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KICK-OFF LEREND 
NETWERK: ‘DO IN MIJN 
VAK’
19 november 2018

DIRECTIE ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN

CENTRUM VOOR DUURZAME ONTWIKKELING PROGRAMMA 

̶ Een lerend netwerk ‘DO in mijn vak’

̶ Kennismaking 

̶ Duurzaamheid – Prof. Thomas Blok - CDO

̶ Contouren lerend netwerk ‘DO in mijn vak’ 

̶ Agenda 2019

̶ Varia 
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EEN LEREND NETWERK 
‘DO IN MIJN VAK’ 
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DUURZAAMHEIDSVISIE UGENT

̶ “UGent wil via het onderwijs bijdragen aan een duurzamere samenleving 

en wil haar studenten voldoende vertrouwd maken met sociale, 

ecologische en economische duurzaamheidsproblemen en met mogelijke 

oplossingen.”

̶ “Het integreren van duurzame ontwikkeling in het volledige 

onderwijsaanbod zal inhoudelijk en procesmatig moeten gebeuren. Op 

inhoudelijk vlak moet gestreefd worden naar onderwijs met een hoge 

maatschappelijke relevantie, verbonden met en geïnspireerd door de 

uitdagingen van vandaag en morgen.”
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CENTRAAL ONDERWIJSINNOVATIEPROJECT
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2015-2016:

Pilootopleidingen: 

̶ Handelswetenschappen

̶ Electromechanical

engineering     

(Werktuigkunde –

Elektrotechniek)

CENTRAAL ONDERWIJSINNOVATIEPROJECT

2018 - 2019

̶ 3 nieuwe pilootopleidingen, met minder / andere 

ondersteuning 

̶ 1 pilootfaculteit - ‘upscaling’

̶ 1 lerend netwerk voor docenten -‘downscaling’
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ONZE AMBITIES LEREND NETWERK 

2018 - …

̶ Ondersteunen van individuele docenten

̶ Netwerk vormen van docenten die werken aan DO in 

onderwijs (met oog op samenwerking in het kader van 

DO in onderwijs). 
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ONZE AMBITIES MET DEZE  KICK-OFF

19 november 2018

̶ Kennismaking met elkaar

̶ Kennismaking met duurzaamheid

̶ Inhoud en vorm lerend netwerk vastleggen voor het 

komende jaar (jaren) 
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KENNISMAKING 
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Wie bent u?

Hoe bent u al dan niet bezig met DO in uw onderwijs? 
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DUURZAAMHEID 
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Duurzaamheid, 
over wat gaat dat dan?

Thomas Block
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - Universiteit Gent

Kick-off lerend netwerk – 19 november 2018
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Tweet 1

@onzestudenten Sociale rechtvaardigheid 
is een essentieel duurzaamheidsprincipe! 
#veelmeerdangeitenwollensokkengedoe

WERELDKAART ARMOEDE

Tweet 2

@onzestudenten Ecologische 
duurzaamheid is dat ander essentieel 
duurzaamheidsprincipe #soc+ecol

Ecologische grenzen

Rechtstreeks 
verbonden aan 

energiegebruik en 
landgebruik. 

Druk vanuit o.a. 
energie-, mobiliteits-, 
en agrofoodsysteem.

Grenzen veilige zone van planetaire systemen 
overschreden inzake biodiversiteit, klimaat en 

stikstofcyclus (Rockström et al., 2009)

Ecologische voetafdruk
Dit is de (productieve) grond- en wateroppervlakte (in 
hectare) waar iedereen recht op zou hebben:

 indien wij niet meer willen verbruiken of consumeren dan 
wat de aarde jaarlijks produceert (dus enkel rendement 
verbruiken, niet het kapitaal)

 indien alle mensen dezelfde toegang zouden hebben tot 
de natuurlijke hulpbronnen

De ecologische voetafdruk = (maximum) 1,8 hectare.

Huidige voetafdruk wereldbevolking? 2,7 hectare !

En van de Belg (gemiddeld)? 7 hectare !

Tweet 3

@onzestudenten Duurzame ontwikkeling 
gaat over goed leven binnen grenzen. Dus 
inter- en intragenerationele
rechtvaardigheid #soc+ecol
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HDI & ecological footprint

Bron: EEA (2015)

HDI 2012

EF 2008

Doughnut economy (Raworth, 2017)

Tweet 4

@onzestudenten Duurzaamheid is niet 
eenduidig te definiëren. Vandaar (politieke) 
strijd! #helphetisgeenobjectiefgegeven

Duurzaamheid: 2 centrale assen

Sociale 

as 

Gee

n

Techno. 

focus
Eco-

focus

Milieu-as

Duurzaamheidsdebat

Politieke & 
economisch 
model niet 
veranderen

Groei & ‘Trickle
down’ filosofie 

Techno fix

Grote verandering 
in beleid en 
levensstijlen

Centrale rol voor 
overheden om 
markten bij te 
sturen

Fundamentele 
verandering in 
machts-structuren
en wereldbeelden

Efficiëntie én 
sufficiëntie

Waaier aan denkkaders in het debat rond duurzaamheid
[figuur: Hopwood et al., 2005, p, 41] [figuur: Hopwood et al., 2005, p, 41]

Waaier aan denkkaders in het debat rond duurzaamheid

De / post-growth

mouvement

Economy of the Common Good

Doughnut economy



1/23/2019

5

CONTAINERBEGRIP VS. BASIS DEBAT
Vele DO-interpretaties een probleem? 

Ja: verwarrend  gedeelde agenda lijkt afwezig + 
containerbegrip, ook voor ‘greenwashing’

Neen: typerend voor belangrijke concepten (cf. 
vrijheid, rechtvaardigheid,…) + basis voor een sterk 
debat inzake 
(politieke) visies, 
strategieën en 
beleidsbeslissingen

Tweet 5

@onzestudenten Een duurzaamheids-
streven vergt een mix aan strategieën 
#zullenwijdateensregelen

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIEËN

‘Sufficientie’ 
levenskwaliteit hoog
materiële consumptie laag

Herverdeling en compensatie
Herverdeling wint aan belang in begrensde 

wereld

Dematerialisatie en eco-efficiëntie
Factor 4 tot 10 | ‘meer doen met minder’

Decommodificatie
Beperkt afhankelijk van klassieke en 

globale marktwerking

Bevolkingsgroei 
afremmen

Vb. gezinsplanning 

Tweet 6

@onze studenten Wicked issues vragen 
transdisciplinariteit en dus een andere kijk 
op kennisontwikkeling #universiteitenhinken
achterop

Gebaseerd op Hisschemoller & 

Hoppe (2001)

TYPES VAN DUURZAAMHEIDSPROBLEMEN

Allen complementair !

Transdisciplinaire aanpak
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Tweet 7

@onze studenten UGent zet stappen, 
maar nogal schoorvoetend 
#merciTransitieUGent
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INTEGRATIE DUURZAAMHEID IN UGENT-ONDERWIJS

- Opleidingsevaluatie studenten met een 
duurzaamheidstopics

- Universiteitsbreed keuzevak 

- Meer (keuze)opleidings-onderdelen met een 
duurzaamheidsfocus

- SEDwise: een internationaal UGent-netwerk

- Een goedgekeurde duurzaamheidsvisie (2013)

- Multiperspectivismeals strategische lijn

- Pilootprojecten rond de integratie van duurzaamheid
in opleidingen

- Ervaringen en good practices delen 
en verspreiden (via lerende 
netwerken)

- Opschalen van pilootstudies

- Inter- en transdisciplinariteit rond duurzaamheid 
versterken in UGent-onderwijs (bv. Stadsacademie)

- Student-led education

- Onderzoekslijn inzake duurzaamheidseducatie

- Gespecialiseerde Master(s)

- Onderwijs belonen en meer erkennen in evaluaties

Structurele inzet van 
middelen

CONTOUREN LEREND 
NETWERK
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Welke vragen wil je binnen dit lerend netwerk ‘duurzame ontwikkeling 

in mijn vak’ behandeld zien? (Oranje)

Welke manier van werken werkt het beste voor dit lerend netwerk 

(eventueel meteen gekoppeld aan een bepaalde vraag)?  (Groen) 

Welke kennis/ervaring kan je eventueel zelf het komende jaar 

meebrengen naar dit lerend netwerk ‘duurzame ontwikkeling in mijn 

vak’? (Blauw)

34

INSPIRATIE MANIEREN VAN WERKEN

̶ Lezing expert inzake DO/ DO in mijn vak + bespreken 

̶ Praktijkvoorbeelden integratie DO in onderwijs delen + bespreken / 

Praktijkvoorbeelden werkvormen DO in onderwijs delen + bespreken

̶ Voorleggen van eigen vragen + bespreken

̶ Samen ontwikkelen van onderwijsmateriaal
̶ Bijvoorbeeld ‘Lerend netwerk sociaal werk’ schreef samen een boek en ontwikkelde 

een (intro-ppt) over DO 

̶ Samen (interdisciplinair) onderwijs opzetten

̶ …
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Welke vragen wil je binnen dit lerend netwerk ‘duurzame ontwikkeling 

in mijn vak’ behandeld zien? (Oranje)

Welke manier van werken werkt het beste voor dit lerend netwerk 

(eventueel meteen gekoppeld aan een bepaalde vraag)?  (Groen) 

Welke kennis/ervaring kan je eventueel zelf het komende jaar 

meebrengen naar dit lerend netwerk ‘duurzame ontwikkeling in mijn 

vak’? (Blauw)
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AGENDA 2019 
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