevant voor elk opleidingsonderdeel. 

- Er is weinig aandacht voor duurzame ontwikkeling in het competentiemodel.  

- De ecologische aspecten van duurzaamheid komen weinig aan bod.  

Aanbevelingen 

Ook in de opleiding Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie is de integratie van duurzame ontwikkeling 

van belang. De kinesitherapeut heeft als taak om de capaciteiten van de patiënt te optimaliseren, het zou 

echter vooringenomen zijn om als kinesitherapeut enkel daar aandacht voor te hebben. De kinesitherapeut 

moet immers ook rekening houden met het sociale aspect van duurzame ontwikkeling, zoals de financiële 

toestand van de patiënt, de lange termijn gezondheid van de patiënt, maar ook partnerschappen met andere 

zorgverleners zijn van belang. Daarnaast moet de kinesitherapeut ook rekening houden met de ecologische 

aspecten van duurzame ontwikkeling, hoe kan de kinesitherapeut zijn praktijk zo organiseren zodat hij een 

zo klein mogelijke impact heeft op het milieu?  

Daarnaast moet ook in de opleiding REVAKI duurzame ontwikkeling gehanteerd worden als een 

richtinggevend principe. De opleiding moet de studenten vooral bewustmaken van de nood aan duurzame 

ontwikkeling. Daarbij moet de opleiding de studenten kennis laten maken met de verschillende 

duurzaamheidsuitdagingen die er concreet bestaan met betrekking tot het vakgebied REVAKI, daarnaast kan 

de opleiding eventuele methoden en technieken meegeven aan de student om de duurzaamheidsproblemen 

aan te pakken, een open en kritische houding zijn daarbij een must.  

Een inclusieve integratie en de SDG’s 

Volgens de studenten komt duurzame ontwikkeling amper aan bod in de opleiding. Daarnaast wil slechts één 

derde meer duurzame ontwikkeling in de opleiding. Opnieuw zal een keuzevak daarom niet de ideale 

oplossing zijn. Een voorstel is om duurzame ontwikkeling aan bod te laten komen, waar dat relevant is, 

bovendien kan er in cases in bijvoorbeeld praktijklessen meer de nadruk op gelegd worden. Een aantal 

suggesties: 
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- SDG 1 ‘Geen armoede’ komt momenteel niet uitgebreid aan bod in de opleiding, toch is de roep 

ernaar, zowel bij studenten als docenten, groot. Professor Calders sprak over de gezondheidskloof, 

waarbij mensen met een lagere sociale status, vaak in een minder goede gezondheid verkeren, 

minder goede toegankelijkheid hebben tot de gezondheidszorg en vroeger sterven i.v.m. mensen 

met een hogere sociale status. Daarnaast sprak hij ook over het feit dat beweging, een goedkoop 

middel is voor een goede gezondheid. Gedurende de hele opleiding zou daar meer aandacht voor 

kunnen zijn. Studenten zouden methoden en manieren kunnen aangereikt worden om dit probleem 

aan te pakken. Er kan gedacht worden aan een vak als ‘Patiëntenbenadering in de 

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’. In dat vak kunnen bijvoorbeeld cases behandeld 

worden rond het thema. Ook in het vak ‘Management’ in de master kan daar meer de nadruk op 

gelegd worden (‘hoe moet je omgaan met een patiënt die in een minder goede financiële situatie 

zit’). Ook SDG 10 ‘Ongelijkheid verminderen’ hangt hier mee samen. 

- SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’ ook dit is belangrijk in een opleiding REVAKI, de 

kinesitherapeut moet er immers altijd mee rekening houden dat de patiënt moet kunnen werken. 

Ook dit kan in verschillende vakken nog extra beklemtoond worden. Bijvoorbeeld in praktijklessen 

- Ook SDG 12 ‘Duurzame consumptie en productie’ speelt een rol in de opleiding. De studenten 

moeten doorheen de opleiding meer informatie krijgen over afval en afvalpreventie. Dikwijls werd 

door studenten en docenten aangegeven dat in de opleiding thesissen digitaal ingediend worden, 

dat er recto verso geprint moet worden, maar ook specifiek met betrekking tot de praktijk van de 

kinesitherapeut kunnen in de opleiding tips gegeven worden. Bijvoorbeeld ‘hoe kan de 

kinesitherapeut zo hygiënisch mogelijk zijn zonder veel afval te produceren?’ Daarnaast kan er meer 

aandacht zijn voor hoe zo zuinig mogelijk om te gaan met toestellen in de praktijk. Dit kan in alle 

praktijklessen meer aangebracht worden.  

- SDG 17 ‘Partnerschappen’, om efficiënte gezondheidszorg te voorzien dient er een goede relatie te 

zijn tussen collega kinesitherapeuten en andere gezondheidswerkers. Ook dit moet door de gehele 

opleiding beklemtoond worden. Opnieuw is er in de master een vak waar dit reeds aan bod komt 

en waar dit eventueel nog meer aan bod zou kunnen komen: ‘Interdisciplinair samenwerken in de 

gezondheidszorg’. Er kan eventueel in de bachelor ook al aandacht voor zijn.  

- SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’ kan in heel wat vakken nog meer beklemtoond worden. 

Bijvoorbeeld in alle vakken omtrent ‘Revalidatie en kinesitherapie van het musculoskeletale stelsel,  

van het neurologische stelsel, bij reumatologische aandoeningen, bij ouderen en bij kinderen’.  

- Eventueel kan er ook een exploratief vak, zoals in de geneeskunde, komen in de opleiding. Zo een 

exploratief vak kan een aantal SDG’s bespreken die relevant zijn voor de REVAKI. Net zoals in de 

geneeskunde kan er op het einde van het jaar een ‘Studium generale’ plaatsvinden waarin de 

studenten zelf mogen kiezen welke SDG’s aan bod komen. Voor dit ‘Studium generale’ worden dan 

verschillende workshops en seminaries georganiseerd.  

- Tot slot kan in het vak ‘Inleiding tot de stage’ waarin de studenten voorbereid worden op de stage, 

oefeningen en cases aangebracht worden die gerelateerd zijn aan de SDG’s.  

Om een inclusieve integratie te verzekeren in de opleiding REVAKI, zal er veel meer de klemtoon moeten 

gelegd worden op de duurzaamheidsuitdagingen die relevant zijn voor de REVAKI. Daarnaast lenen de vele 
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praktijklessen en cases zich uitstekend tot het behandelen van verschillende technieken en methoden om 

de duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken.  

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de opleiding Geneeskunde 

In de opleiding Geneeskunde maken de studenten kennis met het functioneren van het menselijke lichaam, 

vervolgens moet die kennis omgezet worden in het genezen van zieken en in het verbeteren van de 

volksgezondheid. Daarnaast moet de arts ook een psychologisch inzicht hebben, de arts is immers vaak het 

eerste aansprekingspunt voor patiënten. De opleiding Geneeskunde bestaat uit blokken en lijnen. Blokken 

zijn ‘in de tijd beperkte geïntegreerde onderwijsperiodes die telkens een bepaald thema bestuderen en dat 

benaderen vanuit verschillende invalshoeken’. Lijnen lopen door de hele opleiding heen, daarin  ‘krijgen de 

studenten klinische, technische en communicatieve vaardigheden aangeleerd, worden ze getraind in het 

oplossen van problemen, realiseren ze zelfstandig wetenschappelijk werk (o.a. een masterproef) en gaan ze 

op exploratie in de gezondheidszorg. Dat alles wordt aangevuld met een ‘Studium generale’ (Universiteit 

Gent, 2017j).  

Studiefiches  

De concrete analyse van de studiefiches kan worden teruggevonden in bijlage 3.5. Het besluit van de analyse 

wordt hieronder geformuleerd.  

In de opleiding Geneeskunde kunnen vier vakken teruggevonden worden die een raakvlak hebben met de 

SDG’s. Daarbij komt vooral SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’ aan bod. Maar ook andere SDG’s, vooral de 

sociale, komen aan bod in de vakken. De mate van behandeling met betrekking tot duurzame ontwikkeling 

gebeurt vrij geïntegreerd, zeker in het vak ‘Gezondheid en Maatschappij’. Bovendien zijn al deze vakken 

verplichte vakken. De bachelor Geneeskunde heeft geen keuzevakken.  

De enquêtes  

In totaal legden 42 studenten Geneeskunde de enquête af.  

Als de studenten gevraagd wordt of duurzame ontwikkeling aan bod komt in hun opleiding (figuur 37) 

antwoordt 84 procent dat duurzame ontwikkeling meer dan voldoende aan bod komt (categorie 3, 4 en 5). 

Slechts 16 procent vindt dat dit weinig tot niet aan bod komt  
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Figuur 37 - Duurzame ontwikkeling komt aan bod in de opleiding (Geneeskunde) 

Wanneer de studenten vervolgens gevraagd wordt of duurzame ontwikkeling meer aan bod dient te komen 

(figuur 38) antwoordt 26 procent positief. 41 procent vindt dit niet nodig.  

 

Figuur 38 - Duurzame ontwikkeling moet meer aan bod komen in de opleiding (Geneeskunde) 

Van de 26 procent van de studenten die meer duurzame ontwikkeling willen in de opleiding, gaf 27 procent 

open te staan voor een nieuw vak dat expliciet handelt rond duurzame ontwikkeling (figuur 39).  
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Figuur 39 - Een vak dat expliciet handelt rond duurzame ontwikkeling (Geneeskunde) 

Vervolgens werd de studenten gevraagd welke duurzaamheidsthema’s aan bod komen in de opleiding (figuur 

40). SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’ komt het meest aan bod in de opleiding, Alle andere SDG’s komen 

ook veel aan bod in de opleiding volgens de studenten met uitzondering van SDG 7 ‘betaalbare en duurzame 

energie’, SDG 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’, SDG 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’, SDG 

13 ‘Klimaatactie’, SDG 14 ‘Leven in het water’ en SDG  15 ‘Leven op het land’.  

 

Figuur 40 - Welke duurzaamheidsthema's komen aan bod in de opleiding? (Geneeskunde) 
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Wanneer de studenten gevraagd wordt welke duurzaamheidsuitdagingen meer aan bod dienen te komen 

(figuur 41) komen diezelfde duurzaamheidsuitdagingen grotendeels terug. Opvallend zijn echter SDG 13 

‘Klimaatactie’ en SDG 5 ‘Gendergelijkheid’.  

 

Figuur 41 - Welke duurzaamheidsuitdagingen moeten meer aan bod komen? (Geneeskunde) 

Tot slot werd de studenten ook gevraagd om drie vakken te noemen waarin aspecten van duurzame 

ontwikkeling komen (figuur 42). Gezondheid en Maatschappij I en II (27) kwamen daar het duidelijkst naar 

voren. Voor de rest kunnen we hier niet veel uit afleiden, omdat studenten vaak geantwoord hebben met 

begrippen die aan bod komen in bepaalde vakken, daarnaast antwoordden zij ook met specifieke lijnen, ook 

daar kan niet veel uit afgeleid worden.  
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Figuur 42 - Vakken waarin aspecten van duurzame ontwikkeling komen (Geneeskunde) 

De interviews  

Het interview kan teruggevonden worden in bijlage 3.8.  

Professor De Sutter geeft aan dat de bewustwording van duurzame ontwikkeling belangrijk is bij de 

studenten geneeskunde. Die bewustwording moet volgens haar aan bod komen in de verplichte vakken, 

meer specifiek in de verplichte vakken waar het van toepassing is. Volgens haar loopt duurzame ontwikkeling 

ook nu al goed door in de verschillende vakken van de opleiding.  

Op de vraag welke duurzaamheidsthema’s meer aan bod dienen te komen, antwoordde zij dat er meer 

aandacht mag zijn voor de gezondheidskloof (SDG 1).  

Sterktes en opportuniteiten 

De opleiding Geneeskunde heeft heel wat sterktes en opportuniteiten die kunnen worden meegenomen in 

de integratie van duurzame ontwikkeling: 

- Er wordt reeds veel aandacht besteed aan de maatschappelijke context waarin de arts actief is.  

- Er komen al veel sociale aspecten van duurzame ontwikkeling aan bod in de opleiding. 

- Sommige vakken lenen zich goed tot het verder integreren van duurzame ontwikkeling. 

- Het idee van de ‘lijnen’ in de opleiding leent zich ook goed tot het verder integreren van duurzame 

ontwikkeling.  

0 5 10 15 20 25 30

Gezondheid en maatschappij I

Gezondheid en maatschappij II

E-lijn

Exploratie en ethiek

Z-lijn

Huisartsgeneeskunde

P-lijn

Stage

Gastro-intestinaal en endocrien stelsel,…

Vakken waarin aspecten van duurzame 
ontwikkeling komen
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Moeilijkheden en belemmeringen 

De opleiding Geneeskunde heeft ook een aantal moeilijkheden die de integratie van duurzame ontwikkeling 

kunnen belemmeren:  

- Vooral de sociale aspecten van duurzame ontwikkeling komen aan bod in de opleiding geneeskunde, 

er kan evenwel ook aandacht zijn voor de ecologische aspecten van duurzaamheid. 

- Duurzaamheid komt dan wel goed aan bod volgens de studenten, meer moet het niet aan bod 

komen volgens hen. 

- Niet iedereen ziet de link van duurzame ontwikkeling met de geneeskunde.  

Aanbevelingen 

De integratie van duurzame ontwikkeling in een opleiding als Geneeskunde is zeker belangrijk. Net zoals bij 

de kinesitherapeut in de opleiding REVAKI is de rol van de arts niet beperkt tot het genezen van de patiënt 

en het verbeteren van de volksgezondheid. De arts moet ook aandacht hebben voor de sociale en 

ecologische aspecten van duurzame ontwikkeling. Bij de sociale aspecten moet daarbij aandacht zijn voor de 

gezondheidskloof, de lange termijn gezondheid en de financiële toestand van de patiënt, maar ook 

partnerschappen met andere gezondheidswerkers is belangrijk. Daarnaast moet de arts ook aandacht 

hebben voor de ecologische aspecten, zo moet er aandacht zijn voor de hygiëne, maar ook aandacht voor 

afvalpreventie.  

Ook in de opleiding Geneeskunde wordt duurzame ontwikkeling niet gehanteerd als een richtinggevend 

principe. De bedoeling van een opleiding Geneeskunde is om de student bewust te maken van een aantal 

duurzaamheidsuitdagingen die spelen in het vakgebied van de Geneeskunde, daarnaast kan de opleiding een 

aantal methoden en technieken of eventuele oplossingen aan de studenten aanreiken om de 

duurzaamheidsuitdagingen van de toekomst tegemoet te gaan.  

Een inclusieve generatie en de SDG’s 

De opleiding Geneeskunde scoort bijzonder goed bij de studenten als het gaat over duurzame ontwikkeling. 

Kijken we naar de studiefiches en de opleiding in het algemeen, dan zien we dat ook daar verdienstelijke 

inspanningen gedaan worden. De idee van de zogenaamde ‘lijnen’ in de opleiding zijn ook een interessant 

gegeven. Duurzame ontwikkeling kan echter nog meer aan bod komen in de opleiding. Enkele suggesties 

met betrekking tot de relevante SDG’s in de Geneeskunde:  

 SDG 1 ‘Geen armoede’: in de geneeskunde wordt vaak gesproken over de gezondheidskloof (zie 

REVAKI) de arts kan deze mee helpen dichten. SDG 10 ‘Ongelijkheid verminderen’ hangt hier deels 

ook mee samen. Dit kan zeker al aangebracht worden in een vak als ‘Gezondheid en Maatschappij’, 

maar ook in het vak ‘Huisartsgeneeskunde’, omdat de arts vaak het eerste aansprekingspunt is.  

 SDG 2 ‘Geen honger’: het is de taak van de arts om de patiënt te informeren over een gezond 

voedingsstijl. Dit kan in vele vakken beklemtoond worden. Opnieuw kan dit gebeuren in vakken als 

‘Gezondheid en Maatschappij’ en ‘Huisartsgeneeskunde’.  



 

77 

 

 SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’, dit is wellicht de belangrijkste voor de opleiding, het is dan ook 

gemakkelijk om de link te leggen met veel vakken, in die vakken kan de klemtoon dus nog meer 

gelegd worden.  

 SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei: de arts moet bij het ‘genezen’ van de patiënt ook 

rekening  houden met het feit dat de patiënt moet kunnen werken. Dit kan eventueel nog meer 

benadrukt worden in een vak als ‘Huisartsgeneeskunde’.  

 SDG 12 consumptie en productie: artsen hebben heel wat afval in hun praktijk, waaronder ook 

medisch afval, het is belangrijk dat zij in de opleiding hierover geïnformeerd worden. Dit kan zeker 

aangebracht worden in praktijklessen.  

 Tot slot is er nog SDG 17 ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’: het is belangrijk dat een arts 

goede relaties heeft met andere gezondheidswerkers en daar ook de nodige kennis over heeft. Dit 

kan opnieuw nog meer aangehaald worden in een vak als ‘Huisartsgeneeskunde’.  

Dit alles kan zeker nog meer beklemtoond worden in heel wat vakken, maar de ‘lijnen’ in de opleiding lenen 

zich ook uitstekend tot het meer aanbrengen van duurzame ontwikkeling. Zo is er de E-lijn: ‘een exploratieve-

lijn’. Hierin worden een aantal vakken aangebracht, waarin reeds een aantal duurzaamheidsthema’s 

aangebracht worden, dit zou eventueel nog uitgebreid kunnen worden. Binnen deze exploratieve vakken 

vindt aan het einde van elk jaar ook een ‘Studium generale’ plaats, daarin wordt via lezingen en 

groepsactiviteiten een ruimere kijk gegeven op ethische, maatschappelijke, artistieke en filosofische 

onderwerpen. Daar zou eventueel ook nog meer aandacht kunnen gegeven worden aan 

duurzaamheidsthema’s. Bovendien hebben de lijnen als voordeel dat ze een geïntegreerd 

(duurzaamheids)verhaal vertellen.  

CONCLUSIE 

Zoals blijkt uit de resultaten van het onderzoek per opleiding, integreert de ene opleiding duurzame 

ontwikkeling al beter dan de ander. Toch zijn er in het algemeen nog heel wat hiaten in het onderwijs van de 

UGent met betrekking tot duurzame ontwikkeling.  

Een van die belemmeringen is dat het onderwijs aan de UGent te kennisgericht is. Vaak lijkt het gewoon 

papegaaienwerk zonder ergens over te moeten nadenken. Duurzaamheidseducatie vereist dat studenten 

aangezet worden tot het zelf nadenken, het kritisch zijn, creatief zijn enz.  daartoe zullen andere 

onderwijsvormen gehanteerd moeten worden.  

Daarnaast vinden velen (studenten en docenten) duurzaamheid wel belangrijk, maar zien ze de relatie tot 

en relevantie voor hun opleiding niet. Het is dus zeker belangrijk dat in de opleidingen de relevantie van 

duurzame ontwikkeling tot hun opleiding wordt aangehaald. 

Bovendien wordt duurzame ontwikkeling nog te monodisciplinair gezien, een duurzame universiteit en 

samenleving vereist echter dat er samenwerking moet zijn, dit ook tussen de verschillende opleidingen en 

faculteiten. Voor seminaries en workshops kan bijvoorbeeld een beroep gedaan worden op lesgevers uit 

andere faculteiten.  
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Tot slot werd er door veel docenten aangehaald dat de UGent duidelijker moet zijn omtrent wat precies 

verwacht wordt rond duurzame ontwikkeling en hoe ze dit moeten omzetten naar het onderwijs. Velen staan 

open voor duurzame ontwikkeling, maar weten niet hoe dit moet aangepakt worden.  
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BIJLAGEN 

BIJLAGEN DEEL 1 

Bijlage 1.1 – De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 

Doelstelling 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen 

Doelstelling 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame 

landbouw 

Doelstelling 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden 

Doelstelling 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor 

iedereen 

Doelstelling 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes 

Doelstelling 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen 

Doelstelling 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor 

iedereen 

Doelstelling 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en 

productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen 

Doelstelling 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en 

stimuleer innovatie 

Doelstelling 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug 

Doelstelling 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam 

Doelstelling 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 

Doelstelling 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden * 

Doelstelling 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme 

hulpbronnen 

Doelstelling 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen 

duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan 

biodiversiteit een halt toe 

Doelstelling 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, 

verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en 

open instellingen 

Doelstelling 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor 

duurzame ontwikkeling 

Bron: Unicef:   https://www.unicef.be/nl/over-unicef/onze-inspiratie/post-2015/

https://www.unicef.be/nl/over-unicef/onze-inspiratie/post-2015/
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BIJLAGEN DEEL 3 

Bijlage 3.1 – Eindopleidingsevaluaties voor de dimensie duurzame ontwikkeling in bachelor opleidingen 

 

Helemaal niet akkoord – niet akkoord – neutraal – akkoord – helemaal akkoord 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

BSc ir.wet.: chem.techn.& mater. [EBCTMA]

BSc bio-ir.wet. [IBBIOR]

BSc chemie [CBCHMI]

BSc ind.wet.: milieukunde [IB6MIL]

BSc ind.wet.: bouwkunde [EB7BOU]

BSc ind.wet.: industrieel ontwerpen [EB6ION]

BA Afrikaanse talen en culturen [ABAFRI]

BSc ind.wet.: elektronica-ICT [EB7ELI]

BSc ind.wet.: informatica [EB7INF]

BSc TEW [FBTOEG]

BSc ind.wet.: chemie [EB7CHE]

BSc politieke wet. [KBPOLI]

BSc handelswetenschappen [FB7HWE]

BSc biologie [CBBIOL]

BSc geografie en geomatica [CBGEOG]

BSc biowetenschappen [IB7BWE]

BSc ind.wet.: elektromechanica [EB7ELM]

BSc ind.wet.: elektromechanica [EB6ELM]

BSc ir.wet.: architectuur [EBARCH]

BSc geologie [CBGEOL]

BSc sociologie [KBSOCI]

BSc ind.wet.: chemie [IB6CHE]

BSc pedagogische wet. [HBPEDA]

BSc diergeneeskunde [GBDIER]

BSc LO & Bewegingswet. [DBBESP]

BSc geneeskunde [DBARTS]

BSc TEW: HIR [FBTHIR]

BSc Economische wetensch. [FBECON]

BA wijsbegeerte [ABWYSB]

BSc ir.wet.: toegepaste natuurk. [EBTNAT]

BA Oost-Europese talen en culturen [ABSLAV]

BSc ir.wet.: werktuigk.-elektr. [EBWERK]

BSc REVAKI [DBKINE]

BSc informatica [CBINFO]

BSc logo en audio [DBLGAU]

BSc fysica en sterrenkunde [CBFYST]

BA geschiedenis [ABSHIE]

BSc psychologie [HBPSYC]

BA archeologie [ABARCH]

BSc biomed. wet. [DBBIOM]

BA kunstwetenschappen [ABKUNS]

BSc tandheelkunde [DBTAND]

BSc communicatiewet. [KBCOMM]

BSc biochemie en biotechnologie [CBBIBI]

BSc criminologische wet. [BBCRIM]

BSc ir.wet.: computerwetensch. [EBCOMP]

BSc bestuurskunde en publiek management [FB7BKM]

BSc ind.wet.: elektronica-ICT [EB6ELI]

BSc ir.wet.: elektrotechniek [EBELEK]

BSc farmaceutische Wet. [JBFAWE]

LL.B rechten [BBRECH]

BSc wiskunde [CBWISK]

BA taal- en letterkunde [ABTALE]

BSc ir.wet.: bouwkunde [EBBOUW]

BA toegepaste taalkunde: 2 talen [AB7TGT]

Tijdens je opleiding werd ingegaan op duurzame ontwikkeling (2016)

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5
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Bijlage 3.2 – Eindopleidingsevaluaties voor de dimensie duurzame ontwikkeling in de master opleidingen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MSc Physical Land Resources [IMPLRS]

MSc bio-ir.wet.: landbouwk. [IMLAND]

MSc Algemene Economie [FMALEC]

MSc bio-ir.wet.: chemie en biopr. [IMCHEM]

MSc Nematology [CMNEMA]

MSc biologie [CMBIOL]

MSc sociaal werk [HMSOCW]

MSc Photonics Engineering [EMPHOE]

MSc biowet.: land- en tuinbouwkunde [IM7BWL]

MSc ind.wet.: chemie [EM7CHE]

MSc bio-ir.wet.: land en water [IMLAWA]

MSc bio-ir.wet.: lev.midd.wet.&voed. [IMLEMI]

MSc ind.wet.: biochemie [IM7BCH]

MSc Geology [CMGLOG]

MA moraalwetenschappen [AMMORA]

MSc politieke wet. [KMPOLI]

MSc Civil Engineering [EMCIVI]

MSc Computer Science Engineering [EMCOSC]

MSc ind.wet.: bouwkunde [EM7BOU]

MSc geografie [CMGEOG]

MSc Industrial Eng and Operations Research [EMIEOR]

MSc Business Engineering [FMEBEN]

MSc ind.wet.: elektrotechniek [EM7ELT]

MSc ind.wet.: biochemie [IM6BCH]

MA wijsbegeerte [AMWYSB]

MSc gezondh.voorl. & -bevordering [DMGEVO]

MA geschiedenis [AMSHIE]

MSc REVAKI [DMKINE]

MSc logo en audio [DMLGAU]

MSc bestuurskunde en het publiek management…

MSc geneesmiddelenontwikkeling [JMGEMI]

MSc Engineering Physics [EMPHYS]

MSc economische wet. [FMECON]

MSc ergotherapeutische wetenschap [DMERGW]

MA gender en diversiteit [AMGEDI]

MA archeologie [AMARCH]

MVetMed diergeneeskunde [GMDIER]

MSc wiskunde [CMWISK]

MA taal- en letterkunde [AMTALE]

MA tolken: 2 talen [AM7TLK]

MSc fysica en sterrenk. [CMFYST]

MSc biomedische wet. [DMBIOM]

MSc wiskundige informatica [CMWINF]

MSc geomatica en landmeetkunde [CMGEOM]

MA Oost-Europese talen en culturen [AMSLAV]

Tijdens je opleiding werd ingegaan op duurzame ontwikkeling 
(Opleidingsevaluaties Masters 2016)

helemaal niet akkoord niet akkoord neutraal akkoord helemaal akkoord
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Bijlage 3.3 - Lijst met SDG’s 

Lijst van 17 ‘Sustainable Development Goals’ met aansluitende thema’s 

SDG 1: Geen armoede 

1. Armoede 

2. Sociale bescherming 

3. Extreme armoede (wereldwijd) 

4. Gelijke rechten op economische middelen 

SDG 2: Geen honger 

1. Voedselzekerheid, ondervoeding 

2. Duurzame voedselproductie en veerkrachtige landbouwpraktijken 

3. Voedselprijzen 

4. Inkomens van kleinschalige voedselproducenten 

5. Landbouwproductiviteit 

6. Genetische diversiteit van zaden, gewassen, dieren… 

7. Scheefgegroeide situaties op wereldlandbouwmarkten 

8. Eerlijke en gelijke toegang tot voordelen van genetische hulpbronnen 

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 

1. Moedersterfte 

2. Kindersterfte (<5 jaar) 

3. Ongezond leefmilieu 

4. Gevaarlijke chemicaliën 

5. Vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem  

6. Misbruik van verslavende middelen (alcohol, drugs…) 

7. Doden en gewonden in het verkeer 

8. Seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten (incl. gezinsplanning) 

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

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs 

1. Gelijke toegang tot onderwijs voor mannen en vrouwen, mensen met een handicap, inheemse 
bevolkingen, kinderen in kwetsbare situaties…  

2. Kwaliteitsvolle onderwijsfaciliteiten en inclusieve en doeltreffende leeromgevingen 

SDG 5: Gendergelijkheid 

1. Discriminatie jegens vrouwen en meisjes 

2. Geweld tegen vrouwen en meisjes 

3. Gelijke kansen inzake leiderschap en participatie in het politieke, economische en openbare leven 

4. Gelijke rechten van vrouwen op economische middelen, toegang tot eigenaarschap  

SDG 6: Schoon water en sanitair 

1. Toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater 
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2. Toegang tot degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne 

3. Waterkwaliteit 

4. Waterschaarste 

5. Efficiënt watergebruik 

6. Geïntegreerd beheer van waterhulpbronnen 

7. Beschermen en herstellen van op water gebaseerde ecosystemen (incl. bergen, bossen, 
moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren) 

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie 

1. Toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten 

2. Hernieuwbare energie 

3. Energie-efficiëntie 

4. Technologie inzake schone energie 

SDG 8: Waardig werk en economische groei 

1. Wereldwijde efficiëntie in productie en consumptie van hulpbronnen 

2. Economische groei in relatie tot de achteruitgang van het milieu 

3. Werkloosheid, tewerkstelling 

4. Gedwongen arbeid, moderne slavernij 

5. Kinderarbeid 

6. Arbeidsrechten 

7. Veilige en gezonde werkomgevingen 

8. Duurzaam toerisme 

9. Toegang tot het bankwezen, de verzekeringen en financiële diensten 

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 

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

2. Inclusieve en duurzame industrialisering 

3. Kleinschalige industriële ondernemingen 

4. Doeltreffend gebruik van hulpbronnen 

5. Schone en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen 

6. Onderzoek en ontwikkeling 

7. Universele en betaalbare toegang tot informatie- en communicatietechnologieën 

SDG 10: Ongelijkheid verminderen 

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

2. Wereldhandel 

3. Ontwikkelingssamenwerking 

4. Discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken 

5. Beleid voor grotere gelijkheid (fiscaliteit, lonen, sociale bescherming) 

6. Regulering en monitoring van globale financiële markten en instellingen 

7. Ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen 

8. Beginsel van speciale en gedifferentieerde behandeling van ontwikkelingslanden 

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 
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1. Adequate, veilige en betaalbare huisvesting 

2. Duurzame en veerkrachtige gebouwen 

3. Sloppenwijken 

4. Veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen 

5. Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling 

6. Cultureel en natuurlijk erfgoed 

7. Rampen, rampenrisicovermindering 

8. Milieu-impact van steden (luchtkwaliteit, afvalbeheer…) 

9. Veilige, inclusieve en toegankelijke groene en publieke ruimtes 

10. Verstedelijking, stedelijke bevolkingsgroei 

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 

1. Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen 

2. Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

3. Voedselverspilling in winkels en bij consumenten en voedselverlies in de productie- en 
bevoorradingsketen  

4. Milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus 

5. Afvalpreventie, -vermindering, recyclage en hergebruik 

6. Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten 

7. Informatie en bewustmaking over duurzame levensstijlen 

8. Subsidie- en belastingsysteem in relatie tot duurzame productie en consumptie 

SDG 13: Klimaatactie 

1. Met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen 

2. Klimaatmitigatie 

3. Klimaatadaptatie 

4. Impactvermindering van klimaatverandering 

SDG 14: Leven in het water 

1. Vervuiling van de zee 

2. Beheer en bescherming van zee- en kustecosystemen 

3. Verzuring van de oceaan 

4. Overbevissing, illegale visserij 

5. Herstel van visvoorraden 

6. Visserijpraktijken (destructieve, kleinschalige…) 

7. Visserijsubsidies 

8. Mariene biodiversiteit 

SDG 15: Leven op het land 

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

2. Ontbossing 

3. Duurzaam bosbeheer 

4. Woestijnvorming 

5. (Verlies van) biodiversiteit 

6. Droogte 
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7. Overstromingen 

8. Landdegradatie 

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

10. Invasieve uitheemse soorten 

SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

1. Geweld 

2. Gewapende conflicten  

3. Seksueel geweld 

4. Mensenrechten 

5. Kinderrechten  

6. Rechtsregels, toegang tot het rechtssysteem 

7. Corruptie en omkoperij 

8. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen 

9. Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming 

10. Publieke toegang tot informatie, persvrijheid 

11. Fundamentele vrijheden 

12. Terrorisme 

13. Georganiseerde misdaad 

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

1. Middelenmobilisatie (incl. internationale steun aan ontwikkelingslanden) 

2. Schuldfinanciering, schuldverlichting, schuldherstructurering 

3. Ontwikkeling, overdracht, spreiding en verdeling van ecologische technologieën 

4. Internationale handelssystemen 

5. Makro-economische stabiliteit 

6. Beleidsvoering rond duurzame ontwikkeling 

7. Multi-stakeholderpartnerschappen voor duurzame ontwikkeling 

8. Capaciteitsopbouw (incl. steun aan ontwikkelingslanden) 

9. Monitoring en meten van de vooruitgang van duurzame ontwikkeling (bv. indicatoren die kunnen 
dienen als aanvulling op het Bruto Binnenlands Product) 
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Bijlage 3.4 – Analysekader screening studiefiches 

Naam van de opleiding 

 

 

Welke opleidingsonderdelen behandelen één of meer SDG’s, zowel impliciet als expliciet?  

- Geef aan om welk opleidingsonderdeel het gaat. 

- Geef aan welke SDG’s en/of thema’s (topics) aan bod komen. Geef daarbij ook de mate waarin zij 

aan bod komen aan d.m.v. een kruisje (X).  

o 1 staat daarbij voor een sub-topic dat in de marge en geïsoleerd aan bod komt zonder 

expliciete link met het concept Duurzame Ontwikkeling en/of aandacht voor de onderlinge 

verwevenheid van SDG’s. 

o 3 staat voor een grondige en geïntegreerde aanpak met aandacht voor de onderlinge 

verbondenheid van de SDG’s. 

o 2 staat voor iets daartussen.   

- Geef daarnaast ook aan of het om een keuze (K) opleidingsonderdeel of een verplicht (V) 

opleidingsonderdeel gaat. 

- Geef ten slotte ook aan welke didactische werkvorm wordt gehanteerd. 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  
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Bijlage 3.5 - Analyses van de studiefiches 

Analyse studiefiches Master en Bachelor of Laws in de rechten 

Naam van de opleiding 

Bachelor of Laws in de rechten 

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Ethische en 
rechtsfilosofische 
stromingen 

16.6: gelijkheid, 
rechtvaardigheid 

X   V Hoorcollege en 
plenaire 
oefeningen 16.11: vrijheid X   

Mensenrechten 16.4: mensenrechten X   V hoorcollege 

16.1: verbod op foltering X   

16.11: persoonlijke 
vrijheid, vrije 
meningsuiting, recht op 
leven 
 

X   

8.4: slavernij, 
dwangarbeid 

X   

Sociale psychologie 16.1: geweld X   V Hoorcollege, 
werkcollege 

Staatsrecht 16.8: rechtsbescherming 
tegen de overheid 

X   V Hoorcollege 
 

16.11: rechten en 
vrijheden van 
vluchtelingen 

X   

Bestuursrecht 16.8: rechtsbescherming 
tegen bestuurlijke 
innovaties en overheid 

X   V Begeleide 
zelfstudie en 
hoorcollege 

Europese- en Belgische 
privaatrechtgeschiedeni
s 

5: rechten van vrouwen 
en kinderen 

X   V Hoorcollege 

Omgevingsrecht  14 en 15: milieurecht   X V Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 

11: stedenbouw   X 

11: ruimtelijke ordening   X 
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14: natuurbescherming   X hoorcollege: 
response college 

Personen –en 
familierecht  

5: aandacht voor gender 
en diversiteit binnen 
familiale relaties 

X   V Hoorcollege, 
plenaire 
oefeningen 

Arbeidsrecht 8.6: arbeidsrecht  X   V Hoorcollege 

Internationaal 
publiekrecht 

16.1: geweld, oorlog  X  V Hoorcollege 

14: internationaal 
zeerecht 

 X  

15: internationaal lucht- 
en ruimterecht 

 X  

Milieurecht   X  

Socialezekerheidsrecht 1.2: sociale bescherming X   V Hoorcollege 

Rechtsantropologie 16.4: mensenrechten X   K Hoorcollege 

12.1: beheer van 
natuurlijke rijkdommen 

X   

15: beheer van land X   

5: gender X   

Drugsfenomenen 3.6: drugs; preventie, 
hulpverlening, veiligheid 
en beleid 

X   K Hoorcollege 

Forensisch welzijnswerk 3: welzijnsbeleid X   K  Excursie, 
groepswerk, 
hoorcollege 

Inleiding tot de 
wereldpolitiek 

13: klimaat  X  K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
online 
discussiegroep 

16.12: terrorisme  X  

16.1: oorlog  X  

16: vrede   X  

Rechtssociologie 16: veiligheid X   K Hoorcollege, 
werkcollege 

 

Naam van de opleiding 

Master of Laws in de rechten  

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  
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Europees arbeidsrecht  16.11: internationaal 
erkende grondrechten: 
privacy 

X   K  Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

8: 
werknemersbeschermin
g bij collectief ontslag, 
arbeidsduur, gelijke 
behandeling en non-
discriminatie, collectieve 
actie en vakvereniging  

X   

8.7: gezondheid en 
veiligheid in de 
werkplaats  

X   

Europees fiscaal recht  16.4: (mensenrechten) X   K Hoorcollege 

Europees mediarecht  16.10: vrijheid van 
expressie en informatie 

X   K Groepswerk, 
hoorcollege, 
microteaching 

16.11: recht op privacy  X   

Geschiedenis van 
economisch –en sociaal 
recht  

8.6: arbeidsrecht  X   K Hoorcollege, 
werkcollege 

Het recht der 
gewapende conflicten 

16.2: gewapende 
conflicten en oorlog 

X   K Begeleide 
zelfstudie, 
groepswerk, 
hoorcollege, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

16.4: mensenrechten X   

Historisch publiekrecht 16.11: vrijheden X   K  Hoorcollege, 
PGO-tutorial, 
werkcollege 5: rechten van vrouwen X   

Internationaal 
economisch en 
financieel recht  

17.4: WTO, 
vrijhandelsverdragen 

X   K Hoorcollege 

13: milieuproblematiek X   

15.5: biodiversiteit   X K 
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Internationaal –en 
Europees 
biodiversiteitsrecht  

15: natuurbehoud, 
beschermen gebieden 

  X Excursie, 
hoorcollege, 
zelfstandig werk 

12.1: duurzaam beheer 
van natuurlijke 
rijkdommen 

  X 

15.9: bescherming van 
soorten 

  X 

11.6: werelderfgoed   X 

8.2: relatie economie 
natuur 

  X 

Internationaal zeerecht  14.2: bescherming van 
het mariene milieu 

 X  K Hoorcollege 

14: mariene ruimtelijke 
planning, voedsel en 
landbouworganisatie en 
oceanen (vis) 

 X  

Sociaal strafrecht  8.6: (arbeidsrecht) X   K Groepswerk, 
hoorcollege, 
stage, 
werkcollege, 
zelfstandig 
werk, 
werkcollege: 
geleide 

Oefeningen 

1.2: 
(socialezekerheidsrecht)   

 

X   

Dier en recht  15: 
natuurbeschermingsrec
ht, dierenwelzijn 

X   K Begeleide 
zelfstudie, 
groepswerk, 
hoorcollege, 
microteaching 

Economische analyse 
van het eigendomsrecht  

11: ruimtelijke planning X   K Hoorcollege, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 
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Energierecht 7.2: hernieuwbare 
energiebronnen 

X   K / 

Europees sociaal recht 
en internationale 
tewerkstelling 

8.6: Europees 
arbeidsrecht 

X   K Hoorcollege, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 1.2: Europees 

socialezekerheidsrecht 
X   

10.7: migratie  X   

10.4: gelijke 
behandeling 

X   

Grondwettelijke 
aspecten van EU-
integratie 

16.11: Handvest 
grondrechten (EU) 

X   K Hoorcollege 

16: democratie X   

Migratierecht  16.4: Mensenrechten X   K Hoorcollege  

Recht en gender  5: gender  X   K  Werkcollege 

5.1: discriminatie o.b.v. 
gender 

X   

5.4: gelijke rechten  X   

Rechten van het kind 16.4: mensenrechten X   K Begeleide 
zelfstudie, 
groepswerk, 
hoorcollege, 
microteaching, 
zelfstandig werk 

16.5: kinderrechten X   

Ruimtelijk 
ordeningsrecht  

11: ruimtelijke ordening 
en stedenbouw 

X   K Hoorcollege, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

Legal clinic: 
mensenrechten 

16.4: mensenrechten X   K Groepswerk, 
kliniek, project, 
zelfstandig werk 10.7: migratierecht  X   
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Drugsbeleid 3.6: drugsbeleid X   K Groepswerk, 
hoorcollege, 
werkcollege 

Financieel en 
economische fraude  

16.7: corruptie X   K Groepswerk, 
hoorcollege, 
microteaching 16: green criminology  X   

Georganiseerde 
criminaliteit  

16.13: georganiseerde 
criminaliteit  

X   K Begeleide 
zelfstudie, 
integratiesemin
arie, zelfstandig 
werk 

Criminaliteitspreventie  16.12: radicalisering en 
terrorisme  

X   K  Hoorcollege, 
microteaching, 
zelfstandig werk 

16.13: georganiseerde 
misdaad 

X   

16: preventie van 
misdaad 

X   

Forensische psychiatrie  16.3: seksueel geweld 

 

X   K  Hoorcollege  

Openbare financiën: 
partim institutioneel 
perspectief  

1.2: de sociale zekerheid X   K Hoorcollege 

Wereld-ethiek 13: klimaatverandering  X  K Hoorcollege 

14 en 15: milieucrisis  X  

Langetermijnontwikkeli
ngen in de 
wereldpolitiek 

16: vrede en veiligheid X   K Hoorcollege, 
zelfstandig werk 

 

Analyse studiefiches Bachelor en Master of Science in de politieke wetenschappen 

Naam van de opleiding 

Bachelor of Science in de politieke wetenschappen  
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Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Sociologie  10: sociale ongelijkheid X   V Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
online 
discussiegroep 

10.1: rijk-arm  X   

Sociale en politieke 
leerstelsels 

10: gelijkheid X   V Hoorcollege, 
online 
discussiegroep 

16.11: vrijheid X   

Inleiding tot de 
wereldpolitiek  

13: klimaatverandering  X  V Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
online 
discussiegroep 

16.12: terrorisme   X  

16.2 oorlog  X  

16: vrede  X  

Sociale psychologie  16.1: kindermisbruik en 
geweld 

X   V Hoorcollege, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

5: seksisme  X   

Structuur en conflict in 
het globale zuiden 

16.1: geweld  X   V Groepswerk, 
hoorcollege, 
zelfstandig werk 

(10: Ongelijke 
ontwikkeling) 

X   

Belgisch publiekrecht  16.8: rechtsbescherming X   V hoorcollege 

16.4: mensenrechten X   

Comparatieve politieke 
economie  

10.1: inkomens –en 
vermogensongelijkheid 

 X  V hoorcollege 

Demografie 10.7: migratie  X   K Hoorcollege, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

Sociale ongelijkheid 10: sociale ongelijkheid: 
theorieën, indicatoren, 
sociaal beleid  

 X   K Hoorcollege, 
online 
discussiegroep, 
veldwerk 

Internationale 
communicatie  

Rol van media in 
ontwikkelingsproblemati
ek 

X   K  Begeleide 
zelfstudie, 
groepswerk, 
hoorcollege, 
zelfstandig werk 

Media –en auteursrecht  16.10: expressievrijheid X   K Hoorcollege, 
zelfstandig werk 

Conjunctuur en groei 17.5: macro-
economische 
instrumenten 

X   K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
hoorcollege: 8.3: werkloosheid X   
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plenaire 
oefeningen 

Ethische en 
rechtsfilosofische 
stromingen 

16.6: gelijkheid, 
rechtvaardigheid 

X   K Hoorcollege en 
plenaire 
oefeningen 16.11: vrijheid X   

Mensenrechten 16.4: mensenrechten X   K Hoorcollege 

16.1: verbod op 
foltering 

X   

16.11: persoonlijke 
vrijheid, vrije 
meningsuiting, recht op 
leven 

X   

8.4: slavernij, 
dwangarbeid 

X   

Bestuursrecht 16.8: rechtsbescherming 
tegen de overheid 

X    K Begeleide 
zelfstudie en 
hoorcollege 

Internationaal 
publiekrecht  

16.1: geweld, oorlog   X  K Hoorcollege 

14: internationaal 
zeerecht  

 X  

15: internationaal lucht 
–en ruimterecht  

 X  

14 en 15: milieurecht   X  

Inleiding tot de 
wereldgeschiedenis 

1.1: armoede  X   K Hoorcollege 

10: ongelijkheid X   

Ontwikkeling in het 
globale zuiden 

1.1: armoede   X  K Hoorcollege, 
PGO-tutorial, 
zelfstandig werk 

10.3: 
ontwikkelingssamenwer
king 

 X  

Politieke vraagstukken 
van duurzaamheid  

13: klimaat   X K  Groepswerk, 
hoorcollege, 
microteaching 

10: sociale ongelijkheid   X 

11: duurzame steden   X 

2: voeding   X 

9: technologie en 
wetenschap 

  X 

14 en 15: ecologische 
draagkracht  

  X 

Ecologische 
geschiedenis 

13: klimaat   X K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege 

7: energievoorziening   X 

2.5: ‘Westerse’ 
landbouw 

  X 

11: duurzame steden   X 

3.5: vervuiling   X 

15.2: ontbossing   X 

15.5: biodiversiteit   X 
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15: landschap    X 

Duurzaamheidsdenken 13: klimaat   X K Excursie, 
hoorcollege 2: voedselcrisis   X 

1.1: armoede   X 

11.10: verstedelijking   X 

15.5: biodiversiteit   X 

Theorie van de 
internationale 
betrekkingen 

16: vrede X   K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
zelfstandig werk 

16.2: oorlog  X  

Het beleid van de 
Europese Unie 

2: landbouwbeleid X   K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
hoorcollege: 
plenaire 
oefeningen 

14 en 15: milieubeleid X   

Conflict in het globale 
zuiden  

16.1: geweld en conflict    X K Hoorcollege, 
microteaching, 
zelfstandig werk 

 

Naam van de opleiding 

Master of Science in de EU-studies  

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Europees extern beleid  10.3: 
ontwikkelingsbeleid 

X   V Hoorcollege, 
zelfstandig werk 

14 en 15: milieubeleid X   

7: energiebeleid X   

10.7: asiel –en 
migratiebeleid 

X   

Europese politieke 
economie  

8.3: 
werkgelegenheidsbeleid 

X   V Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege 

Europees recht  16.8: rechtsbescherming  X   V Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege 

The EU neighbourhood 
policies  

16.1: conflictbeheersing X   K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
integratiesemin

7: energie X   

10.2 en 17.4: handel X   

16: democratie X   
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10.7: migratie  X   arie, zelfstandig 
werk 

EU justice and home 
affairs  

10.7: immigratie X   K  Begeleide 
zelfstudie, PGO-
tutorial, 
zelfstandig werk, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

16.12: terrorisme  X   

16.1: geweld X   

16.4: mensenrechten X   

16:7: corruptie X    

European economic 
integration 

2: landbouwbeleid  X   K Begeleide 
zelfstudie, 
groepswerk, 
hoorcollege 

European Common 
foreign and security 
policy  

16: veiligheid X   K Hoorcollege, 
zelfstandig werk 

European common 
agricultural policy  

10.2 en 17.4: WTO X   K Begeleide 
zelfstudie, 
groepswerk, 
hoorcollege, 
practicum 

2: landbouwbeleid X   

15: landschapsbeleid X   

2: voedingssector  X   

European union trade 
policy  

10.2 en 17.4: WTO en 
EU-handelsbeleid 
En relatie tot 

  X K Groepswerk, 
hoorcollege, 
microteaching, 
werkcollege, 
zelfstandig werk 

10.3: ontwikkeling   X 

14 en 15: milieu    X 

1.2: sociale bescherming   X 

The EU international 
development policy  

10.3: internationaal 
ontwikkelingsbeleid  

  X K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
werkcollege, 
zelfstandig werk 

17.6: beleidscoherentie 
voor ontwikkeling 

  X 

En link met  
10.3 en 17.4: handel 

  X 

16: veiligheid   X 

13: klimaat   X 

16.4: mensenrechten   X 

16: democratie   X 

5: gender    X  

EU-East Asia relations 10.2 en 17.4: handel  X  K Begeleide 
zelfstudie, 
groepswerk, 
hoorcollege, 

16: veiligheid en 
democratie 

 X  

16.4: mensenrechten  X   

10.3 ontwikkeling  X   
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integratiesemin
arie 

Grand strategy & de 
multipolaire wereld  

16: vrede en veiligheid X   K  Hoorcollege, 
zelfstandig werk 

16.12: terrorisme X   

Actuele vraagstukken 
van het globale zuiden 

16.1: conflict  X   K  Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege 

11.10: verstedelijking  X   

Globalisation and global 
governance 

3: gezondheid  X  K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
werkcollege 

8.7: arbeidsnormen  X  

14 en 15: milieu  
 

 X  

 

Naam van de opleiding 

Master of Science in de politieke wetenschappen: afstudeerrichting internationale politiek 

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Actuele vraagstukken 
van het globale zuiden 

16.1: conflict  X   K  Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege 

11.10: verstedelijking  X   

Grand strategy & de 
multipolaire wereld  

16: vrede en veiligheid X   K  Hoorcollege, 
zelfstandig werk 

16.12: terrorisme X   

Globalisation and global 
governance 

3: gezondheid  X  K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
werkcollege 

8.7: arbeidsnormen  X  

14 en 15: milieu  
 

   

Nationale veiligheid in 
hedendaags perspectief  

16: veiligheid X   K Hoorcollege, 
practicum, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

16.12: terrorisme  X   

Europees extern beleid  10.3: 
ontwikkelingsbeleid 

X   K Hoorcollege, 
zelfstandig werk 

14 en 15: milieubeleid X   

7: energiebeleid X   

10.7: asiel –en 
migratiebeleid 

X   

Economische 
globalisering 

10.2 en 17.4: 
wereldhandel en WTO 

X   K  Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege 



 

98 

 

Area study: south-east 
Asia  

16: democratie X   K Hoorcollege, 
project 16.1: oorlog en conflict  X   

Area study: Central en 
south Asia 

10.7: migratie X   K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege 

16.1: geweld en conflict  X   

Area study: Latin 
America  

16.2: gewapende 
conflicten 

X   K  Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege 16.13: georganiseerde 

misdaad  
X   

Area study: Mashrek 16: democratie  X   K Hoorcollege, 
online 
discussiegroep, 
zelfstandig werk, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

Area study: Maghreb 16: democratie X   K Hoorcolleges en 
werkgroepen/pr
esentaties 

5: gender  X   

Area study: sub-sahara-
africa 

16.1: conflict  X   K Hoorcollege, 
microteaching 

Global energy politics  Verband energie met    X K Begeleide 
zelfstudie, 
groepswerk, 
hoorcollege, 
microteaching, 
online 
discussiegroep, 
werkcollege, 
zelfstandig werk, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

10.3:ontwikkeling   X 

16.1: conflict   X 

En duurzame 
ontwikkeling 

  X 

International politieke 
economie 

17.4: WTO  
10: ongelijkheid 

X   K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
werkcollege 

Migratie en de 
multiculturele 
samenleving  

10.7: migratie  X   K Hoorcollege, 
zelfstandig werk 

 

Naam van de opleiding 
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Master of Science in de politieke wetenschappen afstudeerrichting: nationale politiek 

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Democratie en 
participatie  

16.8: openbaarheid van 
bestuur 

X   V Hoorcollege, 
zelfstandig werk 

16.9: participatie: 
volksraadpleging, 
referendum, etc.  

X   

Arbeid en tewerkstelling  8.3: tewerkstelling, 
werkloosheid 

X   K hoorcollege 

1.2: sociale zekerheid X   

8.6: sociaal overleg X   

Sociale ongelijkheid 10: sociale ongelijkheid: 
theorieën, indicatoren, 
sociaal beleid  

 X   K Hoorcollege, 
online 
discussiegroep, 
veldwerk 

Migratie en de 
multiculturele 
samenleving  

10.7: migratie  X   K Hoorcollege, 
zelfstandig werk 

International conflict 
resolution 

16: democratische vrede 
en conflict  

X   K Hoorcollege, 
werkcollege 

Gender diversity and 
politics  

10: ongelijkheden in de 
politiek 

 X  K Hoorcollege, 
microteaching 

10.4: discriminatie in de 
politiek 

 X  

Nationale veiligheid in 
hedendaags perspectief  

16: nationale veiligheid X   K Groepswerk, 
hoorcollege, 
microteaching 16.12: terrorisme en 

radicalisering 
X   

 

Analyse studiefiches Bachelor en Master of Science in de fysica en de sterrenkunde 

Naam van de opleiding 

Bachelor of Science in de fysica en de sterrenkunde  

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Thermische fysica  7: inzicht in de 
maatschappelijke en 

X    V Hoorcollege, 
werkcollege: 
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historische aspecten van 
het energievraagstuk  
 

geleide 
oefeningen 

 

Naam van de opleiding 

Master of Science in de fysica en de sterrenkunde  

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Plasmatechnologie en 
fusietechnologie (minor 
onderzoek)  

9.5: milieutechnologie X   K Hoorcollege, 
project  

Krachtige 
leeromgevingen (minor 
onderwijs) 

4.2: aandacht in 
studiefiche voor 
kwaliteitsvol en 
doeltreffend onderwijs 

X   K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
microteaching, 
werkcollege, 
zelfstandig werk, 
hoorcollege: 
plenaire 
oefeningen  

De leraar binnen school 
en maatschappij (minor 
onderwijs) 

4.1: participatiedecreet 
en gelijke 
onderwijskansendecreet 
  

X   K Hoorcollege, 
werkcollege en 
zelfstandig werk 

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen (minor 
economie) 

12:aanmoedigen 
bedrijven duurzame 
praktijken + 
duurzaamheidsinformati
e integreren 

  X K Hoorcollege 

8: sociale economie: 
diversiteitsbeleid in de 
onderneming 

 X  

Conjunctuur en groei 
(minor economie) 
 

 

17.5: macro-
economische stabiliteit: 
arbeidsmarktbeleid 

X   K Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
hoorcollege: 
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8.3: werkgelegenheid, 
werkloosheid 

X    plenaire 
oefeningen 

Milieu- economie –en 
beleid (minor economie) 

17.6: milieubeleid + 
beleidsinstrumenten 

  X K Groepswerk, 
hoorcollege  

8.2: milieu economie, 
externe effecten van 
economie op milieu 

  X 

 

Analyse studiefiches Bachelor en Master of Science in de chemie 

 

Naam van de opleiding 

Bachelor of Science in de chemie  

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Kwaliteits-, welzijns- en 
milieuzorg in de 
chemische industrie  

3: Welzijn  X  V Excursie, 
hoorcollege, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

8.7: Arbeidsveiligheid  X  

3.5: Lucht –en 
waterverontreiniging 

 X  

9: Biologische 
waterzuivering en 
andere milieutechnische 
inrichting voor 
zuiveringen van lucht en 
water 

 X  

12.5: Afvalverwerking  X  

12.9: Duurzaam 
ondernemen 

 X  

7: Rationeel 
energiegebruik  

 X  
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Organische chemie: 
reactiviteit 1,2 en 3  

Aandacht hebben voor 
milieuvriendelijk gedrag  

X   V Hoorcollege, 
practicum, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

Inleiding tot organische 
structuren 

aandacht hebben voor 
milieuvriendelijk gedrag 

X   V Hoorcollege, 
practicum, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

Chemie samenleving en 
ethiek  

12.5: Recyclage van 
kunststoffen  

 X  V Groepswerk, 
hoorcollege, 
practicum, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

13: Klimaatverandering 
en  
Ozonlaagproblematiek 

 X  

2: Voedselveiligheid 
 

 X  

Didactiek 
wetenschappen 

4: kwaliteitsvol 
onderwijs 

X   K  Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
integratiesemin
arie, project, 
werkcollege 

 

Naam van de opleiding 

Master of Science in de chemistry  

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Industriële chemie  Duurzame chemie, 
milieurecht  

X   V Excursie, 
hoorcollege 

Chemometrie  3.5: aanwezigheid van 
moleculen die aard van 
luchtverontreiniging 
bepalen 

X   V Excursie, 
hoorcollege 

Milieuchemie  13: relatie chemie en 
energie op 
klimaatswijzigingen 

X   V Hoorcollege, 
werkcollege 

Duurzaam energie –en 
rationeel 
energiegebruik  

7: duurzame energie en 
hernieuwbare energie + 

 X  K Excursie, 
hoorcollege, 
hoorcollege: 
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inzichten in productie en 
gebruik van energie 
milie –en 
economische impact 

plenaire 
oefeningen 

Rationeel 
materiaalgebruik  

12.5: 
recyclagetechnieken + 
materiaalselectie  

X   K Hoorcollege, 
werkcollege 

Milieurecht 17.6: milieurecht en 
beleid 

 X  K Hoorcollege, 
werkcollege, 
hoorcollege: 
plenaire 
oefeningen 

14: bescherming 
oppervlaktewater  

 X  

3.5: luchtverontreiniging  X  

12.4: afvalstoffen  X  

Environmental 
legislation 

3.5: vervuiling van water 
en lucht 

  X K Hoorcollege, 
microteaching 

15: natuurbehoud   X 

13: klimaatverandering   X 

14: oceanen en zeeën   X 

 
12.1: duurzaam beheer 
van natuurlijke 
hulpbronnen 

  X 

12.4: gevaarlijk afval   X 

Kunststofverwerking  Milieuimpact  X   K Hoorcollege, 
practicum 

Ontwerp van 
geavanceerde liganden 
voor duurzame chemie  

Groene chemie en 
duurzame ontwikkeling 

  X K Hoorcollege, 
PGO-tutorial, 
werkcollege, 
zelfstandig werk 

Trends in organische 
chemie 

Groene chemie  X   K Hoorcollege, 
werkcollege, 
zelfstandig werk 

Risicobepaling Inschatten van 
ecologische en 
menselijke 
gezondheidsrisico’s  

X   K Hoorcollege, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

Heterogene katalyse  9: CO2 caputure, 
biomassa en groene 
chemie 

X   K Hoorcolleges, 
werkcolleges, 
gastcolleges, 
geleide 
computeroefeni
ngen, practicum 

Inleiding in het systeem 
aardatmosfeer 

Aandacht voor 
milieuproblemen 

X   K Hoorcollege, 
werkcollege: 
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geleide 
oefeningen 

Troposfeer en het 
stratosfeerchemie en 
globale veranderingen 

3.5: luchtvervuiling 
13: klimaatverandering 

 X  K Hoorcollege, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

 

Analyse studiefiches Bachelor en Master of Science in de REVAKI 

Naam van de opleiding 

Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie  

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Algemene 
pathofysiologie 

3.10: HIV, aids en Soa’s  X   V Hoorcollege 

Histopathologie 3.3 en 3.5: ziekten in 
verband met milieu en 
voeding 

X   V Hoorcollege 

Bewegen en gezondheid 3: volksgezondheid X   V Hoorcollege en 
practicum 3.10: epidemieën X   

Psychologie en 
gedragsmanagement 

3: 
gezondheidspsychologie 

X   V Groepswerk, 
hoorcollege, 
online 
discussiegroep, 
werkcollege, 
zelfstandig werk 

Levensbeschouwelijk, 
maatschappelijk en 
ethische aspecten in de 
gezondheidszorg 

3: gezondheidszorg X   V Hoorcollege en 
zelfstandig werk 

Revalidatiewetenschapp
en en kinesitherapie van 
het respiratoir stelsel 

3.6: rookstop X   V Hoorcollege en 
werkcollege 

 

Naam van de opleiding 

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie  
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Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Management in de 
revalidatie en 
kinesitherapie  

1.2 en 3.9: sociale 
zekerheid 

X   V Demonstratie, 
hoorcollege, 
werkcollege 

Pediatrische revalidatie 4.1: re-integratie ‘zieke’ 
kinderen in school en 
inclusie in de 
maatschappij 

X    V  / 

 

Analyse studiefiches Bachelor en Master of Science (Medicine) in de geneeskunde 

Naam van de opleiding 

Bachelor of Science in de geneeskunde  

 

Naam 
opleidingsonderdeel 

SDG en sub(SDG) Mate van 
behandeling 

Keuze of 
verplicht 

Didactische 
werkvorm 

 1 2 3  

Gezondheid en 
maatschappij I  

3: gezondheid  X  V Begeleide 
zelfstudie, 
hoorcollege, 
PGO-tutorial, 
hoorcollege: 
plenaire 
oefeningen, 
werkcollege: 
geleide 
oefeningen 

3.3: verband 
leefomgeving en 
gezondheid, milieu en 
gezondheid 

 X  

10.7: migratie  
 

 X  

Exploratie en ethiek in 
de gezondheidszorg. 
Ouderenstage en 
professionele en 
interprofessionele 
ontwikkeling. Studium 
Generale 

1.2: sociale zekerheid 
België 

X   V /  

3.9: gezondheidszorg 
België 

X    

Gezondheid en 
maatschappij II  

8.7: relatie gezondheid, 
ziekte en arbeid: 
beroepsziekten, 
arbeidsongevallen 

 X  V Excursie, 
groepswerk, 
hoorcollege, 
microteaching, 
veldwerk 

3.3: relatie milieu en 
gezondheid 

 X  
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16.4: internationale 
regelgeving m.b.t. de 
rechten van de mensen 
 

 X  

Voortplanting en 
seksualiteit  

3.8: Voortplanting en 
anticonceptie 

X   V Hoorcollege, 
integratiesemin
arie, PGO-
tutorial, 
practicum, 
werkcollege, 
hoorcollege: 
response 
college 

 

Naam van de opleiding 

Master of Medicine in de geneeskunde  
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Bijlage 3.6  – Enquêtevragen voor studenten 

Beste medestudent,  

Voor mijn bachelorproef voer ik een onderzoek naar de integratie van duurzame ontwikkeling in het 

onderwijsaanbod van de UGent. Hieronder vind je een enquête die peilt naar de integratie van duurzame 

ontwikkeling in jouw opleiding.  

Alvast bedankt voor je medewerking,  

Ellen Van De Weghe 

Studente derde bachelor  

Bestuurskunde en Publiek Management 

Vraag 1: Duurzame ontwikkeling en duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens 

de 17 “Sustainable Development Goals” van de VN. In welke mate komen deze thema’s aan bod in jouw 

opleiding?  

1 betekent dat het zo goed als niet aan bod komt in de opleiding 

5 betekent dat het een belangrijk thema is in de opleiding 

SDG 1: Geen armoede 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 2: Geen honger 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 5: Gendergelijkheid 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 6: Schoon water en sanitair   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

SDG 8: Waardig werk en economische groei  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 10: Ongelijkheid verminderen 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 13: Klimaatactie 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 14: Leven in het water 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

SDG 15: Leven op het land 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Wat is duurzame ontwikkeling? Er bestaat geen waterdichte en algemeen aanvaarde definitie van duurzame 

ontwikkeling. Er is echter wel relatieve consensus over de brede principes die aan de basis liggen van het 

concept. In ruime termen gaat het om behoeftebevrediging van alle mensen die nu leven én van de volgende 

generaties, om sociale rechtvaardigheid en om het niet overschrijden van de grenzen van wat de natuur 

aankan. 

Vraag 2: Duurzame ontwikkeling komt aan bod in mijn opleiding.  

 (niet akkoord) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (helemaal akkoord)  

Vraag 3: Noem drie opleidingsonderdelen in jouw opleiding waarin aspecten van duurzame ontwikkeling aan 

bod komen. 

 

Vraag 4: Vind je dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in jouw opleiding?  

o Ja  

o Nee 

o Geen mening 

Indien je ‘ja’ hebt geantwoord op vraag 4: In welke opleidingsonderdelen zou dit volgens jou dan best aan 

bod komen? 

 

Indien je ‘ja’ hebt geantwoord op vraag 4: Vind je het nodig/wenselijk dat men een nieuw vak introduceert in 

de opleiding dat expliciet handelt rond duurzame ontwikkeling?  

o Ja    

o Nee 

o Geen mening 
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Vraag 5: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling zouden 

volgens jou meer aandacht moeten krijgen in de opleiding? Doe dit opnieuw aan de hand van de 17 

‘Sustainable Development Goals’. (meerdere antwoorden zijn mogelijk). 

o SDG 1: Geen armoede    

o SDG 2: Geen honger    

o SDG 3: Goede gezondheid en welzijn    

o SDG 4: Kwaliteitsonderwijs    

o SDG 5: Gendergelijkheid    

o SDG 6: Schoon water en sanitair    

o SDG 7: Betaalbare en duurzame energie    

o SDG 8: Waardig werk en economische groei    

o SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur    

o SDG 10: Ongelijkheid verminderen    

o SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen    

o SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie    

o SDG 13: Klimaatactie    

o SDG 14: Leven in het water    

o SDG 15: Leven op het land    

o SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten    

o SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

Vraag 6: Heb je nog andere bedenkingen of suggesties i.v.m. de integratie van duurzame ontwikkeling in je 

opleiding?  
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Bijlage 3.7 - Interviewvragen docenten  

Vraag 1:  Wat verstaat  u onder duurzame ontwikkeling?  

Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’ . Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke 

gaat u ook daadwerkelijk aan de slag binnen het opleidingsonderdeel ‘….’?  (Meerdere antwoorden 

mogelijk).  

Hierbij werd lijst met SDG’s (zie bijlage 3.3) voorgelegd.  

o SDG 1: Geen armoede    

o SDG 2: Geen honger    

o SDG 3: Goede gezondheid en welzijn    

o SDG 4: Kwaliteitsonderwijs    

o SDG 5: Gendergelijkheid    

o SDG 6: Schoon water en sanitair    

o SDG 7: Betaalbare en duurzame energie    

o SDG 8: Waardig werk en economische groei    

o SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur    

o SDG 10: Ongelijkheid verminderen    

o SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen    

o SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie    

o SDG 13: Klimaatactie    

o SDG 14: Leven in het water    

o SDG 15: Leven op het land    

o SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten    

o SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

Onderdeel vraag 2: Heeft u hierbij aandacht voor de samenhang tussen de verschillende thema’s?  

Vraag 3: Op welke manier heeft u zelf aandacht voor de hierboven genoemde 

duurzaamheidsuitdagingen in het opleidingsonderdeel ‘…..’ waarvoor u verantwoordelijk bent?  

(Meerdere antwoorden mogelijk)  

o Als centraal thema 

o Als belangrijk zij-aspect 

o Het wordt kort vermeld of aangehaald 

o Niet, waarom?  

Vraag 4: Op welke manier komen deze duurzaamheidsuitdagingen in het opleidingsonderdeel ‘…’ aan 

bod? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Er wordt over gedoceerd 

o Het komt aan bod in oefeningen 

o Er worden cases en praktijkvoorbeelden besproken 
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o het komt aan bod in opdrachten/projectwerk 

o Het komt aan bod in stages 

o Het komt aan bod in papers en eindwerken 

o het komt aan bod in teksten of artikels 

o Het wordt getoetst op het examen 

o Het wordt geëvalueerd op een andere manier 

o Ander, gelieve te specificeren 

Vraag 5: vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen. Hoe vind u dat dit meer aan bod 

zou moeten komen? Bijvoorbeeld als een verplicht vak of een keuzevak, in extra-curriculaire activiteiten 

enz.  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen: Zie je hierbij een rol weggelegd 

voor jezelf of zou je er nog meer aandacht aan willen besteden in één van de opleidingsonderdelen 

waarvoor je verantwoordelijk bent?  

Vraag 6: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling 

zouden volgens u meer aandacht moeten krijgen in de opleiding? Doe dit opnieuw aan de hand van 17 

‘Sustainable Development Goals’. (meerdere antwoorden zijn mogelijk).  

Hierbij werd lijst met SDG’s (zie bijlage 3.3) voorgelegd.  

o SDG 1: Geen armoede    

o SDG 2: Geen honger    

o SDG 3: Goede gezondheid en welzijn    

o SDG 4: Kwaliteitsonderwijs    

o SDG 5: Gendergelijkheid    

o SDG 6: Schoon water en sanitair    

o SDG 7: Betaalbare en duurzame energie    

o SDG 8: Waardig werk en economische groei    

o SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur    

o SDG 10: Ongelijkheid verminderen    

o SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen    

o SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie    

o SDG 13: Klimaatactie    

o SDG 14: Leven in het water    

o SDG 15: Leven op het land    

o SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten    

o SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

Onderdeel vraag 6: In welke opleidingsonderdelen zou dit kunnen aan bod komen? 
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Onderdeel vraag 6: Eventueel ook in één van uw opleidingsonderdelen?  

 

Vraag 7: Heeft nog andere bedenkingen of suggesties i.v.m. de integratie van duurzame ontwikkeling in 

de opleiding?  

Definitie  

Wat is duurzame ontwikkeling? 

Er bestaat geen waterdichte en algemeen aanvaarde definitie van duurzame ontwikkeling. Er is echter 

wel relatieve consensus over de brede principes die aan de basis liggen van het concept, zoals het 

respecteren van de draagkracht van onze planeet en het streven naar een kwaliteitsvol leven voor 

iedereen. Het gaat hier in ruime termen dus om behoeftebevrediging van alle mensen die nu leven én 

van de volgende generaties, om sociale rechtvaardigheid en om het niet overschrijden van de grenzen 

van wat de natuur aankan. 
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Bijlage 3.8 – Interviews met docenten 

Interviews docenten Bachelor en Master of Laws in de rechten 

Interview 1 – Geert Van Hoorick  

Plaats: Paddenhoek 5, Gent 

Datum en tijd: 4 mei 2017 om 10u30 (duur: 33m)  

Geïnterviewde: Geert Van Hoorick  

Geert Van Hoorick behoort tot de Faculteit Rechtsgeleerdheid, meer specifiek tot de vakgroep 

Europees, publiek- en internationaal recht (RE22). Daarnaast is hij verantwoordelijke lesgever voor het 

opleidingsonderdeel ‘Omgevingsrecht’ in de Bachelor of Laws in de rechten. In de Master of Laws in de 

rechten is hij verantwoordelijke lesgever voor de opleidingsonderdelen ‘Grondige studie: 

omgevingsrecht’ en ‘Dier en recht’. 

Vraag 1: Wat verstaat u onder duurzame ontwikkeling?  

Dat is eigenlijk de klassieke definitie: men moet voldoen aan de noden van de huidige maatschappij, 

zonder de noden van de toekomstige generaties in het nadeel te brengen en zonder nadeel te brengen 

aan ontwikkelingslanden (mensen die het minder goed hebben dan ons).  

Extra vraag: Geeft u daarbij meer gewicht aan bijvoorbeeld het sociale aspect of het ecologische aspect?  

Zowel het sociale als ecologische aspect. Beiden zijn ook nauw met elkaar verbonden.  

Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’. Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke gaat 

u ook daadwerkelijk aan de slag in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent?  

In mijn lessen breng ik wellicht de ecologische aspecten meer aan bod, maar toch leg ik ook de nadruk 

op de sociale aspecten.  

Daarnaast komen volgende duurzaamheidsthema’s ook aan bod:  

 SDG 3: Goede gezondheid en welzijn; 

 SDG 6: Schoon water en sanitair; 

 SDG 7: Betaalbare en duurzame energie; 

 SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen; 

 SDG 13: Klimaatactie. 

Onderdeel vraag 2: Heeft u hierbij aandacht voor de samenhang tussen de verschillende thema’s?  

De opleidingsonderdelen die ik geef zijn nog steeds rechtsvakken, zo bespreek ik voornamelijk het 

bosdecreet, ruimtelijke ordening enz. Je mag duurzame ontwikkeling daarbij niet overschatten. Ik neem 

het vak wel te baat om het te hebben over duurzame ontwikkeling. Één les ga ik expliciet in op duurzame 
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ontwikkeling en klimaatvordering, dit is ook juridisch een interessant thema. Voor de rest wordt in het 

vak vooral gedoceerd over de juridische kant, zoals ruimtelijke ordening. Ik wil hierbij niet de ‘groene 

goeroe’ uithangen.  

Vraag 3: Op welke manier heeft u zelf aandacht voor de hierboven genoemde duurzaamheidsuitdagingen 

in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent? 

Enkel zijdelings. Ik kan dit niet als centraal thema behandelen, aangezien het geen recht is. Ik bespreek 

vooral juridische aspecten, en een klein beetje beleidsaspecten. Daarbij komt de maatschappelijke 

context soms ook wel aan bod, maar het is zeker geen centraal thema. Daarvoor zou je een echt apart 

vak rond duurzame ontwikkeling moeten hebben. Dit hebben ze al gehad aan de Faculteit Rechten, dit 

vind ik echter ook niet de ideale oplossing, omdat dit veel te algemeen is en vaak te losstaat van het 

juridische.  

Vraag 4: Op welke manier komen deze duurzaamheidsthema’s aan bod in de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Enkel door doceren. 30 pagina’s uit het handboek gaan expliciet over duurzame ontwikkeling. De rest 

van het handboek is juridische materie. Bij die juridische materie geef ik soms wel praktijkvoorbeelden 

zoals het circulatieplan of tomaten die geïmporteerd worden vanuit Spanje dat tegen het principe van 

de ‘vervuiler betaalt’ gaat.  

Vraag 5: Vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

Men is hier reeds met bezig. Men zou bijvoorbeeld in de vakken handelsrecht, duurzame ontwikkeling 

willen integreren. Dit zal een hele uitdaging worden. Wat is dit begrip zelfs? Velen willen er zelfs van af. 

Het concept is ontstaan als verzet tegen economische groei. Men wou duurzame groei. Dit is echter 

allemaal moeilijk concreet te stellen. Bijvoorbeeld is het circulatieplan duurzaam? Is het sociaal? Neen, 

het creëert namelijk gettovorming, omdat men van het ene segment naar het andere moet. Is het 

ecologisch? Waarschijnlijk wel. Daarnaast is er nog het aspect verkeersveiligheid. Is het dan duurzaam? 

Zeer moeilijke vraag, iedereen geeft daar zijn eigen betekenis aan.  

Welke vakken komen onder druk bij programmahervormingen? Dat zijn vakken zoals de mijne. Vakken 

zoals handelsrecht of economisch recht worden daarentegen vast benoemd. Verhoudingsgewijs zit dat 

dus helemaal fout. Als je zegt dat duurzame ontwikkeling in alle vakken aan bod dient te komen, zal dit 

zeer moeilijk zijn. Docenten die niet geïnteresseerd zijn in het onderwerp zullen dit misschien kort aan 

bod laten komen, maar verder dan dat zal het niet gaan. Anderzijds sneuvelen de vakken die daar dan 

wel mee bezig zijn. Daarin zit het dus helemaal fout. De universiteit zegt dat er meer duurzame 

ontwikkeling aan bod dient te komen in de opleidingen, maar in de uitwerking trekt het rectoraat zich 

daar dan niets meer van aan. Ze laten het over aan de faculteiten. De Afdeling Milieu heeft daarbij totaal 

geen macht. Er moet centraal gestuurd een duidelijke boodschap komen. Duurzame ontwikkeling moet 

daarbij zeker niet in alle vakken aan bod komen, de universiteit moet er eerder op toezien dat de vakken 

waarin het nu reeds aan bod komt, niet worden afgebouwd. Daarnaast kunnen ze in de vakken waar 

duurzame ontwikkeling nu al aan bod eventueel stimuleren om het nog meer aan bod te laten komen. 

Dit moet vooral bij programmawijzigingen gebeuren. En daarin kan de universiteit (centraal) in sturen. 

Daarnaast zou de universiteit af en toe een opleiding kunnen doorlichten. Bijvoorbeeld de opleiding 
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landbouw, bio-ingenieur enz. Nu bestaan er in elke opleiding wel werkgroepen die erover nadenken om 

dit in alle vakken van een opleiding te steken. Bijvoorbeeld hoe kunnen we dit in vennootschapsrecht 

krijgen? Dit is moeilijk want vaak voelen de docenten zich hier niet toe aangesproken. Maar in vakken 

zoals internationaal recht, waar duurzame ontwikkeling wel aan bod kan komen, zou men wel de 

oefening kunnen maken om te kijken of het erin nog meer aan bod kan komen. Er moet ook meer 

gezegd worden dat je goed bezig bent, dat gebeurt te weinig. Nu is er alleen veel kritiek.  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen. Hoe vindt u dat dit meer aan bod 

zou moeten komen? Bijvoorbeeld in een verplicht vak, een keuzevak?  

Dit moet in verplichte vakken aan bod komen, maar waar het nu al aanwezig is. Niet een expliciet vak 

rond duurzame ontwikkeling. Gewoon in verplichte vakken waar het nu aan bod komt nog meer aan 

bod laten komen.  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen: Zie je hierbij een rol weggelegd 

voor uzelf of zou u er nog meer aandacht aan willen besteden in één van de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Voldoende. Ik heb slechts 30 uren voor mijn vak (omgevingsrecht). In die tijd moet je de studenten al 

laten kennis maken met de juridische aspecten, het is dan moeilijk om daar nog veel meer over uit te 

breiden.  

Op het moment dat duurzame ontwikkeling concreet is voor de studenten worden ze enthousiast, maar 

wanneer duurzame ontwikkeling in het ijle blijft (als het over de principes gaat), is het moeilijk om de 

aandacht van de studenten te vinden. Studenten willen vooral de link met juridische aspecten zien.  

Wat ik wel zou kunnen doen is in mijn lessen meer verwijzen naar extra-curriculaire activiteiten. Ik zou 

die activiteiten bij het begin van de les bijvoorbeeld kunnen aankondigen. 

Vraag 6: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling zouden 

volgens u meer aandacht moeten krijgen in de opleiding?  

 SDG 8: Waardig werk en economische groei; 

 SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen; 

 SDG 1: Geen armoede; 

 SDG 2: Geen honger; 

 SDG 3: Goede gezondheid en welzijn; 

Gendergelijkheid ben ik ondertussen beu. Dat komt tot in den treure aan bod. Ik weet niet of we wel zo 

goed bezig zijn als we in commissies evenveel mannen als vrouwen willen.  

Onderdeel vraag 6: In welke opleidingsonderdelen zou dit nog aan bod kunnen komen?  

SDG 8 (waardig werk) zou nog meer in vakken zoals handelsrecht mogen aan bod komen. Studenten 

komen terecht in de maatschappij en maken regels, maar het is ook van belang dat ze inzicht hebben in 

de maatschappij.  
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Onderdeel 6: Eventueel ook in één van uw opleidingsonderdelen?  

Ik doe dit al genoeg. Ik probeer mijn studenten ook mee te geven dat er veel regels zijn, maar dat die 

ook een doel hebben. Ik tracht bij de studenten een positieve houding te verkrijgen tegenover regels. 

Er zijn veel regels en die beperken onze vrijheid, maar ze zijn nodig. Die regels zijn niet perfect, maar we 

kunnen ze wel verbeteren. Ik probeer studenten de samenleving in te sturen met het idee dat 

ruimtelijke ordening en andere regels nodig zijn. Mijn opdracht is pas gelukt als de studenten die 

houding hebben.   

Interview 2 – Tom Ruys  

Plaats: Universiteitstraat 4, Gent  

Datum en tijd: 9 mei  2017 om 16u00 (duur: 14m)  

Geïnterviewde: Tom Ruys 

Tom Ruys behoort tot de Faculteit Rechtsgeleerdheid, meer specifiek tot de Vakgroep Europees, 

Publiek- en Internationaal Recht (RE22). Hij is verantwoordelijke lesgever voor het opleidingsonderdeel 

‘Internationaal publiekrecht’ en doceert ook het luik internationaal richt in het opleidingsonderdeel 

‘Inleiding tot het Europees en internationaal recht’ in de Bachelor of Laws in de rechten. Hij is tevens 

ook verantwoordelijke lesgever voor de opleidingsonderdelen ‘Vreedzame geschillenbehandeling in het 

internationaal recht’ en ‘Het recht der gewapende conflicten’ in de Master of Laws in de rechten.  

Vraag 1: Wat verstaat u onder duurzame ontwikkeling?  

We moeten rekening houden met de toekomstige generaties. Belangen van toekomstige generaties 

moeten we in de gaten houden wanneer we in onze huidige behoeften voorzien.  

Extra vraag: Geeft u daarbij meer gewicht aan de sociale of ecologische component?  

Beide componenten zijn even belangrijk voor mij. We moeten de natuurlijke rijkdom bewaren. We 

moeten naar een duurzame economie die niet onnodig afval produceert, zonder negatieve 

externaliteiten.  

Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’. Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke gaat 

u ook daadwerkelijk aan de slag in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent?  

In het eerste jaar doceer ik in het opleidingsonderdeel Inleiding internationaal- en Europees recht het 

luik internationaal recht. Daarin bespreek ik de bronnen van het volkenrecht, waarin ook de VN en ook 

de SDG’s aan bod komen. Het vak laat echter niet toe om op elke doelstelling uitgebreid in te gaan. Het 

vak is meer juridisch dan beleidsmatig.  

In het derdejaarsvak wordt het internationaal milieurecht afzonderlijk besproken. Het is de bedoeling 

om kennis te maken met alle deeldomeinen van het volkenrecht, bijvoorbeeld het recht der gewapende 

conflicten en ook het internationaal milieurecht. Daarbij wordt ook het klimaatverdrag besproken, dit 

https://telefoonboek.ugent.be/nl/faculties/re22
https://telefoonboek.ugent.be/nl/faculties/re22
http://studiegids.ugent.be/2016/NL/studiefiches/B001358.pdf
http://studiegids.ugent.be/2016/NL/studiefiches/B001358.pdf
http://studiegids.ugent.be/2016/NL/studiefiches/B001414.pdf
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bespreek ik ook in het eerste jaar om verdragsrechtelijke dingen aan te tonen. Het is ook een heel 

actueel voorbeeld.  

Ook gevaarlijke chemicaliën bespreek in het internationaal milieurecht. Bijvoorbeeld het transport van 

gevaarlijke chemicaliën. Om in het vak daar concreet over te doceren, lijkt mij een brug te ver, maar 

deze onderdelen hebben het internationaal recht wel mee beïnvloedt. Ze komen dus wel onrechtstreeks 

aan bod.  

Vraag 4: Op welke manier komen deze duurzaamheidsthema’s aan bod in de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

In het eerste jaar gebeurt dat door te doceren. Dit zijn plenaire lessen met ongeveer 800 studenten, het 

is niet echt mogelijk om interactief les te gaan geven. Ik verwijs er wel vaak voor naar de actualiteit.  

Vraag 5: Vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

We hebben een heleboel vakken die echt ingaan op het milieuaspect en ook menselijke ontwikkeling 

komt aan bod in het kader van de conventierechten.  

Ik zie niet meteen de nood om het verder te verwerken in de opleiding. Er moeten al heel wat materies 

aan bod komen binnen een beschikbare tijd. Ik denk dat er binnen de bestaande vakken vooral aandacht 

voor moet zijn.  

Ik ben geen voorstander om het in de curricula extra aan te brengen.  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen. Hoe vindt u dat dit meer aan bod 

zou moeten komen? Bijvoorbeeld in een verplicht vak, een keuzevak?  

In vakken waar het al aan bod komt. En ook buiten het onderwijs kan er aandacht voor zijn. bijvoorbeeld 

thesissen recto verso afdrukken, meer digitaal enz.  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen: Zie je hierbij een rol weggelegd 

voor uzelf of zou u er nog meer aandacht aan willen besteden in één van de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Het komt al aan bod in heel wat vakken. We doceren vanuit het recht. Ik heb er al aandacht voor. Het 

zou me onevenwichtig lijken, moest ik er nog meer aandacht aan besteden.  

Vraag 6: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling zouden 

volgens u meer aandacht moeten krijgen in de opleiding?  

Scheefgegroeide situaties op de wereldlandbouwmarkt. Ik weet niet in welke mate de collega’s van 

handelsrecht en internationaal economisch recht dit nu al behandelen.  

Er zijn een aantal thema’s waarvan ik denk dat het niet interessant is om ze meer aan bod te laten 

komen, maar een heleboel zijn dat er wel.  
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 [terug kerend naar vraag 2] Ik  bespreek in mijn les ook bedreigde diersoorten aan de hand van het 

CITES-verdrag. 

Onderdeel vraag 6: In welke opleidingsonderdelen zou dit nog aan bod kunnen komen?  

In verband met de scheefgegroeide situaties op de wereldlandbouwmarkt denk ik dat het interessant is 

om de impact van subsidies voor Europese landbouw op de economie en de derde wereld te bespreken 

in bijvoorbeeld vakken als het Europees economisch recht. Daarnaast zou ik het interessant vinden om 

recht van wereldhandel als een apart vak in de opleiding te hebben. Dat is er nu niet en dat vind ik wel 

een gemis. Dat zou een vak kunnen zijn waar wel aspecten van duurzame wereldhandel in aan bod 

kunnen komen.  

Interview docent Bachelor of Science in de politieke wetenschappen (Master of Science in de 
internationale politiek)  

Interview 5 – Thijs Van de Graaf  

Plaats: Universiteitstraat 8, Gent   

Datum en tijd: 4 mei 2017 om 15u30 (duur: 15m)  

Geïnterviewde: Thijs Van de Graaf  

Thijs Van de Graaf behoort tot de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, meer specifiek tot de 

vakgroep Politieke Wetenschappen (PS03). Daarnaast is hij verantwoordelijke lesgever voor het 

opleidingsonderdeel ‘Inleiding tot de wereldpolitiek’ in de Bachelor of Science in de politieke 

wetenschappen. Hij is ook verantwoordelijke lesgever voor het opleidingsonderdeel ‘Global Energy 

Politics’ in de Master of Science in de internationale politiek. 

Vraag 1: Wat verstaat u onder duurzame ontwikkeling?  

People, planet en profit. Ze staan daarbij op gelijke voet. Daarnaast is er ook de noord-zuid dimensie 

(ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden) en de tijdsdimensie (behoeftebevrediging van de huidige 

en toekomstige generaties). Maar de sociale dimensie wordt vaak ondergesneeuwd ten voordele van 

de ecologische dimensie, bijvoorbeeld rechtvaardige fiscaliteit zou meer aandacht kunnen krijgen.  

De SDG’s zijn een goed voorbeeld van het evenwicht tussen people, planet en profit. De 

Milleniumdoelstellingen hadden ook veel aandacht voor de sociale dimensie, maar zij hadden minder 

aandacht voor de ecologische dimensie.  

Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’. Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke gaat 

u ook daadwerkelijk aan de slag in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent?  

SDG 7 (energie) komt aan bod in de master (internationale politiek) in het vak energievraagstukken.  

http://www.ugent.be/ps/politiekewetenschappen
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In de bachelor bespreek ik ze ook. Vooral in de laatste les transnationale vraagstukken waarin ook 

gezondheid, demografie en duurzame ontwikkeling aan bod komen.  

Daarnaast bespreek ik in de bachelor ook: 

 SDG 1: Geen armoede; 

 SDG 2 Geen honger; 

 SDG 3: Goede gezondheid en welzijn; 

 SDG 5: Gendergelijkheid; 

 SDG 6: Schoon water en sanitair; 

 SDG 8: Waardig werk en economische groei, vooral kinderrechten en arbeidsrechten; 

 SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur: minder; 

 SDG 10: Ongelijkheid ; 

 SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen: minder; 

 SDG 12: Duurzame consumptie en productie: ja, vooral over fossiele brandstofsubsidies; 

 SDG 13: Klimaatactie; 

 SDG 14 en 15: Leven in het water en op het land: minder; 

 SDG 16: Vrede, veiligheid en publieke diensten; 

 SDG 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken; 

Onderdeel vraag 2: Heeft u hierbij aandacht voor de samenhang tussen de verschillende thema’s?   

Ja, maar niet altijd. Bij het vak in de master doe ik het zeker wel. Bijvoorbeeld: heel wat mensen hebben 

geen toegang tot energie. Die mensen moeten dan hout gaan sprokkelen in vele gevallen zijn dat dan 

vrouwen en kinderen, dus het gaat hier ook over gendergelijkheid. Op die manier kunnen ze niet gaan 

werken en de kinderen kunnen geen onderwijs krijgen. Vaak verbranden ze dan ook hout en mest wat 

zorgt voor ‘indoor air pollution’. Dit is de vierde grootste doodsoorzaak ter wereld.  

Vraag 3: Op welke manier heeft u zelf aandacht voor de hierboven genoemde duurzaamheidsuitdagingen 

in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent ? 

In de master komt het centraal aan bod. In de bachelor eerder zijdelings.  

Vraag 4: Op welke manier komen deze duurzaamheidsthema’s aan bod in de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

In de bachelor doceer ik hier vooral over. In de master is er een online discussiegroep, er is ook een 

oefening en studenten dienen er ook een paper over te maken.  

Vraag 5: Vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

Ik denk dat we het niet slecht doen hier in Gent in vergelijking met andere opleidingen in de politieke 

wetenschappen. We kunnen er zeker nog meer op inzetten, niet per se om daarom beter te zijn 

tegenover andere universiteiten, maar ook omdat het gewoon belangrijk is. Ik denk ook dat je van de 

eerste bachelor tot en met de master een duidelijke lijn kan trekken van vakken waarin duurzaamheid 
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prominent aan bod komt. Bijvoorbeeld het vak ‘Global Governance’ van professor Lesage, dat bijna 

ieder thema van de SDG’s bespreekt. 

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen. Hoe vindt u dat dit meer aan bod 

zou moeten komen? Bijvoorbeeld in een verplicht vak, een keuzevak?  

Niet in verplichte vakken. Misschien in extra-curriculaire activiteiten. Bijvoorbeeld debatten. Er is ook 

elk jaar een projectweek in de politieke wetenschappen, de projectweek gaat elk jaar over een bepaald 

thema, bv. burgerschap en participatie. Het zou dan eventueel ook eens kunnen gaan over de SDG’s of 

over de SDG’s in hun geheel. De verschillende onderzoeksgroepen (internationale politiek, nationale 

politiek, lokale politiek en EU-studies) moeten in de projectweek activiteiten organiseren en de SDG’s 

zouden daarbij zeker aan bod kunnen komen, ook voor de lokale politiek zijn ze zeker relevant.  

Vraag 6: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling zouden 

volgens u meer aandacht moeten krijgen in de opleiding?  

Waardig werk (SDG 8) misschien, maar daar zetten ze dan wel erg op in bij de EU-studies. Ik denk dat er 

wel een goed evenwicht zit in de opleiding tussen de verschillende thema’s. Klimaat komt bijvoorbeeld 

wel meer aan bod dan bijvoorbeeld het leven in het water, maar dat hangt dan ook weer samen met 

het klimaat. Ik vind het moeilijk in te schatten. Als ik voor mezelf mag spreken zou ik de thema’s energie 

en klimaat kiezen.  

Onderdeel vraag 6: In welke opleidingsonderdelen zou dit kunnen aan bod komen? 

Misschien in comparatieve economie? Ze zouden daarbij bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen waarom 

België en Duitsland uit kernenergie stappen en waarom Frankrijk en Groot-Brittannië juist kerncentrales 

bijbouwen. Nu gaat het vak meer over een vergelijking van bijvoorbeeld het parlement in het ene land 

en het andere land.   

Onderdeel 6: Eventueel ook in één van uw opleidingsonderdelen?  

Ik denk dat ik dit in de mate van het mogelijke al doe.  

Vraag 7: heeft u nog andere bedenkingen of suggesties i.v.m. de integratie van duurzame ontwikkeling in 

de opleiding?  

Ik vind het zeer belangrijk en we zetten daar al veel op in. Misschien kan het buiten de politieke 

wetenschappen nog meer geïntegreerd worden. Bijvoorbeeld in de harde wetenschappen. Daarnaast 

kan het ook aan bod komen in het ‘Honours programma’ van de UGent.  

Interviews docenten Bachelor en Master of Science in de fysica en de sterrenkunde 

Interview 3 – Natalie Jachowicz  

Plaats: Campus Proeftuinstraat UGent, Gent   

Datum en tijd: 4 mei 2017 om 14u00 (duur: 24m) 
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Geïnterviewde: Natalie Jachowicz  

Natalie Jachowicz behoort tot de Faculteit Wetenschappen, meer specifiek tot de vakgroep Fysica en 

Sterrenkunde (WE05). Daarnaast is zij verantwoordelijke lesgever voor de opleidingsonderdelen 

‘Experimenteren in de fysica I’ en ‘Thermische fysica’ in de Bachelor of Science in de fysica en 

sterrenkunde. Ze is ook verantwoordelijke lesgever voor het opleidingsonderdeel ‘Nucleaire astrofysica’ 

in de Master of Science in de fysica en de sterrenkunde.  

Vraag 1: Wat verstaat u onder duurzame ontwikkeling?  

Ik hecht vooral belang aan de ecologische aspecten.  

Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’. Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke gaat 

u ook daadwerkelijk aan de slag in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Ik kan met deze thema’s vooral de link leggen met het opleidingsonderdeel ‘Thermische fysica’ dat ik 

geef in de eerste bachelor. Hierin komt energie-efficiëntie, schone energie en hernieuwbare energie 

aan bod.  Professor Steven Caluwaerts bespreekt zeker en vast ook SDG 13 (klimaatactie) en SDG 11 

(duurzame steden en gemeenschappen). Hij houdt zich bezig met weerkunde.  

Vraag 3: Op welke manier heeft u zelf aandacht voor de hierboven genoemde duurzaamheidsuitdagingen 

in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent ? 

Het energievraagstuk vormt wel een belangrijk onderdeel van het vak. Wanneer je energie produceert 

verlies je altijd meer energie dan je uiteindelijk echt nodig hebt. Je moet er dus voor zorgen dat 

machines efficiënt werken en zo weinig mogelijk energie verspillen (tweede wet van de 

thermodynamica). Dit pas ik ook toe op praktijkvoorbeelden. Ik geef voorbeelden van efficiënte 

manieren om je huis te verwarmen of hoe je het best isoleert om de warmte binnen te houden. Er 

worden ook oefeningen gegeven waarbij de studenten die efficiëntie moeten uitrekenen. Bijvoorbeeld 

hoe dik het glas (van een raam) dient te zijn om de warmte het efficiëntst binnen te houden. Eigenlijk 

breng ik het sociale aspect ook wel aan bod. Zo leg ik de nadruk op het feit dat de stoommachines veel 

rijkdom hebben gecreëerd. Studenten hebben nu op hun kot veel meer luxe dan een vorst in de 

middeleeuwen bijvoorbeeld.  

Vraag 4: Op welke manier komen deze duurzaamheidsthema’s aan bod in de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Vooral doceren. Soms ook wel praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld over vloerverwarming of andere 

methoden om je huis te verwarmen. Soms worden er ook oefeningen gegeven. Ze (studenten) leren de 

efficiëntie ook uitrekenen.  

Vraag 5: Vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

Iedereen doet het wel waar het van pas komt denk ik. In de thermische dynamica is het ook logisch om 

erover te doceren, aangezien het om energie-efficiëntie gaat. In de materialenfysica hebben ze daar 
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ook wel aandacht voor. Bijvoorbeeld voor de impact van die materialen op het milieu. Waar relevant 

komt het zeker wel al aan bod.   

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen. Hoe vindt u dat dit meer aan bod 

zou moeten komen? Bijvoorbeeld in een verplicht vak, een keuzevak?  

In een keuzevak. Iedereen mag er wel de nodige kennis over hebben, maar of een verplicht vak de ideale 

oplossing is, weet ik ook nog zo zeker niet. Bij het experimenteren kan het eventueel ook aan bod 

komen.  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen: Zie je hierbij een rol weggelegd 

voor uzelf of zou u er nog meer aandacht aan willen besteden in één van de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Ik denk dat ik dit al vrij goed doe. Misschien kan ik het ook nog expliciet in de cursus vermelden. Nu doe 

ik dit enkel in slides en voorbeelden. Ik zou daarin verschillende energievormen met hun voor- en 

nadelen kunnen bespreken. 

Ik denk er nu ineens aan dat ik ook biodiversiteit bespreek. (Uitleg over circulatie warmte meer en hoe 

dit mariene leven kan beschermen).  

Vraag 6: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling zouden 

volgens u meer aandacht moeten krijgen in de opleiding?  

Het blijft een opleiding fysica. Studenten kunnen kiezen voor keuzevakken als bepaalde thema’s hun 

meer interesseren. SDG 13 (klimaatactie) en 7 (betaalbare en duurzame energie) kunnen eventueel nog 

meer aan bod komen. De andere thema’s zijn ook interessant, maar de link is moeilijker te leggen met 

fysica.  

Onderdeel vraag 6: In welke opleidingsonderdelen zou dit kunnen aan bod komen? 

In vakken weerkunde, ook in het vak thermische fysica.  

Interview 4 – Jan Ryckebusch  

Plaats: Campus Proeftuinstraat UGent, Gent  

Datum en tijd: 5 mei 2017 om 11u00 (duur: 50m)  

Geïnterviewde: Jan Ryckebusch 

Jan Ryckebusch behoort tot de Faculteit Wetenschappen, meer specifiek tot de vakgroep Fysica en 

Sterrenkunde (WE05). Jan Ryckebusch is voorzitter van de opleidingscommissie Fysica en Sterrenkunde. 

Daarnaast is hij ook verantwoordelijke lesgever voor de opleidingsonderdelen ‘Kwantummechanica I’ 

en ‘Statistische fysica I’ in de Bachelor of Science in de fysica en sterrenkunde. Hij is ook 

verantwoordelijke lesgever voor de opleidingsonderdelen ‘Computationele fysica’, ‘Statistische fysica II’ 
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en ‘Hadronen en kernen vanuit een theoretisch perspectief’ in de Master of Science in de fysica en de 

sterrenkunde.  

 [Jan Ryckebusch begint meteen te praten bij het binnekomen] 

We voelen ons in een ongemakkelijke situatie in de opleiding, we worden vaak geviseerd in de debatten 

rond duurzame ontwikkeling. Maar er zijn ook andere dingen belangrijk, we moeten in de opleiding 

ergens de focus opleggen. Andere skills moeten elders aan geleerd worden.  

Als ik verplicht word om sociale aspecten in mijn vakken aan te leren, weet ik niet of mijn studenten nog 

zo goed kan trainen in de gouden driehoek van de opleiding, dit is wiskunde, statistiek en computer 

modellering.  

De opleiding heeft ook een heel erg specifiek publiek. De studenten hebben goede technische 

vaardigheden en zijn bereid hard te werken. Deze studenten willen geen verdunde soep, zij willen wat 

iets is en waarom. Dat is ook waarom ze zo goed gewaardeerd worden in de bedrijfswereld en zelfs in 

het buitenland. Ze durven ook kritisch te zijn en risico’s te nemen. We praten in de opleiding misschien 

niet letterlijk over ondernemerschap, maar onze studenten hebben dit wel, ze zijn kritisch, durven 

risico’s nemen, denken over nieuwe dingen enz.  

Duurzame ontwikkeling lijkt me ook meer gekneed voor sociale wetenschappen en niet voor de 

bètawetenschappen. Waarom is er in de visie van de universiteit bijvoorbeeld geen aandacht voor 

programmeren, terwijl er van ons wel verwacht wordt dat we sociale aspecten aanleren, dat is vaak een 

frustratie van mijn studenten.  

Duurzame ontwikkeling is ook dromen en ik ben ervan overtuigd dat iedereen daar ook wel achter staat 

(SDG’s), maar de vraag is hoe we ze gaan realiseren? Er gaan echt mensen moeten zijn die dit technisch 

gaan realiseren, technologie die er vandaag nog niet is. Dat zijn de mensen die ik nu opleid. De mensen 

die die technologie in de toekomst zullen realiseren.  

Vraag 1: Wat verstaat u onder duurzame ontwikkeling?  

De definitie van vandaag zal morgen een andere zijn. Duurzame ontwikkeling is voortdurend onderhevig 

aan evolutie. We moeten met z’n allen overeenkomen, maar daarnaast willen we de levensstandaard 

die we nu hebben niet opgeven, dit zal dus een prijs hebben. Ik denk dat technologie de enige oplossing 

zal zijn.  Het is ook een echt containerbegrip, het zal nog veranderen. Bijvoorbeeld kernenergie past 

daar nu niet onder, dit zal misschien later wel zo zijn. Ik vind het in de eerste plaats een zeer dynamisch 

begrip.  

Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’. Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke gaat 

u ook daadwerkelijk aan de slag in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Ik toon en leer de studenten wel over technologie en dat heeft zeker een invloed op armoede, maar dat 

zeg ik niet expliciet. Dat weten de studenten ook wel zelf. Technologie is belangrijk en zal ook de 

oplossing vormen voor deze problemen. Daarnaast zijn mijn lessen al voldoende uitdagend voor de 
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studenten. Als studenten naar de universiteit komen, komen ze hier niet om te leren over ‘geen 

armoede’, ze komen hier om te leren over kwantummechanica en wiskunde, ‘geen armoede’ hoort daar 

niet bij.  

Kwaliteitsonderwijs, dat proberen we te doen. We praten veel met studenten, we zijn ook een kleine 

opleiding. Er is een kleine afstand tussen studenten en docenten. Een prof is maar zo goed als zijn 

studenten, dat vormt ook een incentive om via communicatie beter onderwijs te bieden. We leren hier 

met kritiek om te gaan en leren daar ook uit.  

Gendergelijkheid. Hoe komt het dat we zo weinig meisjes hebben in de opleiding? Wat kunnen we daar 

aan doen? We geven iedereen hier gelijke kansen, ook de Vlaamse Overheid heeft hier veel moeite 

gedaan. De geneeskunde heeft nu bijvoorbeeld al veel meer meisjes dan vroeger. De enige manier is 

volgens mij rolmodellen. Er is bijvoorbeeld nu een vrouwelijke professor van de sterrenkunde 

(KULeuven) die veel in de media komt. Dit vind ik zeer goed. Ik heb hier al dikwijls over nagedacht, maar 

we sluiten vrouwen zeker niet uit. Ook in onze opleiding hebben we rolmodellen. Zo zijn er een aantal 

professoren met een migratieachtergrond. De vraag is dan nog hoe ik over gendergelijkheid praat in 

een vak als kwantummechanica. Als iemand dit weet, mag die mij dat altijd zeggen. Ik denk dat 

studenten ook raar naar mij zouden kijken als ik hierover zou beginnen. Studenten vragen zich vaak af 

waarom anderen, zoals de sociale wetenschappen, dan niet moeten leren programmeren. Ik geloof 

meer in rolmodellen, dan dat ik hier zelf over zou doceren. Ik zie ook dat niet alle initiatieven rond 

gendergelijkheid zo goed werken. De focus blijft fysica en dat is al moeilijk genoeg, zeker als we de 

standaarden willen halen en dat doen we ook, denk ik.  

Vraag 3: Op welke manier heeft u zelf aandacht voor de hierboven genoemde duurzaamheidsuitdagingen 

in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent 

Fysica blijft onze ‘core business’. We gaan de studenten niet op een abstracte manieren dingen 

aanleren. We focussen ons dan liever op andere dingen. Studenten willen dit ook niet. We geven onze 

studenten tools waarmee ze naar verschillende instellingen gaan. We leren hun geen abstracte dingen 

zoals ‘geen armoede’, dat is politiek. Dat is ons ding niet, wij leren onze studenten wetenschappelijke 

methoden.  

Vraag 5: Vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

Duurzame ontwikkeling is technologie. Technologie die nu nog niet bestaat. Alles is onzeker, ideeën 

evolueren, ook duurzame ontwikkeling zal nog evolueren. Als opleiding moeten we mensen trainen die 

nieuwe technologie moeten ontwikkelen. Ik hoef niet aan politiek te doen, wel ‘evidence based’. Ik heb 

wel discussies met mijn studenten over ongelijkheid, maar ik doe dit altijd aan de hand van studies. Dit 

zijn de gegevens, wat doe je daar dan mee? Maar ik maak hier geen politiek statement. Zeggen dat we 

tegen 2030 deze doelstellingen moeten halen is ook wetenschappelijk onmogelijk. Er kan bijvoorbeeld 

een vulkaan uitbreken, dit kan een grote impact hebben op het milieu. Ik denk dat we er allemaal van 

overtuigd zijn dat we het anders moeten aanpakken, maar hoe is dé vraag. Ik leer studenten dingen aan 

zoals wat zijn de mogelijke scenario’s, hoe pas je je aan, hoe kijk je terug, wat zijn de mogelijkheden enz. 

Het is goed dat ze in Parijs doelstellingen hebben opgesteld, maar mensen moeten er ook nog mee aan 

de slag gaan. Bedrijven zijn hier al mee bezig, overheden geven ook al incentives.   
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 Vraag 7: heeft u nog andere bedenkingen of suggesties i.v.m. de integratie van duurzame ontwikkeling in 

de opleiding?  

Ik hoop dat de universiteit ook voldoende aandacht heeft voor de technische aspecten van duurzame 

ontwikkeling. Dat is ook een grote frustratie bij de studenten. de fysicus moet vooral pragmatisch zijn.  

Interviews docenten Bachelor en Master of Science in de Chemie 

Interview 9 – Johan Winne 

Plaats: Campus Sterre (S4), Gent 

Datum: 11 mei 2017 om 14u00 (38m)  

Geïnterviewde: Johan Winne  

Johan Winne behoort tot de Faculteit Wetenschappen, meer specifiek tot de vakgroep Organische en 

Macromoleculaire chemie (WE07). Hij is verantwoordelijke lesgever voor de opleidingsonderdelen 

‘Organische Chemie’ en ‘Reactiviteit 1, 2 en 3’ in de Bachelor of Science in de Chemie. Hij is ook 

verantwoordelijke lesgever voor het opleidingsonderdeel ‘Synthesestrategie’ in de Master of Science in 

de Chemie. Vanaf volgend academiejaar wordt hij medelesgever van de opleidingsonderdelen 

‘experimenteren in de chemie’ in de bachelor chemie. 

Vraag 1: Wat verstaat u onder duurzame ontwikkeling?  

Ik sta pas in het tweede jaar. Een vak dat echt aansluit met die thematiek is ‘Chemie en Samenleving’, 

dat gaat echter verdwijnen volgend jaar, maar wordt opgenomen in een nieuw ruimer vak ‘Chemie in 

Context’, daarin wordt gekeken naar chemie en duurzame ontwikkeling. In de opleiding zit er een soort 

leerlijn in van duurzame ontwikkeling, maar de opleiding duwt niet sterk in die richting. We blijven een 

fundamenteel wetenschappelijke richting, we zetten vooral aan tot kritisch denken. Bij duurzame 

ontwikkeling heb je ook altijd twee poten: de feitelijke en politieke poot. Het is moeilijk om die twee te 

verzoenen in een puur wetenschappelijke opleiding. Er is een verschil tussen het voorlichten van het 

‘publiek’ met een duidelijk en engagerend verhaal, en het voorbereiden van (toekomstige) 

wetenschappers, wetenschappers willen dit zo objectief mogelijk houden.  

Extra vraag: Toch blijkt uit de analyse van de studiefiches dat de opleiding fysica minder duurzame 

ontwikkeling integreert dan de opleiding chemie, hoe komt dit dan precies?  

de chemie zit met de voeten meer in de realiteit, de fysica is veel theoretischer bezig en met de 

chemische industrie hebben we ook een veel directereimpact. De fysica heeft meer aandacht voor 

theoretische benaderingen en wiskundige formules. We experimenteren ook meer bij de chemie. 

Studenten hebben veel practica en moeten daar op een verantwoorde manier handelen, niet alleen 

voor zichzelf veilig te houden, maar ook voor het milieu en dus bij het sorteren van de chemische 

afvalstromen bijvoorbeeld. De studenten komen er dus sterk mee in aanraking.  
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Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’. Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke gaat 

u ook daadwerkelijk aan de slag in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Ik ken de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, maar deze zijn in wezen vaak politiek. Ze zijn belangrijk 

voor bewustwording, maar ze zijn politiek van aard, velen zijn niet noodzakelijk wetenschappelijk 

onderbouwd of onderbouwbaar. Een wetenschapper zal die politiek dan ook zoveel mogelijk uit de 

lessen trachten te houden. Ik probeer deze issues zo objectief mogelijk te houden. We geven wel 

context naar wetgeving in de practica, wat is wettelijk en waarom is dat wettelijk zo geregeld? De 

doelstellingen zijn vooral gericht op het bereiken van een betere samenleving. Bijvoorbeeld het gebruik 

van plastic flessen t.o.v. glazen. De perceptie is dat glazen flessen beter zijn voor het milieu, maar alles 

hangt af van hoe je het gebruikt. Het is dus allemaal veel complexer dan het soms wordt voorgesteld. 

Spijtig genoeg bereik je mensen niet met zulke complexe verhalen. Het gevolg van zo’n beleid is dan wel 

dat mensen het gevoel hebben dat ze duurzaam bezig zijn als ze een boodschappentas meebrengen 

naar de winkel terwijl ze hele dagen met de auto rijden. Dat is dus een tweespanning die we als 

wetenschapper altijd voelen.  

In onze opleiding komen de studenten al heel vaak in aanraking met duurzame ontwikkeling, sowieso 

ook omdat veel studenten in een onderzoekssetting terechtkomen. In de derde bachelor hebben de 

studenten een bachelorproef waarin ze betrokken worden in een lopend onderzoek en daarbij gaat het 

vaak over hoe je chemische processen duurzaam of duurzamer kan maken. Dat staat niet in de 

studiefiches vermeld, maar daar zijn ze dan wel constant mee bezig. Ze moeten zich voortdurend 

afvragen of wat ze doen wel degelijk beter is dan iets anders.  

Om op de lijst terug te komen… 

Armoede komt niet echt aan bod as such. Het is vooral een politieke doelstelling. Armoede is eigenlijk 

de meest duurzame vorm van bestaan, welvaart is dat niet. Politiek is dit een belangrijk vraagstuk en dit 

is ook een politieke keuze. Veel lesgevers gaan zulke zaken ook trachten te ontwijken. Bijvoorbeeld 

genetisch gemanipuleerde organismen (GGO) kunnen een manier zijn om armoede te bestrijden, daar 

is weinig arbeid voor nodig. Maar ook daar is een hele maatschappelijke discussie rond. 

Armoede zal vooral anekdotisch aan bod komen, bv. sommige chemische processen in het verleden 

hebben gevolg gehad op landbouw en zo op de welvaart.  

Geen honger komt zeker aan bod, zeker het aspect rond voedselveiligheid bij de analytische chemie. Dit 

thema is wetenschappelijk veel eenduidiger en krijgt bijgevolg veel makkelijker aandacht. Bv. Zonder 

kunstmest en agrochemicaliën kun je geen grootschalige landbouw hebben, zonder kan je de wereld 

niet voeden.  

We gebruiken vaak voorbeelden uit deze context omdat je studenten dan ook beter meekrijgt, bv. Over 

de dioxinecrisis.  

Goede gezondheid en welzijn komt aan bod in medicijnontwikkeling, maar ook in anticonceptie. Ook 

hier gebruiken we voorbeelden, zoals wanneer is moedersterfte gezakt, welke chemische 

ontwikkelingen hebben daarin meegespeeld?  
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Daarnaast leiden wij ook geen specifieke beroepsmensen op, wij vormen wetenschappers, zij moeten 

vooral kritisch zijn, waardoor ze later juist heel breed inzetbaar zijn.  

Schoon water en sanitair, bv. Analyse van water. 

Energie, want energie opwekken en opslaan zijn vaak chemische problemen: batterijen en zonnecellen 

gebruiken allemaal chemische processen.  

Industrie, innovatie en infrastructuur zal dan naar onderzoek zijn.  

Ook rampen en risicovermindering en milieu impact (SDG 11) komt aan bod.  

Verantwoorde consumptie en productie komt zeker aan bod. In practica gaan studenten proeven doen 

en dan moeten ze ook weten hoe ze met die stoffen moeten omgaan, ook naar afvalpreventie toe. Soms 

gebeuren er ook onverwachte dingen, zoals een lek, dan moeten zij daar op kunnen inspelen.  

Bij vrede en veiligheid komen wapens, de chemische wapens dan, en terrorisme ook wel aan bod, want 

daar wordt soms ook chemie gebruikt.  

Ik denk dat we met de opleiding chemie er wel goed bij komen, maar dan niet op een politieke manier. 

We hebben de natuurlijke link ook, veel chemische vraagstukken hebben te maken met duurzaamheid.  

Vraag 5: Vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

Ja en nee, het komt er alleszins al vaak in voor. 

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen. Hoe vindt u dat dit meer aan bod 

zou moeten komen? Bijvoorbeeld in een verplicht vak, een keuzevak?  

Zeker geen verplicht vak, dat is te eendimensionaal. Ik zou het eerder via seminaries doen. Een 

gastspreker kan dan een voordracht geven over een duurzaamheidsthema in verband met een vak. Een 

verplicht vak alleen rond duurzame ontwikkeling is te algemeen. Ook workshops geven is een 

mogelijkheid.  

Vraag 6: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling zouden 

volgens u meer aandacht moeten krijgen in de opleiding?  

Ik denk dat we meer moeten inzetten om het nog meer aan bod te laten komen waar het al aan bod 

komt, zoals bijvoorbeeld verantwoorde consumptie en productie. Dat komt al heel veel aan bod en dat 

kunnen we eventueel nog uitbreiden. Maar bijvoorbeeld armoede niet, dat is geen wetenschappelijk 

probleem maar een politiek: je moet mensen laten doen waar ze sterk in zijn, we moeten blijven 

inzetten op de sterktes.  

Vraag 7: heeft u nog andere bedenkingen of suggesties i.v.m. de integratie van duurzame ontwikkeling 
in de opleiding?  

Het moet voor ons wetenschappelijk blijven, er zijn ook moeilijke politieke vraagstukken bij duurzame 

ontwikkeling en daar blijven we liever van weg.  
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Interview 10 – Mieke Adriaens  

Plaats: Campus Sterre (S2), Gent 

Datum: 15 mei 2017 om 10u30 (duur: 26m) 

Geïnterviewde: Mieke Adriaens 

Mieke Adriaens behoort tot de Faculteit Wetenschappen, meer specifiek tot de vakgroep Analytische 

Chemie (WEO8). Ze is verantwoordelijke lesgever voor het opleidingsonderdeel ‘Elektrochemische 

analysemethoden’ in de Bachelor of Science in de chemie. Daarnaast is ze ook verantwoordelijke 

lesgever voor het opleidingsonderdeel ‘Oppervlakanalyse’ in de Master of Science in de chemie. Tot slot 

is ze ook onderwijsdirecteur van de Faculteit Wetenschappen.  

Vraag 1: Wat verstaat u onder duurzame ontwikkeling?  

Ik maak daarbij een opdeling van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid betekent dat 

we de materie, bepaalde zaken kunnen behouden over een langere termijn, dat er geen verval, afval is. 

Ontwikkeling gaat dan om methoden om daartoe te komen. Het gaat om manieren vinden om onze 

samenleving te behouden over een lange termijn. Ik leg daarbij vooral de klemtoon op het ecologische. 

Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’. Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke gaat 

u ook daadwerkelijk aan de slag in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Vervuiling en besmetting van water en bodem. Als onderwijsdirecteur werk ik ook heel sterk aan 

kwaliteitsonderwijs, ook in mijn lessen. De kwaliteit van het drinkwater bespreek ik in het 

opleidingsonderdeel ‘Analytische chemie’. Cultureel en (natuurlijk) erfgoed komt uitgebreid aan bod in 

het opleidingsonderdeel ‘Archeometrie’. Dat is een keuzevak in de master. Archeometrie is het gebruik 

van wetenschappelijke methoden om archeologische voorwerpen te analyseren. Maar het gaat ook 

over het behoud van cultureel erfgoed. Wat moeten we doen om deze sites te beschermen? Geweld 

bespreek ik ook, maar in de relatie tot cultureel erfgoed, bv. De vernieling van het cultureel erfgoed in 

Syrië door IS, dat haal ik ook aan. Je ziet dat het dus vooral materiaalgericht is. Veel zaken worden in de 

opleiding wel aangehaald, maar er wordt niet noodzakelijk de klemtoon op gelegd.  

Vraag 3: Op welke manier heeft u zelf aandacht voor de hierboven genoemde duurzaamheidsuitdagingen 

in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent 

In ‘Archeometrie’ komt het duurzaamheidsaspect van het cultureel erfgoed expliciet aan bod en dat 

ook vrij centraal. Het is een apart hoofdstuk. De lessen beginnen met de omschrijving van de 

verschillende materialen die voorkomen in het cultureel erfgoed en dan gaat het over hoe we die 

materialen kunnen behouden. Ook in onderzoek ga ik na hoe beelden niet kunnen wegroesten. Ik 

probeer dan milieuvriendelijke deklagen te ontwikkelen om die materialen te beschermen.  
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In het opleidingsonderdeel ‘Analytische Chemie’ en ‘Elektrochemische analyse’ komt waterkwaliteit 

eerder zijdelings aan bod. Analytische chemie gaat over het ontwikkelen van instrumenten om 

vloeistoffen zoals water of bloed te analyseren, maar dat kunnen ook vaste stoffen zijn.  

Vraag 5: Vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

Ik vind het alleszins belangrijk. Ik heb er ook over zitten denken. Waar zit duurzaamheid in mijn 

opleidingsonderdelen en waar kan ik het nog meer gaan aanbrengen? Ik vind dit niet altijd even 

gemakkelijk, je mag de eindcompetenties immers ook niet uit het oog verliezen, maar dat wil niet zeggen 

dat ik het niet belangrijk vind.  

Sinds vorig jaar is er ook de instellingsreview. Vroeger werden al onze opleidingsonderdelen beoordeeld 

door externe commissies. Sinds vorig jaar moet UGent als instelling dit waarborgen en wordt alleen de 

UGent beoordeeld door een externe commissie. Dit vraag een enorme wijziging. Een van de topics 

daarbij is duurzaamheid en dat begint ook op gang te komen. We proberen duurzame ontwikkeling als 

een leerlijn in te bouwen in de opleidingen. Maar het zit nog in de kinderschoenen. We proberen de 

lesgevers ook aan te zetten om eens na te denken waar duurzaamheid in hun opleidingsonderdelen aan 

bod komt en waar dat eventueel nog meer aan bod zou kunnen komen.   

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen. Hoe vindt u dat dit meer aan bod 

zou moeten komen? Bijvoorbeeld in een verplicht vak, een keuzevak?  

Duurzaamheid zit vaak al vervat in de opleidingsonderdelen, maar de lesgever legt er niet altijd de 

nadruk op. De lesgever neemt vaak aan dat de studenten al weten dat een bepaald iets over 

duurzaamheid gaat. Ik ben zeker ook voor een keuzevak. Bv. Ook een universiteitsbreed keuzevak.  

Vraag 6: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling zouden 

volgens u meer aandacht moeten krijgen in de opleiding?  

Ik heb daar niet voldoende zicht op. We zijn er wel mee bezig (in de faculteit) om de aanknopingspunten 

in kaart te brengen. Op dit moment zijn er aan de universiteit een aantal zaken bezig, zo is er net als 

duurzame ontwikkeling ook ‘wetenschappelijke integriteit’ ook dat proberen we in de opleidingen te 

integreren. We hebben daar geen specifiek vak rond, maar proberen dat wel gedurende de gehele 

opleiding mee te geven, net zoals duurzame ontwikkeling.  

Vraag 7: heeft u nog andere bedenkingen of suggesties i.v.m. de integratie van duurzame ontwikkeling 
in de opleiding?  

Wel, ik heb je nu mijn visie gegeven. Misschien moet de universiteit daar een mooie definitie aan geven, 

zodat iedereen weet waarover het gaat. Ik denk dat we dan al een hele stap verder zouden zijn.  

Interviews docenten Bachelor en Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de 

kinesitherapie 

Interview 7 – Patrick Calders 

Plaats: Campus UZ (B3), 9000  
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Datum en tijd: 9 mei 2017 om 11u30 

Geïnterviewde: Patrick Calders 

Patrick Calders behoort tot de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, meer specifiek 

tot de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (GE24). Daarnaast is hij verantwoordelijke 

lesgever voor de opleidingsonderdelen: Algemene menselijke fysiologie en Cytologie en histologie in de 

bachelor  en de opleidingsonderdelen: Masterproef in revalidatie en kinesitherapie Deel 2, Aanvullingen 

in de revalidatie en kinesitherapie bij kinderen met cardiovasculaire, respiratoire en metabole 

aandoeningen en Seminarie en casuïstiek in de revalidatie en kinesitherapie in de master.  

Vraag 1: Wat verstaat u onder duurzame ontwikkeling?  

Ik tracht dat op een zeer ‘down to earth’ manier te vertalen. Het gaat daarbij niet alleen over materialen. 

Het gaat ook om leiding geven, het omgaan met assistenten, ook sociaal dus. Eigenlijk gaat het om ‘zorg 

dragen’, dat vind ik het kernwoord. Duurzame ontwikkeling uit zich in gedrag. Heel veel zaken, zoals 

masterproeven doen we nu al online, maar bijvoorbeeld ook in relaties moeten we zorg dragen. 

Bijvoorbeeld als iemand moeilijkheden heeft in een traject of voor mensen die het lastig hebben thuis. 

Duurzaamheid uit zich ook in beslissingen nemen. Bijvoorbeeld ik zit in een slechte situatie, mijn vrouw 

is ziek en ik neem mijn zorgkrediet op, ik werk daardoor minder  en moet dus snoeien in de taken die ik 

moet uitvoeren. Dan moet ik nagaan wat de kern van de taak is. Ik doe dan liever minder taken waar ik 

veel kwaliteit kan insteken, dan dat ik veel reviews zou kunnen doen, wat minder tijd vergt.  Maar 

waarbij de kwaliteitsbijdrage veel minder is.  

 
Extra vraag: Hecht u dan meer belang aan het ecologische of sociale aspect? Of staan beide op gelijke 

voet?  

Het sociale komt dagelijks voor, in relaties enz. terwijl printen of andere dingen pas hun uitwerking op 

lange termijn hebben, daardoor durven we die dingen wel op de lange baan schuiven. Toch vind ik dat 

het allebei belangrijk is.  

Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’. Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke gaat 

u ook daadwerkelijk aan de slag in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Geen enkel thema komt echt aan bod in mijn opleidingsonderdelen, de link is moeilijk te leggen.  

Vraag 5: Vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

Ja, het komt wel al aan bod in bepaalde vakgroepraden en daarnaast is er ook een cel duurzaamheid, 

maar die zien dat heel ‘down to earth’. Zo hebben ze waterflessen vervangen door drinkbussen en 

waterkraantjes geplaatst. In de opleiding zelf zijn er aantal vakken die zich daar goed toe lenen. 

Bijvoorbeeld het vak management in de tweede master. Dat gaat over praktijkvoeren, daar kan 

bijvoorbeeld wel wat meer van deze thema’s in opgenomen worden.   
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Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen. Hoe vindt u dat dit meer aan bod 

zou moeten komen? Bijvoorbeeld in een verplicht vak, een keuzevak?  

In een keuzevak zou dat wel kunnen. Ik vind het vooral belangrijk dat er een bewustmakingsproces 

gecreëerd wordt. Bijvoorbeeld in het vak lichamelijk opvoeding in het lager en secundair is er nu de 

discussie of men de leerlingen daar de skills voor het sporten moet aanleren of het gedrag om later 

meer gemotiveerd te zijn om te bewegen. Ik denk dat dit het zelfde is in de bewustwording van 

duurzame ontwikkeling.  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen: Zie je hierbij een rol weggelegd 

voor uzelf of zou u er nog meer aandacht aan willen besteden in één van de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Nee, dit zie ik niet direct zitten. Ik geef ook wel een deel oncologie.  Dat gaat over therapie. Je hebt 

mensen die een traject volgen en dan terecht komen in studiemedicatie, zij moeten daarbij 

studieprotocollen volgen, dat is gericht op harde resultaten. Bijvoorbeeld als de witte bloedcellen een 

bepaald punt bereikt hebben, moeten ze dalen. Maar de patiënt kan vele andere klachten hebben en 

daar wordt geen rekening mee gehouden, daar leggen we dan wel erg de klemtoon op. De patiënt moet 

die dag goed zijn, maar dat moet hij ook binnen drie jaar zijn en dat kan ik in de oncologie misschien 

meer beklemtonen. Maar voor de rest denk ik dat andere vakken zich beter lenen daartoe.  

Vraag 6: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling zouden 

volgens u meer aandacht moeten krijgen in de opleiding?  

Geen armoede. Bewegen heeft veel invloed op de gezondheid en is ook een goedkoop middel. Toch 

bereik je meestal mensen die het al beter hebben of intellectueler zijn. Daar moet denk ik meer op 

ingezet worden. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor goede gezondheid en welzijn. 

Kwaliteitsonderwijs komt zeker al aan bod in de pediatrie.  

Gendergelijkheid. Ik vind dat een slecht woord. Ik heb het daar liever over gendergelijkwaardigheid. We 

zijn niet gelijk, anatomisch zijn we anders, maar we zijn wel gelijkwaardig. UGent gaat daar redelijk ver 

in. Ik ben niet helemaal voor commissies waar quota van toepassing zijn. Je kunt zeggen van dit is mijn 

lat en je kan dan een verdeling maken voor iedereen die die lat bereikt.  

Onderdeel vraag 6: In welke opleidingsonderdelen zou dit nog aan bod kunnen komen?  

Om studenten dit beter te laten integreren kan men bijvoorbeeld meer werken met cases. Bijvoorbeeld 

in de interdisciplinaire zorg kan er meer gewerkt worden met cases, nu is dat erg toegespitst op 

pathologie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over hoe om te gaan met personen met een handicap. Er is 

ook het vak Management in de Master. Mensen hebben het vaak moeilijk om te betalen voor een 

consultatie. Zo een zaken kunnen ook meer aangebracht worden. In pure basisvakken ligt dat wel 

moeilijker denk.  

Vraag 7: heeft u nog andere bedenkingen of suggesties i.v.m. de integratie van duurzame ontwikkeling in 

de opleiding?  
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Binnen de opleiding wordt daar regelmatig over gediscussieerd. In 2018 en 2019 zullen we het 

curriculum ook aanpassen. Ik stel voor om het zeker in het curriculum te brengen. We kunnen de 

effecten achteraf in kaart brengen en dan eventueel wijzigingen aanbrengen.  

Het onderwerp krijgt ook gewoon de prioriteit niet. We hebben veel taken en dit wordt vaak aan de 

kant geschoven. Prioriteiten liggen bij de kern van ons vakgebied, dit ligt op de lange termijn en wordt 

dan ook minder als prioriteit gezien.  

Interview 8 – Barbara Cagnie  

Plaats: Campus UZ (B3), Gent 

Datum: 10 mei 2017 om 9u30 (14m) 

Geïnterviewde: Barbara Cagnie 

Barbara Cagnie behoort tot de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, meer specifiek 

tot de vakgroep revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (GE24). Ze is verantwoordelijke lesgever 

voor de opleidingsonderdelen. Daarnaast is ze ook voorzitter van de opleidingscommissie.  

Vraag 1: Wat verstaat u onder duurzame ontwikkeling?  

Ik denk dat ik dat zeer eng zie. Het is de manier van omgaan met een aantal zaken, zoals energie, maar 

ook het verbruiken van zaken, het printen van cursussen, verwarmen van lokalen enz.  

Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’. Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke gaat 

u ook daadwerkelijk aan de slag in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Universele ziekteverzekering in het kader van nekpijn, daarbij geef ik voorbeelden van patiënten in de 

praktijk. Het komt niet expliciet aan bod, maar wel impliciet.  

Sociale bescherming. Er is ook een psychosociaal luik bij patiënten met nekpijn.  

Werkloosheid en tewerkstelling. Je moet daar ook mee rekening houden wanneer patiënten met 

nekpijn in de praktijk komen.  

Vraag 3: Op welke manier heeft u zelf aandacht voor de hierboven genoemde duurzaamheidsuitdagingen 

in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent 

Ze komen impliciet aan bod.  

Vraag 4: Op welke manier komen deze duurzaamheidsthema’s aan bod in de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Dat komt aan bod in plenaire lessen met voorbeelden, maar ook in praktijklessen, die vertrekken vaak 

uit casussen.  
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Vraag 5: Vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

Als ik alle thema’s zie, zijn er heel veel bij die ver van mijn bed zijn, maar gendergelijkheid, goede 

gezondheid en welzijn en innovatie zijn dingen die zeker wel aan bod komen, maar ik weet niet of ze 

voldoende aan bod komen.  

Ik zeg ook niet dat de andere thema’s niet belangrijk zijn, maar ik weet of thema’s zoals leven op het 

land of in het land wel zo relevant zijn voor deze opleiding.  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen. Hoe vindt u dat dit meer aan bod 

zou moeten komen? Bijvoorbeeld in een verplicht vak, een keuzevak?  

De thema’s die niet meteen gelinkt kunnen worden aan de opleiding zou ik in een keuzevak geven, de 

andere thema’s zou ik meer expliciet aan bod laten komen in de opleidingsonderdelen waar het relevant 

is.  

We proberen wel via informatieschermen vanuit de vakgroep info te geven over ecologische aspecten. 

Zoals drinken uit drinkbussen of recto verso printen. Maar dit is dan minder in de opleiding zelf.  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen: Zie je hierbij een rol weggelegd 

voor uzelf of zou u er nog meer aandacht aan willen besteden in één van de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Op zich heb ik daar geen nood en behoefte aan en ik heb er ook de kennis niet voor, dus niet onmiddellijk 

nee.  

Vraag 6: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling zouden 

volgens u meer aandacht moeten krijgen in de opleiding?  

Goede gezondheid en welzijn mag misschien nog meer expliciet aan bod komen.  

Vraag 7: Heeft u nog andere bedenkingen of suggesties i.v.m. de integratie van duurzame ontwikkeling in 

de opleiding?  

Ik vind dat de universiteit zo een aantal abstracte begrippen heeft, zoals multiperspectivisme en dus 

ook duurzame ontwikkeling. Wij krijgen dan de opdracht om dit te integreren in de opleiding. Dat is 

soms zeer moeilijk. We staan daar zeker voor open, maar we weten soms niet wat er verwacht wordt 

en hoe we dit juist moeten doen. Dus we zouden soms graag wat meer concrete informatie daaromtrent 

krijgen met eventuele aanbevelingen.  

Interview docent Bachelor en Master of Science (Medicine) in de geneeskunde 

Interview 6 – An de Sutter  

Plaats: Campus UZ (K3), 9000   

Datum en tijd: 8 mei 2017 om 10u00 (duur: 18m) 
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Geïnterviewde: An De Sutter 

An de Sutter behoort tot de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, meer specifiek tot 

de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (GE21). Ze is verantwoordelijke 

lesgever voor de volgende opleidingsonderdelen in zowel de master als bachelor in de geneeskunde: 

‘De praktijk van huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg’, ‘Ziekenhuisstage: oriëntatie 

huisartsgeneeskunde’, ‘Stage wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgeneeskunde’, ‘De praktijk van 

huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg: aangepast programma’, ‘Stage 

huisartsgeneeskunde: aangepast programma’, ‘Stage huisartsgeneeskunde’, ‘Verdieping van kennis en 

inzicht in de huisartsgeneeskunde I’, ‘Verdieping van kennis en inzicht in de huisartsgeneeskunde II’ en 

‘Huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg’.  

Vraag 1: Wat verstaat u onder duurzame ontwikkeling?  

[Eerst een korte uitleg door mij (Ellen) over definitie duurzame ontwikkeling].  

Voor mij zijn alle aspecten van duurzame ontwikkeling belangrijk en dat ook op de lange termijn. Het 

thema interesseert me wel, maar ik weet er niet veel over. Ik vind dat we wel goed aan de toekomst 

moeten denken. We moeten zeker stappen ondernemen voor duurzame ontwikkeling en het klimaat.  

Vraag 2: Duurzaamheidsuitdagingen worden vaak thematisch opgedeeld volgens de 17 ‘Sustainable 

Development Goals’. Welke van deze thema’s zijn relevant voor uw onderwijspraktijk en rond welke gaat 

u ook daadwerkelijk aan de slag in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Sociale bescherming (SDG 1), gezondheid en welzijn: misbruik van verslavende middelen, seksuele 

reproductieve diensten, universele ziekteverzekering, kwaliteitsonderwijs proberen we te geven, 

gendergelijkheid, patiëntenrechten, intrafamiliair geweld, armoede in het vak contextgeneeskunde.  

Vraag 3: Op welke manier heeft u zelf aandacht voor de hierboven genoemde duurzaamheidsuitdagingen 

in de opleidingsonderdelen waarvoor u verantwoordelijk bent 

Misbruik van verslavende middelen komt expliciet aan bod, ook gezinsplanning. Daarnaast komt ook 

toegang tot gezondheidszorg uitgebreid aan bod. De andere thema’s komen eerder zijdelings aan bod. 

Contextgeneeskunde is ook echt een les.  

Vraag 4: Op welke manier komen deze duurzaamheidsthema’s aan bod in de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

Ze komen allemaal aan bod in plenaire lessen. De lessen gezinsplanning is in kleine groepen. Het is 

allemaal in lessen van anderhalf uur.  

Vraag 5: Vindt u dat duurzame ontwikkeling meer aan bod zou moeten komen in de opleiding?  

Dat is een moeilijke vraag. Ik vind zeker dat het aan bod moet komen waar dat mogelijk is, maar ik heb 

niet zo een goed zicht op het volledige curriculum.  
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Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen. Hoe vindt u dat dit meer aan bod 

zou moeten komen? Bijvoorbeeld in een verplicht vak, een keuzevak?  

Ik vind dat het aan bod moet komen in verplichte vakken waar het van toepassing is, zodat men daar 

constant bewust van wordt. In een verplicht vak (alleen) aan bod laten komen lijkt me niet zo 

interessant. Men moet er constant van bewust worden gemaakt.  

Onderdeel vraag 5: Indien u vindt dat dit meer aan bod dient te komen: Zie je hierbij een rol weggelegd 

voor uzelf of zou u er nog meer aandacht aan willen besteden in één van de opleidingsonderdelen 

waarvoor u verantwoordelijk bent?  

In mijn vak komt vooral toegankelijkheid aan bod en ik denk dat dit al vrij goed aan bod komt. Ik denk 

niet dat ik nog veel meer kan doen.  

Vraag 6: Welke duurzaamheidsuitdagingen of thema’s/onderwerpen rond duurzame ontwikkeling zouden 

volgens u meer aandacht moeten krijgen in de opleiding?  

Moeilijke vraag. Ik denk dat we elke gelegenheid moeten benutten als het aan de orde is om er dan 

aandacht voor te vragen. Ik denk dat dit nu al in alle vakken doorloopt. We moeten voortdurend werken 

aan de bewustwording bij de jonge mensen, maar ik denk dat zij er soms meer van bewust zijn dan 

mensen van mijn generatie.  

Onderdeel vraag 6: In welke opleidingsonderdelen zou dit nog aan bod kunnen komen?  

Thema’s als gezondheidskloof, waarbij mensen met een lagere status vaak een kortere 

levensverwachting hebben enz. moeten zeker aan bod komen, maar ik ben er zeker van dat dit nu al 

aan bod komt. Ook kwaliteitsonderwijs is belangrijk. Het toelatingsexamen is ook een probleem, we 

weten dat mensen met een migratieachtergrond moeilijker slagen. 

Vraag 7: heeft u nog andere bedenkingen of suggesties i.v.m. de integratie van duurzame ontwikkeling 
in de opleiding?  

Ik vind het alleszins een zeer belangrijk thema en men moet er zich nog meer van bewust worden. Elke 

lesgever zou waar van toepassing er aandacht voor moeten hebben. 

  



 

137 

 

BIBLIOGRAFIE 

Centrum voor Duurzame ontwikkeling [CDO]. (2017). Home. Opgehaald van Centrum voor Duurzame 

Ontwikkeling: http://www.cdo.ugent.be/drupal-7.15/ 

International Association of Universities [IAU]. (n.d.). The role of Higher Education towards Sustainable 

Development (HESD). Opgehaald van Higher Education and Research for Sustainable 

Development: https://www.iau-hesd.net/en/contenu/189-what-sustainable-development-

sd.html 

MVOVLaanderen. (n.d.). Wat is MVO. Opgehaald van MVOVLaanderen: 

https://www.mvovlaanderen.be/wat-mvo 

Sustainable Development Solutions Network [SDSN]. (2015). Getting Started with the Sustainable 

Development Goals. A guide for stakeholders. Sustainable Development Solutions Network. 

Opgehaald van http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151211-getting-started-

guide-FINAL-PDF-.pdf 

Transitie UGent. (2013). Transitie UGent. Samen voor een duurzame universiteit . Gent: Universiteit 

Gent. 

Transitie UGent. (2014). Transitie UGent. Samen voor een duurzame universiteit. Gent: Universiteit 

Gent. 

United Nations [UN]. (2016). Higher Education Sustainability Initiative. Opgehaald van Partnership for 

SDGs: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=1043 

United Nations Regional Information Centre [UNRIC]. (2016). Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 

17 doelstellingen om onze wereld te transformeren. Brussel: UNRIC. 

Universiteit Gent . (2017g). Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie. 

Opgehaald van Universiteit Gent. 

Universiteit Gent . (2017h). Bachelor of Science in de politieke wetenschappen. Opgehaald van 

Universiteit Gent: https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-science-in-de-politieke-

wetenschappen 

Universiteit Gent [UGent]. (2016a). Duurzaamheidsverslag UGent 2016. Gent: Universiteit Gent. 

Universiteit Gent [UGent]. (2017a). Duurzaamheidsvisie. Opgehaald van Universiteit Gent: 

http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-

ugent/duurzaamheidsbeleid/duurzaamheidsbeleid/duurzaamheidsvisie 

Universiteit Gent [UGent]. (2017b). Werking. Opgehaald van Universiteit Gent: 

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-

ugent/duurzaamheidsbeleid/duurzaamheidskantoor/werking.htm 



 

138 

 

Universiteit Gent [UGent]. (2017c). Duurzaamheidspact. Opgehaald van Universiteit Gent: 

https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/welzijn-

milieu/milieu/duurzaamheidspact/duurzaamheidspact.htm 

Universiteit Gent [UGent]. (2017d). Duurzaamheidsaward: De Groene Ruijter. Opgehaald van 

Universiteit Gent: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-

ugent/duurzaamheidsbeleid/doemee/de-groene-ruijter.htm 

Universiteit Gent. (2017e). Bachelor of Laws in de rechten. Opgehaald van Universiteit Gent: 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-laws-in-de-rechten 

Universiteit Gent. (2017f). Bachelor of Science in de fysica en de sterrenkunde . Opgehaald van 

Universiteit Gent: https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-science-in-de-fysica-en-de-

sterrenkunde 

Universiteit Gent. (2017i). Bachelor of Science in de chemie. Opgehaald van Universiteit Gent: 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-science-in-de-chemie 

Universiteit Gent. (2017j). Bachelor of Science in de geneeskunde. Opgehaald van Universiteit Gent: 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-science-in-de-geneeskunde 

Van Poeck, K., Block, T., De Paepe , M., Bleys, B., Liagre, L., & Van de Poele, L. (2016). Duurzame 

ontwikkeling als rode draad. Opleidingen aan de Universiteit Gent in transitie.  

World Commission on Environment and Development [WCED]. (1987). Our Common Future. New 

York: Oxford University Press. 

 

 

 

 


