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1 INLEIDING 

Tijdens mijn studiejaren aan de Universiteit Gent heb ik in heel wat faculteiten en veel verschillende aula’s 

les gehad. Wat me in mijn 4 jaar aan deze Universiteit opgevallen is, is dat heel veel aula’s er vuil bij 

liggen. Elke student heeft graag les in een schone aula en gaat zich liever niet zetten op een plaats waar 

op de bank nog de schil van een banaan ligt of een appel ligt te rotten. In de meeste faculteiten staan 

vuilbakken in overvloed. Ook wordt door de proffen vaak vermeld dat men niet mag eten en/of drinken in 

de aula’s. Af en toe wordt ook eens een mail verstuurd met foto’s van de vuile aula’s omdat er klachten 

komen van de kuisvrouwen. Verder hangen de verschillende gebouwen vol met affiches die dit allemaal 

verduidelijken.  

Mogelijkheden genoeg dus voor studenten om zich wel op een milieuvriendelijke manier te gedragen. 

Ondanks de overvloedige aanwezigheid van vuilbakken en de uitgebreide communicatie om geen afval te 

laten liggen in de aula’s, gebeurt dit toch nog dagelijks. Vanwaar komt deze mismatch dan?  

In eerste instantie moeten de studenten zelf hun gedrag aanpassen. Ze moeten inzien dat hun gedrag niet 

correct is en elkaar aanzetten tot duurzaam gedrag. Dit kunnen ze doen door zelf het goede voorbeeld te 

geven en hun afval wel mee te nemen en juist te sorteren. In tweede instantie kan de universiteit Gent 

een beleid voeren om deze slechte gewoontes van studenten tegen te gaan. Om een goed beleid te 

kunnen voeren, moet er een antwoord gevonden worden op enkel vragen. Hoe kan men als universiteit 

ervoor zorgen dat er wel gehoor komt van de studenten? Hoe kan men ervoor zorgen dat deze slechte 

gewoonte van studenten stopt? Welke acties kan men hier uitvoeren? Waarom gedragen studenten zich 

zo? Zijn er niet genoeg mogelijkheden om duurzaam gedrag uit te voeren? Is er sociale druk? Of is men 

gewoon te lui? 

Om op deze vragen antwoorden te vinden, onderzoek ik het gedrag van de studenten en welke factoren 

hier een invloed op hebben. Wat hen motiveert om een bepaald gedrag uit te voeren en wat hen van dit 

gedrag weerhoudt. Omdat ik een studente ben aan de UGent, richt ik me dan ook tot alle studenten die 

een studierichting volgen aan de Universiteit Gent. Want zij hebben in dezelfde aula’s les waar ik zit en 

liggen dus mee aan de oorzaak van de vuile aula’s. Deze studenten kunnen door aanpassing van hun 

gedrag ervoor zorgen dat afval niet meer te vinden is na de lessen. Al deze UGent studenten werden 

bevraagd aan de hand van een online enquête.  
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Verschillende factoren houden verband met hoe iemand zich gedraagt. Dit kunnen factoren zijn waarop 

geen invloed uitgeoefend kan worden, zoals geslacht en leeftijd. Andere factoren (bv. milieukennis) 

kunnen wel beïnvloed worden en daar kan dan op ingespeeld worden om het gedrag van studenten 

positief bij te sturen. Verder heeft iedere student zijn eigen perceptie of attitude tegenover het 

achterlaten en sorteren van afval. En ondervindt men ook sociale druk van ouders, familie, vrienden en de 

universiteit zelf. Daarbij komt ook nog eens het feit dat men zich niet altijd kan gedragen zoals men het 

zelf zou willen, omwille van zaken die aanwezig moeten zijn om een gedrag te kunnen uitvoeren. Zo 

kunnen studenten zonder vuilbakken hun afval niet op een juiste manier weggooien. Tot slot moeten ze 

ook nog de intentie hebben om dit gedrag uit te voeren. Deze onderdelen linken we aan elkaar door 

gebruik te maken van de Theory of Planned Behavior (TPB). Deze theorie onderzoekt waarom een gedrag 

wordt uitgevoerd en door welke factoren dit beïnvloed wordt. 

Aan de hand van deze theorie hoop ik met deze masterproef niet enkel antwoorden te vinden op mijn 

vragen, maar ook hoop ik vooral dat deze masterproef een bijdrage kan leveren aan de universiteit om 

een oplossing te vinden om dit gedrag tegen te gaan en nog meer en beter te kunnen streven naar een 

propere les-en leeromgeving. Dit tracht ik te doen door de achterliggende reden te zoeken waarom 

studenten het onnodig vinden hun afval mee te nemen of juist wel weg te gooien en waarom men al dan 

niet hun afval sorteert. 

De structuur van de masterproef begint bij uit uitklaren van enkele belangrijke componenten (attitudes, 

subjectieve normen, ervaren gedragscontrole en intenties) die (on)rechtstreeks een invloed hebben op 

het gedrag. Daarna volgt een overzicht van verschillende factoren die verband houden met deze 

componenten, zoals geslacht, woonplaats, persoonlijkheid, enz. Vervolgens wordt de link gelegd met de 

theorie van het geplande gedrag en wordt de samenhang tussen de componenten en factoren 

verduidelijkt. Op basis van bovenstaande gegevens worden hypotheses opgesteld en de bijhorende 

resultaten worden weergegeven. En eindigen doen we met aanbevelingen voor verder onderzoek. 

  



3 

 

2 LITERATUUROVERZICHT 

2.1 BEÏNVLOEDENDE FACTOREN VAN GEDRAG 

Het menselijk gedrag wordt beïnvloed door tal van factoren. In deze masterproef, waar de focus ligt op 

het afval- en sorteergedrag van studenten, wordt nagegaan welke factoren dit gedrag bepalen. De vraag 

om dit gedrag aan te passen aan de veranderende klimaatomstandigheden wordt steeds groter. 

Markowitz et al. (2012) stelt dat individuele milieuvriendelijke acties enkel een noemenswaardige 

ecologische impact kunnen vertonen indien die acties voortvloeien uit verschillende soorten van pro-

milieu gedrag en waarbij dit gedrag zich voordoet in verschillende situaties (bv. thuis, in de aula, op kot, 

…). Er werd al zeer veel onderzoek verricht naar het menselijke gedrag en waarom mensen deze 

gedragswijze stellen. Zo is men ook op zoek gegaan naar de 'pro-environmental individual' (PEI) 

(Markowitz et al., 2012). Deze persoon wordt omschreven als iemand die een patroon vertoont van 

milieuvriendelijke handelingen over verschillende domeinen. Verschillende factoren zoals geslacht, 

leeftijd, persoonlijkheid, enz. bepalen mee de attitude van individuen. Verder bepalen ook subjectieve 

normen hoe mensen zich gedragen. En ook de controle over het eigen gedrag heeft een invloed op het 

gedrag van een persoon. Net als de intenties die mensen kunnen hebben om bepaalde gedragingen te 

vertonen. Markowitz et al. (2012) trachtte de PEI te begrijpen door de relatie tussen 

persoonlijkheidskenmerken en gedrag te onderzoeken. Hiervoor werd het gedrag van een persoon 

onderzocht samen met factoren die een invloed hebben op de beslissingen die individuen nemen in 

bepaalde situaties. Of anderzijds kunnen onderzoekers focussen op de individuele karakteristieken die 

neigen naar milieuvriendelijke acties. In wat volgt bespreken we eerst wat deze begrippen nu juist willen 

zeggen. Daarna kijken we naar factoren die hier een invloed op kunnen hebben. En ten slotte integreren 

we alle factoren door gebruik te maken van de Theory of Planned Behavior. De focus zal steeds liggen op 

het gedrag van studenten. Want ook zij vertonen een bepaalde houding ten opzichte van het milieu. Door 

vast te stellen waar zij beïnvloedbaar voor zijn, kunnen er conclusies getrokken worden en aanbevelingen 

opgesteld worden om dit gedrag, op een positieve manier, aan te passen.  
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2.2 ATTITUDES, SUBJECTIEVE NORMEN, PBC, INTENTIES EN GEDRAG 

2.2.1 ATTITUDES 

Attitudes kunnen gedefinieerd worden als de mate waarin een persoon een gedrag als gunstig evalueert 

of beoordeelt (Hasbullah, Mahajar & Salleh, 2014). Attitudes kunnen ook omschreven worden als het 

blijvende gevoel over een persoon, een object of een probleem (Kollmuss & Agyeman, 2002). Dit gevoel 

kan zowel positief als negatief zijn. Studenten kunnen dus positieve of negatieve gevoelens hebben over 

het achterlaten van afval in de aula’s en het sorteren van afval.  Attitudes kan men ook associëren met 

overtuigingen (Kollmuss & Agyeman, 2002). Een overtuiging is de informatie of kennis  die mensen over 

andere personen, objecten of problemen hebben. 

Attitudes mogen niet verward worden met gedrag. Kaiser et al. (1999) en Bamberg (2003) maken een 

onderscheid tussen attitudes ten opzichte van milieu en attitudes ten opzichte van pro-milieu gedrag. 

Kijkt men naar de attitude ten opzichte van het milieu dan gaat het over de algemene bezorgdheid van 

het individu over het milieu. Attitudes ten opzichte van het pro-milieu gedrag zijn de opvattingen en 

gevoelens die een individu heeft ten aanzien van de impact van het specifieke gedrag ten opzichte van het 

milieu (Riethmuller & Buttriss, 2008). Deze laatste attitudes bestaan uit twee componenten. Enerzijds is 

er de cognitieve component die verwijst naar “het bewustzijn van schadelijke gevolgen van 

milieuproblemen van een individu (Schultz, 2001). Anderzijds is er de affectieve component die verwijst 

naar de emotionele band van het individu ten opzichte van het milieu. Deze component is afhankelijk van 

de sociale en morele waarden en de relatie met de natuur en anderen (Riethmuller & Buttriss, 2008).  

2.2.2 SUBJECTIEVE NORM 

Subjectieve normen (SN) worden gedefinieerd als verschillende sociale referenties die een invloed of 

sociale druk uitoefenen om een bepaald gedrag uit te voeren (Hasbullah et al., 2014). Subjectieve normen 

zijn wat een individu waarneemt als sociaal wenselijk en het niveau van de druk vanuit de samenleving 

om te voldoen aan dit gedrag (Ajzen, 1991). Volgens Hasbullah et al. (2014) baseert iemand een geloof op 

wat anderen (vooral belangrijke anderen) van ons verwachten of op de observatie van de acties van 

anderen. Mensen kunnen een positieve attitude hebben ten aanzien van een bepaald gedrag, maar als de 

personen die zij als belangrijk beschouwen dit niet zo vinden, wordt er druk ervaren en kan de positieve 

houding veranderen in een negatieve houding ten aanzien van dat gedrag. Het is dus belangrijk dat er een 
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positieve sociale druk is voor milieuvriendelijk gedrag. Vooral de samenleving zou voor deze druk moeten 

zorgen. 

Toegepast op studenten zouden we kunnen zeggen dat zij voornamelijk beïnvloed worden door hun 

naaste vrienden, hun ouders, broers, zussen en familie en door de universiteit zelf. Bijvoorbeeld wanneer 

studenten in de aula zitten en hun naaste vrienden laten al hun afval achter, kunnen ze geneigd zijn om 

hetzelfde te doen uit vrees dat hun vrienden raar gaan opkijken als deze student als enige een ander 

gedrag stelt. Door groepsdruk kan het opruimen en sorteren van afval als niet ‘cool’ beschouwd worden. 

Dit gebeurt om andere studenten erop te wijzen dat ze afval beter achterlaten. Ondanks dat het voor veel 

studenten logisch is om hun afval mee te nemen, kan deze groepsdruk ervoor zorgen dat ze het niet 

zullen doen. Een student die de groepsdruk opmerkt, kan angst hebben om veroordeeld te worden door 

zijn of haar medestudenten. Hetzelfde voorbeeld kan gegeven worden voor het sorteergedrag. Wanneer, 

laten we nu de ouders nemen, thuis nooit sorteren en alles bij het restafval gooien, ervaart de student 

ook hier weer de druk om hetzelfde te doen. Het wordt dan ervaren als het sociaal wenselijke gedrag 

thuis, waardoor de student dit misschien ook op andere locaties zal doen zoals aan de universiteit. 

2.2.3 PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL 

Perceived Behavioral Control (PBC) of ervaren gedragscontrole wijst op de gepercipieerde overtuiging van 

het gemak of de moeilijkheid bij het uitvoeren van een gedrag (Hasbullah et al., 2014). Verder is het ook 

de weerspiegeling van de overtuigingen van de beschikbaarheid van middelen en mogelijkheden om het 

gedrag uit te voeren (Ajzen, 1991; Taylor & Todd, 1995). De PBC is een belangrijke factor in het verklaren 

van menselijk gedrag. Vooral als de personen niet de volledige controle hebben over het gedrag als het 

gevolg van situationele factoren (Hasbullah et al., 2014).  

Studenten kunnen ecologisch betrokken zijn en een positieve houding hebben ten opzichte van pro-milieu 

gedrag. Maar zolang zij de mogelijkheid niet zien om dergelijk gedrag uit te voeren, zullen zij dit 

hoogstwaarschijnlijk niet realiseren. Zo kan het zijn dat ze denken dat ze niet bekwaam genoeg zijn om 

het gedrag uit te voeren of kunnen ze denken dat hun gedrag geen betekenisvolle impact zal hebben op 

het milieu (Riethmuller & Buttriss, 2008). Individuen met een hoog niveau van gedragscontrole zouden 

hun intenties om een bepaald gedrag uit te voeren, moeten versterken en eveneens hun inspanningen en 

doorzettingsvermogen moeten vergroten (Ajzen, 2002). 
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Toegepast op het sorteergedrag van studenten, kunnen studenten een lage ervaren gedragscontrole 

hebben, wanneer ze vinden dat er niet genoeg mogelijkheden zijn om hun afval te sorteren. Dit kan dan 

zijn omdat er te weinig vuilbakken staan of omdat er te weinig verschillende soorten vuilbakken aanwezig 

zijn in hun omgeving. Gelukkig neemt de variëteit aan vuilbakken steeds meer toe en zien we overal meer 

verschillende vuilbakken bij elkaar staan (bv in het mercator gebouw, waar veel studenten vaak les 

hebben, studeren of voor groepswerken afspreken). 

2.2.4 INTENTIES 

Niaura (2013) definieert een intentie als een aanduiding van de bereidheid van een individu om een 

bepaald gedrag uit te voeren. Ajzen (1991) formuleert het als het voornemen van een persoon om een 

bepaald gedrag uit te voeren. Motivatiefactoren worden hierbij vastgelegd. Het zijn indicaties van hoe 

hard mensen bereid zijn te proberen om dat specifieke gedrag uit te voeren en de inspanningen die ze 

hiervoor willen doen. In het algemeen geldt dat hoe de sterker dit voornemen is, hoe groter de kans is dat 

het gedrag wordt uitgevoerd. 

Een intentie komt voor als een persoon zelf kan beslissen om het gedrag al dan niet uit te voeren. Dit 

gebeurt wanneer het individu zelf de volledige controle over dat gedrag heeft. Dit lijkt misschien evident 

maar de prestaties van mensen hangen tot op een zekere hoogte ook af van niet-motiverende factoren 

zoals beschikbaarheid van de benodigde mogelijkheden en hulpbronnen (bv. tijd, geld, vaardigheden, 

medewerking van anderen, enz) (Ajzen, 1991). Door deze factoren leiden intenties vaak niet tot het 

gedrag. Zo kunnen studenten wel de intenties hebben om hun afval mee te nemen uit de les, maar wordt 

uit tijdsnood dit niet gedaan omdat ze bijvoorbeeld de trein moeten halen en er geen vuilbakken in de 

directe omgeving staan. 

Beyts (2011) maakt in haar onderzoek een onderscheid tussen drie vormen van intenties. Ten eerste is er 

de financiële bereidheid.  Een voorbeeld hiervan zijn mensen die bereid zijn om duurdere 

milieuvriendelijke producten te komen in plaats van de goedkopere, milieuonvriendelijke producten.  Een 

tweede vorm van een gedragsintentie is de bereidheid om zuiniger te leven. Zo zouden studenten minder 

kunnen consumeren waardoor er minder afval kan blijven liggen in de aula. De derde vorm is de 

actiebereidheid. Studenten die bereid zijn om hun afval te sorteren vertonen deze intentie. 
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2.2.5 MILIEU(ON)VRIENDELIJK GEDRAG 

Milieugedrag verwijst naar een sociaal-bewust gedrag dat gebaseerd is op de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en het gaat om individuele en sociale doelstellingen die een persoon wil bereiken 

door zich op een bepaalde manier te gedragen (Niaura, 2013).  

Ackaert en Swyngedouw (1998) geven aan dat het complex is om milieu-(on)vriendelijk gedrag te 

definiëren.  Milieuonvriendelijk gedrag wordt voorgesteld door een gedrag zoals vervuiling, aantasting of 

uitputting. Milieuvriendelijk gedrag is complexer. Soms worden gedragingen voorgesteld als 

milieuvriendelijk (bv. het openbaar vervoer nemen in plaats van de auto), maar deze gedragingen zijn op 

zichzelf ook milieuonvriendelijk.  Mensen zien dit als milieuvriendelijk gedrag omdat het beter is dan een 

ander gedrag. Het beperkt dus het negatieve effect, maar het blijft milieuonvriendelijk. Ester (1980) 

definieert milieuvriendelijk gedrag als gedrag dat geen of amper negatieve effecten op het milieu heeft. 

Milieuonvriendelijk gedrag is dat gedrag waar wel duidelijk veel negatieve gevolgen aan het gedrag 

vasthangen. 

Verder kan er een opdeling gemaakt worden tussen vijf verschillende gedragingen (Ackaert & 

Swyngedouw, 1998): 

1. Milieuonvriendelijk gedrag: een gedrag waarvan negatieve effecten gemakkelijk ontweken kan 

worden door zich wel op een milieuvriendelijke manier te gedragen. 

2. Milieuvriendelijk gedrag door gebruik te maken van alternatieven: dit kunnen enerzijds een houding 

zijn waarbij men kiest voor kleinere negatieve effecten zoals de bus kiezen in plaats van de auto. 

Anderzijds kan men de houding gaan uitbreiden door bijvoorbeeld meer te gaan sorteren. 

3. Het nalaten van milieuonvriendelijk gedrag: hierbij laat men het gedrag achterwege zonder dit te 

gaan vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven. Dit gebeurt wanneer men de fiets in plaats 

van tram kiest ter vervanging van de wagen. 

4. Milieuvriendelijk gedrag met positieve verbeteringen voor het milieu: als men dit gedrag stelt, 

probeert men de schade aan het milieu te herstellen. Het verzamelen van zwerfvuil is hier een 

voorbeeld van. 

5. Milieugedrag die milieuvriendelijke alternatieven belemmeren:  milieuonvriendelijke gedragingen 

worden hier vergroot. Zo zijn er bepaalde producten die enkel in milieuonvriendelijke verpakkingen 

verkocht worden. Dit gedrag is dus geen individuele keuze. 
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Ackaert en Swyngedouw (1998) vonden in hun onderzoek dat 59,3% van de Vlamingen hun afval sorteert, 

13,4% sorteert bijna nooit. Verder kwamen ze tot de conclusie dat het sorteergedrag nauwelijks gelinkt 

was met een positieve attitude ten aanzien van milieu. Vervolgens sorteren mensen die acties willen 

ondernemen voor een beter milieu niet meer dan zij die dit niet willen doen. Op het afvalgedrag van de 

Vlamingen had een milieuvriendelijke attitude wel een effect.  Mensen rapen ook sneller afval op van 

andere personen wanneer ze meer de problemen van het milieu inzien en dus meer bezorgd zijn over het 

milieu. Toch stelden Ackaert en Swyngedouw (1998) vast dat 87% van de Vlamingen nooit of soms het 

afval van iemand anders opraapt. Personen die zich geen zorgen maken over het milieu, zullen geen 

inspanningen doen om gedragingen te stellen die het milieu baten.  

2.3 FACTOREN DIE HET MIL IEUGEDRAG BEÏNVLOEDEN 

In wat volgt geef ik een overzicht van enkele factoren die verband houden met het milieugedrag. Later 

wordt er nagegaan of deze factoren ook effectief een invloed hebben op het gedrag van studenten ten 

aanzien van afval. De factoren delen we op in vier categorieën: de sociaal demografische factoren, de 

psychologische of persoonlijke factoren, de jeugdfactoren en de externe factoren. Onder de sociaal 

demografische factoren bespreken we achtereenvolgens het geslacht, opleidingsdomein en het inkomen. 

De tweede categorie wordt opgesplitst in drie subcategorieën: psychologie / persoonlijkheid, normen en 

politieke visies. Onder psychologie en persoonlijkheid vallen persoonlijkheid en locus of control. De 

subcategorie normen bestaat uit milieukennis en milieubezorgdheid. Het politieke spectrum is terug te 

vinden onder politieke visies. De derde categorie bestaat uit de buurt waarin men opgroeide. En in de 

laatste categorie, externe factoren worden de institutionele factoren besproken. Deze variabelen worden 

dan later in verband gebracht met het afval-  (hoe vaak laten studenten hun afval achter in de aula?) en 

sorteergedrag (hoe vaak sorteren studenten hun afval?) van de respondenten van dit onderzoek.  

2.3.1 SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE FACTOREN 

GESLACHT 

Over geslacht is pas recent een zekere consensus ontstaan waaruit blijkt dat vrouwen meer geneigd zijn 

om een sterkere milieuhouding, bezorgdheid en gedrag te tonen dan mannen (Gifford & Nilsson, 2014). 

Ook Markowitz et al. (2012) merkten dat vrouwen hoogstwaarschijnlijk vaker voldoen aan het profiel van 

een PEI. Luchs en Mooradian (1993) vonden dat geslacht een belangrijke sociaal-demografische 

voorspeller was voor duurzaam consumentengedrag. De bezorgdheid over het milieu heeft meer invloed 
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op de aankoopkeuzes van vrouwen. Eén van de theorieën die vaak gebruikt wordt om verschillen tussen 

geslacht en milieu uit te leggen is de socialisatie theorie. Deze theorie stelt dat het gedrag van individuen 

voorspeld wordt door het proces van socialisering (Zelezny et al., 2000). Hiermee wordt bedoeld dat er 

genderverwachtingen ontstaan. Deze culturele normen beïnvloeden het gedrag van mannen en vrouwen. 

Vrouwen zouden expressiever en zorgzamer zijn en zijn coöperatiever, behulpzamer en tonen meer 

medeleven in zorg verlenende rollen (Zelezny et al., 2000). Daar tegenover staan de mannen die 

onafhankelijker zijn en meer concurrerend van aard zijn. Deze normen beïnvloeden de waarden en 

attitudes die op hun beurt een invloed uitoefenen op het effectieve gedrag.  

Zoals hierboven aangegeven blijkt dat vrouwen behulpzamer zijn dan mannen. Men kan dus stellen dat 

vrouwen hulp bieden aan het milieu door zich milieuvriendelijk te gedragen.  Er kunnendrie ecologische 

waarde oriëntaties om pro-milieu vriendelijk gedrag uit te voeren, geclassificeerd worden (Zelezny et al., 

2000). Ten eerste kan men zo’n gedrag vertonen omdat men zorg wilt dragen voor zichzelf (bv als 

studenten minder afval achterlaten in de aula, hoeven ze niet in een vuile aula te zitten). Ten tweede kan 

men zich milieuvriendelijk gedragen omdat ze bezorgd zijn voor anderen (bv omdat de medestudenten 

dan ook tussen het afval moeten zitten). De derde ecologische waarde oriëntatie bestaat uit de zorg voor 

het milieu zelf (bv men wilt geen afval achterlaten omdat de aula’s proper moeten blijven). De attitude 

van mensen is een combinatie van deze drie waarde oriëntaties (Zelezny, Chua & Aldrich, 2000).  Zo werd 

gevonden dat vrouwen een sterkere overtuiging hebben van de schadelijke gevolgen voor zichzelf, 

anderen en het milieu indien men zich niet pro-milieu gedraagt. En deze opvattingen leiden tot meer pro-

milieu gedrag onder vrouwen. 

Zelezny et al. (2000) onderzochten in hun studie geslachtverschillen in de houding en milieuvriendelijk 

gedrag van lagere en middelbare schoolkinderen. De studie, die gebaseerd was op de hoger vermelde 

socialisatie theorie voorspelde dat meisjes sterkere milieuattitudes vertonen en meer participeren in het 

milieuproces dan de jongens. De meisjes meldden een sterkere algemene zorg over het milieu. Verder 

drukten ze sterkere pro-milieu attitudes en meer persoonlijke verantwoordelijkheid om het milieu te 

verbeteren uit dan de jongens. Voorbeelden van specifieke attitudes waren dat ze zich meer zorgen 

maakten over afval en  hadden ze een grotere belangstelling voor recycleren (Zelezny et al., 2000). Tot 

slot hadden de meisjes ook sterkere intenties om deel te nemen aan recycleeractiviteiten op school. Een 

gelijkaardig onderzoek over milieuhoudingen, geslachtoriëntatie, en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid werd uitgevoerd met universiteitsstudenten. Hierin werden gelijkaardige resultaten 
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gevonden. Zo bleek nogmaals dat vrouwen meer zorg voor het milieu hebben en meldden vrouwen ook 

een sterkere maatschappelijke verantwoordelijkheid (Zelezny et al., 2000). 

In tegenstelling tot alle bovenstaande studies vonden Shen en Saijo (2008) in hun onderzoek dat Chinese 

mannen meer bezorgd zijn over milieuproblemen en milieuvriendelijk gedrag boven milieuonvriendelijk 

gedrag verkiezen. 

OPLEIDINGSDOMEIN (FACULTEIT) 

In het algemeen zijn personen die meer onderwijs volgen, meer bezorgd over het milieu (Gifford & 

Nilsson, 2014). Ook leidt meer jaren op de schoolbanken tot een grotere kennis over de 

milieuproblematiek (Kollmuss & Agyeman, 2002). Maar dit wil niet zeggen dat ze hierdoor effectief hun 

gedrag gaan aanpassen. Als we verder in detail gaan, zien we dat economiestudenten en technologie 

studenten minder bezorgd zijn over het milieu en dus een negatievere attitude hebben tegenover het 

milieu ten opzichte van studenten binnen andere studiedomeinen (Gifford & Nilsson, 2014). Canadese 

universiteitsstudenten die deelnamen aan een milieucursus, hadden aanzienlijk meer milieukennis in 

vergelijking met de andere studenten die deze cursus niet volgden (Gifford & Nilsson, 2014). Het zou 

kunnen dat deze studenten op voorhand al een grotere milieubezorgdheid hadden waardoor ze zich 

inschreven. Het kan dus niet met zekerheid gezegd worden dat hun attitude ten aanzien van duurzaam 

gedrag verhoogt door het volgen van deze cursus. 

INKOMEN 

Als we het inkomen over landen heen bekijken, lijken mensen van rijke landen gemiddeld een grotere 

milieubezorgdheid te rapporteren (Inglehart, 1995). Een gelijkaardige studie toonde aan dat milieuzorg 

een duidelijk positieve relatie heeft met het bruto binnenlands product per inwoner (Gifford & Nilsson, 

2014). Dit komt doordat inwoners van rijkere landen de voorkeur geven aan algemene maatregelen ter 

verbetering van de milieubescherming in plaats van aan economische groei. Mensen die niet meer 

hoeven te voldoen aan hun basisbehoeften kunnen zich meer bezig houden met de milieuproblemen.  

Ackaert & Swyngedouw (1998) spreken in hun onderzoek over de sociale klasse hypothese. Het inkomen, 

de opleiding en de beroepsprestige bepalen in welke sociale klasse een persoon zich bevindt. Zij vonden 

terug dat hoe hoger de sociale klasse is waarin een individu zich bevindt, hoe hoger het milieubesef en –

gedrag van dat individu zal zijn. De bezorgdheid over het milieu is dus sterker in de hoogste klassen van de 

maatschappij. Deze sociale klasse hypothese werd in hun onderzoek ook gekoppeld aan de 
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behoeftetheorie van Maslow (1970). Doordat hogere klassen sneller hun basisbehoeften vervult zien, 

kunnen ze zich meer focussen op andere bezigheden, zoals milieuvriendelijk gedrag stellen. Dit is 

gebaseerd op de veronderstelling dat de bezorgdheid over de kwaliteit van het milieu een luxegoed is. En 

luxegoederen worden pas vervult nadat aan de basisbehoeften voldaan is. Dit in tegenstelling tot de 

lagere sociale klassen waar soms echt de eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden. Ze steken zoveel 

tijd in hun basisbehoeften dat er geen tijd meer rest voor andere zaken.  

Ook Shen en Saijo (2008) komen tot hetzelfde besluit. Hun resultaten gaven aan dat er een significant 

effect was tussen een hoog huishoudelijk inkomen en milieuzorg.  

Ackaert & Swyngedouw (1998) concludeerden uit hun onderzoek dat er een invloed was van het inkomen 

op zowel het milieubesef als het milieugedrag bij Vlamingen. Zo kwamen ze tot het resultaat dat een 

hoger inkomen gerelateerd kan worden met een groter milieubesef en een lager inkomen met een 

positiever milieugedrag. De lagere inkomensklasse zijn zuiniger in hun gedrag. Ze laten de auto vaker aan 

de kant. Mensen die over meer financiële middelen beschikken consumeren op een milieuvriendelijkere 

manier dan deze met minder financiële middelen. Tussen de attitude en het afval- en sorteergedrag werd 

geen significant verband gevonden. 

Het inkomen van gezinnen kan ook gecorreleerd worden met het type woning waarin gezinnen leven. Zo 

zullen gezinnen met een hoog inkomen meestal ook over een grotere woning beschikken.  

2.3.2 INIVIDUELE OORDELEN 

2.3.2.1 PSYCHOLOGIE / PERSOONLIJKHEID 

PERSOONLIJKHEID 

De persoonlijkheid kunnen we gaan bekijken aan de hand van de big five, namelijk openheid voor 

ervaring, zorgvuldigheid, extraversie, inschikkelijkheid en emotionele stabiliteit. Uit onderzoek blijkt dat 

openheid gerelateerd kan worden aan een meer frequent milieuvriendelijk gedrag (Markowitz, Goldberg, 

Ashton & Lee, 2012). Samen met tevredenheid is openheid een belangrijke voorspeller van 

milieuvriendelijke waarden (Luchs & Mooradian, 2012). Ook Markowitz et al. (2012) stelt dat PEI’s vaak 

het persoonlijkheidskenmerk, openheid voor ervaring, bezitten. Empathische personen en personen die 

minder egocentrisch zijn, lijken meer verbonden te zijn met het milieu. En deze verbondenheid is een 

voorspeller van pro-milieu attitudes (Hirsh, 2010). Deze emotionele affiniteit versterkt de attitude tot 
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milieubescherming. Hirsh (2010) kwam tot de conclusie dat een grotere openheid, inschikkelijkheid, 

zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit tot een grotere milieubezorgdheid leidt. Voor extraversie vond hij 

geen significant verband terug. 

LOCUS OF CONTROL 

Het gevoel van controle is een eigenschap waarbij mensen de controle over gebeurtenissen in het leven 

meer aan zichzelf of meer aan externe bronnen toewijzen (Gifford & Nilsson, 2014). Het is dus 

waarschijnlijk dat mensen die de gebeurtenissen aan zichzelf toewijzen actief informatie zoeken over die 

gebeurtenissen. Studenten die het omgaan met afval aan zichzelf toekennen zullen dus meer informatie 

opzoeken over hoe afval gesorteerd moet worden. Dankzij de kennis die ze hierdoor opdoen zullen ze zich 

op een meer milieuvriendelijke manier gaan gedragen. Daar tegenover staan dan diegene die de controle 

aan externe bronnen toewijzen en hun gedrag dus niet zullen wijzigen omdat ze denken dat ze er zelf toch 

niets aan kunnen doen. In het geval van studenten, zullen deze die denken dat ze individueel geen invloed 

kunnen uitoefenen op het milieu hun gedrag niet gaan aanpassen omdat ze geloven dat het toch geen 

enkel effect zal hebben. Omwille van één extra student die zijn afval wel opruimt zal de aula niet veel 

schoner zijn. Maar als de groep studenten die er zo over denkt toch zijn afval zou opruimen, zou dat wel al 

een groot verschil kunnen maken. 

2.3.2.2 NORMEN 

Als individuen geloven dat “het gebruikelijke ding om te doen” recycleren is, dan zal men waarschijnlijk 

recycleren. Dit is de kern van de normactiveringstheorie (Schwartz, 1977). Volgens deze theorie zijn er 

vier soorten van normen: bewustzijn van nood, bewustzijn van gevolgen, persoonlijke normen en 

subjectieve normen. Persoonlijke normen vertegenwoordigen de gevoelens van morele verplichting om 

actie te ondernemen. Subjectieve normen vertegenwoordigen het gevoel dat andere mensen een bepaald 

gedragspatroon verwachten. In een typische studie bleek dat de ouders normen in jonge kinderen kunnen 

creëren om papier te hergebruiken (Gifford & Nilsson, 2014). De elementen van de theorie lijken sterke 

voorspellers van milieugedrag te zijn (De Groot & Steg, 2009). Voor onze doelgroep kunnen we nagaan of 

de verwachting van anderen de houding van studenten ten opzichte van afval verbetert. De focustheorie 

van normatieve gedragingen introduceerde injunctieve en beschrijvende normen (Gifford & Nilsson, 

2014). Deze normen zijn respectievelijk het idee dat soms groepsgevoelens worden gebruikt om mensen 

aan te moedigen om zich aan het “gebruikelijke” gedrag te betrachten en soms doen mensen gedrag, 

omdat ze geloven dat “de meeste mensen dit doen”. De lokale norm is een ander type norm. Deze is 
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afkomstig van mensen die hetzelfde fysieke gebied delen. Lokale normen lijken bijzonder relevant voor 

gedragingen die zich voordoen op een bepaalde nabijgelegen locatie. In een Italiaans onderzoek kwamen 

beschrijvende normen (zowel subjectief als lokaal) als sterke onafhankelijke voorspellers van recyclering 

intenties op (Gifford & Nilsson, 2014). 

MILIEUKENNIS 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat milieukennis milieuonvriendelijk gedrag kan wijzigen 

in milieuvriendelijk gedrag (Niaura, 2013). Malkus en Meilhold (2005) richtten hun onderzoek over 

milieukennis specifiek op jongeren (Niaura, 2013). Hun resultaten toonden aan dat milieukennis een het 

gedrag van jongeren positief beïnvloedt. Zo werd aangetoond dat de eco-vriendelijke houding het 

effectief gedrag versterkt. 

Kennis over het milieu en potentiële positieve acties die hier deel van uitmaken zijn twee van de sterkste 

voorspellers van verantwoordelijk milieugedrag (Gifford & Nilsson, 2014). De hoeveelheid kennis die  

tieners beweerden te hebben over specifieke problemen was een goede voorspeller van 

milieuvriendelijke tieners (Gifford & Nilsson, 2014).  Hierbij moet men wel opletten dat de kennis die ze 

beweren te hebben de juiste kennis is. In het geval van studenten, kan men wel beweren een goede 

kennis te hebben, maar als deze kennis niet lijkt te kloppen kan hier een verkeerd gedrag uit voortkomen, 

en dat terwijl men denkt dat men zich toch op een milieuvriendelijke manier gedraagt. 

Er is een verschil tussen het kennisniveau van personen. Zo is een basiskennis over milieuproblemen en 

de kennis over manieren om duurzaam gedrag te stellen noodzakelijk om je op een milieuvriendelijke 

manier te gedragen (Kollmuss & Agyeman, 2002). Wanneer de kennis over het milieu veel uitgebreider en 

technischer is, zal er geen verandering optreden in de houding van mensen. Deze extra kennis bevordert 

het milieuvriendelijk gedrag van mensen dus niet.  

De milieukennis van vrouwen is meestal minder uitgebreid dan deze van mannen (Kollmuss & Agyeman, 

2002).  

MILIEUBEZORGDHEID  

Ackaert en Swyngedouw (1998) vonden in hun onderzoek een verband tussen de milieubezorgdheid en 

sorteergedrag. Zo leidt een grotere bezorgdheid vaker tot het sorteren van afval. Mannen zijn minder 

emotioneel ten aanzien van milieu en hebben ook een kleinere milieubezorgdheid (Kollmuss & Agyeman, 
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2002). Verder geloven mannen meer dan vrouwen in  de technologische evolutie om milieuproblemen 

aan te pakken en zijn vrouwen bereidwilliger om hun gedrag aan te passen.  

2.3.2.3 POLITIEKE VISIES 

POLITIEKE SPECTRUM 

Volgens Schwartz (1992) kunnen menselijke waarden gestructureerd worden volgens twee motiverende 

dimensies. Enerzijds staat openheid voor verandering ten opzichte van conservering, anderzijds staat 

zelfverbetering ten opzichte van zelftranscendentie. Deze laatste dimensie wordt het meest geassocieerd 

met milieuzorg. Dit is omdat het de neiging heeft om de eigen belangen te versterken in tegenstelling tot 

de mate waarin men zich bezighoudt met de bezorgdheid om het welzijn van anderen en natuur te 

bevorderen. Waarden kan men ook verdelen in termen van oriëntaties op zichzelf en anderen (Gifford & 

Nilsson, 2014). Individuen met coöperatieve oriëntaties benadrukken gezamenlijke winsten tussen 

zichzelf en de ander, terwijl individuen met competitieve en individualistische oriëntaties de winsten voor 

zichzelf benadrukken. Mensen die meer persoon georiënteerd zijn en minder autoritair zijn hebben 

hogere niveaus van morele ontwikkeling en geloven dat hun acties een verschil zullen maken, zijn het 

meest bezorgd om het milieu. Personen die geloven dat de technologie milieuproblemen zal oplossen en 

dat de economie de beste maatstaf is voor vooruitgang, worden geassocieerd met minder milieubelangen 

(Gifford & Nilsson, 2014). Liberale politieke opvattingen resulteren in een grotere verbale verbintenis tot 

milieumaatregelen wanneer een persoon wordt blootgesteld aan een gedegenereerde omgeving. 

Verschillen tussen liberalen en conservatieven in milieustructuren werden gedeeltelijk verklaard door de 

neiging van liberalen om het milieu in morele termen te zien (in verband met schade en zorg (Gifford & 

Nilsson, 2014)). Men zou dus kunnen stellen dat studenten die zichzelf liberaal zien minder afval 

achterlaten in de aula’s en meer sorteren dan hun socialistische tegenhangers. Verder zullen we ook een 

onderscheid maken tussen progressieve en conservatieve studenten. Men moet hier wel mee opletten, 

want iedere persoon heeft meerdere waarden en deze waarden kunnen soms tegenstrijdig zijn. 

2.3.3 JEUGD 

BUURT WAARIN MEN OPGROEIDE 

Als we kijken naar de buurt waarin mensen leven toont onderzoek aan dat inwoners van 

plattelandsgebieden het milieu op meer verschillende manieren ervaren dan hun stedelijke tegenhangers 
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(Gifford en Nilsson, 2014). Ze komen veel meer in contact met de natuur. Toch is onderzoek nog niet 

unaniem dat plattelandsbewoners effectief meer bezorgd zijn over het milieu. Studenten waarvan hun 

ouderlijke huis zich op het platteland bevindt, zouden zich milieuvriendelijker gedragen. Of dit ook klopt 

voor hun afvalgedrag bekijken we later.  

Ackaert en Swyngedouw (1998) hebben het in hun onderzoek over de residentiehypothese. In 

tegenstelling tot het onderzoek van Gifford en Nilsson (2014) veronderstelt deze hypothese dat mensen 

op het platteland een lager milieubesef en –gedrag hebben dan mensen die in een stad wonen. Drie 

verklaringen werden gegeven ter ondersteuning van deze hypothese. Ten eerste komen stadsbewoners 

meer in aanraking met milieuvervuiling, wat kan leiden tot een grotere bezorgdheid omtrent het milieu. 

Vervolgens zouden plattelandsbewoners minder om het milieu geven omdat ze meer dan stadsbewoners 

aan de nadelen van de natuur worden blootgesteld (Ackaert & Swyngedouw, 1998). Als laatste verkiezen 

kleine steden economische groei boven milieubescherming. 

In hun eigen onderzoek werd deze hypothese niet bevestigd. Zij vonden net dat dorpsbewoners meer 

duurzaam gedrag vertoonden dan stadsbewoners (Ackaert & Swyngedouw, 1998). De stadsbewoners 

gedragen zich minder milieuvriendelijk en dit vooral in hun consumptiegedrag. Ook sorteren ze minder 

dan de dorpsbewoners. Op vlak van transport gedragen stadsbewoners zich wel milieuvriendelijker, zo 

maken ze meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Verder werd nog een klein verband 

gevonden tussen de woonplaats en de milieubezorgdheid. Zo zijn stadsbewoners meer bezorgd over het 

milieu dan dorp- en plattelandsbewoners. 

Ook ander onderzoek geeft aan dat stadsbewoners milieuvriendelijker zijn dan plattelandsbewoners. Dit 

omdat stadsbewoners meer blootgesteld worden aan tekenen van milieuverlies zoals luchtvervuiling 

(Shen & Saijo, 2008). Deze blootstelling leidt dan tot een hogere milieubezorgdheid.  

2.3.4 EXTERNE FACTOREN 

INSTITUTIONELE FACTOREN 

De infrastructuur is een externe factor die ervoor kan zorgen dat studenten niet de kans krijgen om zich 

duurzaam te gedragen. Indien de infrastructuur te wensen overlaat is het waarschijnlijker dat studenten 

zich op een milieuonvriendelijke manier zullen gedragen. Belemmeringen, zoals het tekort aan 
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verschillende soorten vuilbakken, kunnen negatieve gevolgen  met zich meebrengen (Kollmus & 

Agyeman, 2002).  

Al deze variabelen spelen dus een rol in de gedragingen van studenten t.o.v. hun gedrag rond afval. Maar 

naast al deze factoren kunnen er ook nog andere redenen zijn voor het pro-milieu gedrag van mensen. 

Soms maken individuen gedragskeuzes die om andere redenen schade aan het milieu verminderen dan 

hierboven vermeld. Individuen kunnen kiezen om zich met de fiets te verplaatsen in plaats van met de 

auto omdat dit beter is voor hun gezondheid. Of ze kiezen ervoor hun huis goed te isoleren om geld te 

besparen en recycleren en hergebruiken goederen omdat ze arm zijn en geen andere keuze hebben. Deze 

individuen worden ‘honingbijen’ genoemd omdat ze zoals bijen een heel ander doel hebben maar toch 

een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu (Gifford, 2011).  

2.4  THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 

Volgens Icek Ajzen (1991) zijn de algemene karaktereigenschappen van een persoon een slechte 

voorspeller van gedrag in specifieke situaties. Hij ontwikkelde daarom samen met Martin Fishbein de 

Theory of Reasoned Action (TRA). Doordat men niet helemaal overtuigd was van deze theorie werd 

hieruit een nieuwe theorie opgesteld. Zo ontstond de Theory of Planned Behavior (TPB), ook wel de 

theorie van het geplande gedrag genoemd. Het verschil tussen deze twee theorieën is dat er aan deze 

laatste een belangrijke variabele werd toegevoegd. De Perceived Behavioral Control (PBC) of ervaren 

gedragscontrole is de extra factor en zal een invloed uitoefenen op de intenties van een persoon. 

De theorie van het geplande gedrag werd in 1991 door Ajzen ontwikkeld om het menselijk gedrag te 

voorspellen en te verklaren in specifieke contexten. De TPB werd al in vele onderzoeken toegepast om 

problemen beter te begrijpen en aan te pakken. Het is een nuttige basis voor elk onderzoek dat de relatie 

tussen de houding en het effectieve gedrag van mensen wil begrijpen. De theorie bestaat uit vijf 

verschillende factoren: attitudes, subjectieve norm, ervaren gedragscontrole, intenties en gedrag. De 

eerste drie factoren beïnvloeden de intenties. Het uiteindelijke uitgevoerde gedrag wordt voornamelijk 

beïnvloed door intenties en ook deels door de ervaren gedragscontrole. In hun meta-analyse toonden 

Armitage en Conner (2001) aan dat de TPB 39% van de variantie van gedragsintentie en 27% van het 

werkelijke gedrag verklaart.  De verschillende componenten worden op hun beurt beïnvloed door andere 

factoren zoals hier boven reeds vermeld (geslacht, persoonlijkheid, gelukniveau, enz.). 
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Figuur 1: Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) 

Zoals figuur 1 weergeeft, is er geen rechtstreeks verband tussen attitudes en gedrag. Hiervoor worden 

drie verklaringen gegeven (Ackaert & Swyngedouw, 1998). Ten eerste zijn er verschillende theorieën die 

het indirecte effect verklaren. Zo verklaart de theory of planned behavior (Hasbullah et al., 2014) zelf dat 

een attitude alleen leidt tot een effectief gedrag als uit deze attitude een intentie om het gedrag te stellen 

voortkomt. Verder stellen Fishbein (1967) en Korman (1974) in hun verwachtingstheorieën dat dit te 

maken heeft met de interactie tussen de attitude en de subjectieve verwachtingen (Ackaert & 

Swyngedouw, 1998). Zo kan er een subjectieve verwachting ontstaan waarbij men denkt dat een 

milieuvriendelijk gedrag geen invloed zal hebben en dit kan de positieve attitude ten aanzien van 

duurzaam gedrag tenietdoen. Ook de ‘locus of control’ ondersteunt dit.  Mensen moeten overtuigt zijn 

van het feit dat hun gedrag een aandeel levert in het grotere geheel. Het moet aanvoelen alsof ze zelf 

effectief zijn en zelf de controle over het effect hebben (Ackaert & Swyndouw, 1998).  Schwartz (1975) 

vult dit aan door aandacht te vestigen op het verantwoordelijkheidsgevoel van individuen. Mensen 

mogen niet vergeten dat ze zelf ook bijdragen tot de milieuproblemen. Ze mogen dit niet enkel toewijzen 

aan de maatschappij, maar moeten inzien dat ze hier zelf een aandeel in hebben. 
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Een tweede verklaring die gegeven wordt voor dit onrechtstreekse verband is dat een attitude vrij ruim 

kan zijn. Daar tegenover staat dan het zeer specifieke gedrag. Zo kan men bijvoorbeeld de attitude 

hebben dat men milieu belangrijk vindt, maar dit staat dan zeer ver verwijderd van het gedrag ik sorteer 

afval. Hoe specifieker men de attitude stelt (ik vind sorteren belangrijk), hoe dichter het zal aanleunen bij 

het gedrag (ik sorteer afval) en dit zou dan wel tot een rechtstreeks verband kunnen leiden (Ackaert & 

Swyngedouw, 1998). 

Tenslotte wordt er nog een derde verklaring gegeven voor dit verschijnsel. Zo wordt een afname van 

negatieve effecten  niet alleen verklaart door een positieve attitude, maar spelen ook nog andere 

factoren een rol die ervoor zorgen dat een gedrag wordt uitgevoerd (Ackart & Swyngedouw, 1998). Zo 

kan het zijn dat mensen die niet met een auto rijden dit niet alleen doen omdat men een positieve 

attitude heeft en men de lucht niet wilt vervuilen. Maar het kan ook zijn dat ze dit doen omdat een auto 

te duur is of omdat ze dit niet veilig vinden of omdat men gewoon geen rijbewijs heeft. Het niet met de 

auto rijden (gedrag) kan dus niet enkel toegewezen worden aan de positieve attitude om de 

luchtvervuiling tegen te gaan. 

Intenties zijn een centrale factor in zowel de oorspronkelijke TRA als in de TPB. In zijn  werk definieert 

Ajzen (1991) intenties als motiverende factoren die een gedrag beïnvloeden. Ze geven aan hoe hard 

mensen bereid zijn om iets te proberen en hoeveel moeite ze willen doen om het effectief uit te voeren. 

Hieruit volgt dat hoe sterker iemands intentie is, hoe waarschijnlijker het is dat een bepaald gedrag 

uitgevoerd zal worden. Ajzen et al. (2009) onderzochten de correlatie tussen het werkelijke gedrag en 

gedragsintenties en vonden een sterk verband terug. Zo bleek 27% van de variantie in het gedrag 

verklaard te worden door de intenties. 

Zoals hierboven weergegeven, zien we dat attitudes geen rechtstreeks verband hebben met gedrag, maar 

dat attitudes het gedrag onrechtstreeks beïnvloeden via de intenties. Dit is eveneens het geval voor de 

subjectieve norm en de ervaren gedragscontrole. De drie factoren beïnvloeden ook elkaar zoals te zien is 

op de figuur. De ervaren gedragscontrole is de enige factor die ook rechtstreeks een invloed uitoefent op 

het gedrag. Wanneer we het gedrag van studenten bekijken zullen we te werk gaan volgens drie stappen. 

Ten eerste bekijken we welke factoren een invloed hebben op de 1e drie componenten van de TPB, zijnde 

attitudes, subjectieve norm en PBC. Ten tweede wordt er dan gekeken naar de invloed van deze drie 

componenten op de intenties. Met andere woorden, we gaan na of intenties verklaard kunnen worden 
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door de attitudes, subjectieve normen en ervaren gedragscontrole van studenten. En ten derde bekijken 

we of het gedrag verklaart kan worden door de intenties en / of de ervaren gedragscontrole. 

2.4.1 KRITIEK OP DE TPB 

Omdat we onze resultaten interpreteren aan de hand van het model van Ajzen, moeten we ook rekening 

houden met de minpunten van dit model. Deze minpunten kunnen voorgesteld worden aan de hand van 

drie kritieken (Riethmulle & Buttriss, 2008). Ten eerste wordt aangegeven dat de TPB geen aandacht heeft 

voor de bredere sociale problemen. Ze richten zich enkel tot de individuele acties van personen en 

verwaarlozen de waardevolle rol van een sociaal beleid. Ten tweede speelt ook de tijd een invloed. Zo kan 

de gedragsintentie van individuen door verloop van tijd vervangen worden door gewoon gedrag. 

Doorheen de tijd willen individuen de interne inconsistenties verminderen en verplaatsen door het 

ontwikkelen van gedragspatronen. De derde kritiek op de TPB is dat men veronderstelt dat intenties 

leiden tot een specifiek gedrag. Maar dit is zeker niet altijd het geval.  
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3 ONDERZOEKSVOORSTEL 

3.1 ONDERZOEKSVRAAG EN PROBLEEMSTELLING 

Zoals al in de inleiding aangegeven, wil ik met dit onderzoek vooral nagaan waarom studenten soms afval 

in de aula’s achterlaten. Welke factoren dit gedrag bepalen en hoe hier op ingespeeld kan worden. Bij het 

zoeken naar de oorzaken van dit gedrag, hoop ik de universiteit oplossingen aan te bieden die dit gedrag 

kunnen tegengaan. Verder bekijk ik ook het sorteergedrag van studenten, want afval meenemen volstaat 

niet als het nadien toch allemaal in dezelfde vuilbak gegooid wordt. De vuile aula’s zijn toch wel een 

probleem waar een oplossing voor moet gevonden worden. In eerste instantie kan dit probleem 

eenvoudig worden opgelost. Indien alle studenten bereid zijn hun gedrag aan te passen, zal er geen vuil 

meer aanwezig zijn in de auditoria en zal alles steeds op een correcte manier gesorteerd worden. De kans 

echter dat dit zich zal voordoen is klein. Er zullen altijd wel enkele studenten zijn die tegen de stroom in 

willen gaan of andere redenen hebben om dit gedrag niet te vertonen. Daarom kan in tweede instantie 

ook de universiteit (of andere derden, zoals de overheid, ouders, enz) het probleem mee aanpakken. Dit 

door in te spelen op factoren die het gedrag van studenten beïnvloeden. Het probleem oplossen zal zowel 

gunstige gevolgen hebben voor de studenten, proffen als poetsvrouwen. De twee grote vragen die ik 

beantwoord wil zien aan het einde van dit werk zijn: 

- Waarom laten studenten afval liggen in de aula? 

- Waarom sorteren studenten hun afval niet (altijd)? 

3.1.1 HYPOTHESES 

Op basis van de literatuur stel ik enkele hypotheses op die aan de resultaten, verkregen door onze 

enquête, zullen getoetst zullen worden. Deze hypotheses zouden hulp moeten bieden om op de twee 

onderzoeksvragen een antwoord te vinden. Elke hypothese wordt aan de beide gedragingen (afval- en 

sorteergedrag) getoetst.  

Uit de literatuur kwam voornamelijk naar voor dat vrouwen zich milieuvriendelijker opstelden dan 

mannen (Gifford & Nilsson, 2014; Markowitz et al., 2012; Luchs & Mooradian, 1993;  Stern & dietz, 1994; 

Stern, Dietz & Kalof, 1993). Dit wordt nagegaan aan de hand van volgende hypotheses: 
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H1a: Vrouwen sorteren hun afval meer dan mannen 

 H1b: Mannen laten meer afval liggen in de aula dan vrouwen 

Over het studiedomein werd door Gifford en Nilsson (2014) aangehaald dat economiestudenten zich 

minder duurzaam gedragen. Wij zullen testen of dit bevestigd kan worden. 

H2a: Economiestudenten sorteren minder in vergelijking met andere studenten 

 H2b:  Economiestudenten laten meer afval liggen dan studenten van andere faculteiten 

Over de woonplaats van mensen was er meer onenigheid in de literatuur. Sommige stelden vast  dat 

stedelingen zich milieuvriendelijker gedragen (Tremblay & Dunlpa, 1978; Fransson & Gärling, 1999). 

Andere onderzoekers stelden het omgekeerde vast (Gifford & Nilsson, 2014; Ackaert & Swyngedouw, 

1998).  

 H3a: Plattelandsbewoners sorteren minder dan stadsbewoners 

 H3b:  Studenten die in een stad opgroeiden laten minder afval achter in de aula 

In de literatuur kwam voornamelijk naar voren dat mensen met een betere financiële toestand zich meer 

milieuvriendelijk gedragen (Ackaert & Swyngedouw, 1998; Shen & Saijo, 2008). 

H4a: Studenten waarvan het gezinsinkomen hoog is, sorteren meer 

H4b: Studenten waarvan het gezinsinkomen hoog is, laten minder afval liggen 

Over de invloed van het type woning van mensen werd niets teruggevonden in de literatuur. Toch kan het 

soort woning bekeken worden als een proxy voor het inkomen. Gezinnen met een hoog inkomen, kunnen 

zich een groter huis permitteren dan gezinnen met een beperkt inkomen. Omdat de woning dus 

samenhangt met het inkomen, kan van dezelfde veronderstelling uitgegaan worden. Een grotere woning 

leidt onrechtstreeks tot milieuvriendelijker gedrag, want een grotere woning betekent een groter 

inkomen en een groter inkomen betekent milieuvriendelijker gedrag. 

 H5a: Studenten die in een grote woning leven, sorteren meer 

 H5b: Studenten die in een grote woning leven, laten minder afval achter in de aula’s 

Binnen het politieke spectrum kan er een onderscheid gemaakt worden tussen sociale en liberale 

studenten en tussen progressieve en conservatieve studenten. Volgende hypothese stellen we hiervoor 

op: 
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 H6a: Liberalen sorteren meer dan socialisten 

 H6b: Liberalen laten minder afval liggen in de aula dan socialisten 

 H7a: Conservatieven sorteren meer als progressieven 

 H7b: Conservatieven laten minder afval liggen in de aula dan progressieven 

Over de persoonlijkheid van mensen werden er verschillende resultaten gevonden. Wij gaan vooral na of 

er effectief een verband is tussen iemands persoonlijkheid en zijn milieugedrag en meer specifiek hun 

sorteer- en afvalgedrag. 

 H8: De persoonlijkheid van studenten beïnvloedt hun milieuvriendelijk gedrag 

Milieugedragingen die voortkomen uit de jeugd doordat ouders milieukwesties ter spraken brachten of 

omdat ze zelf het goede voorbeeld gaven werden nog niet echt besproken in de literatuur. Toch lijkt het 

een interessante invalshoek. 

H9a: Studenten waarvan de ouders milieukwesties bespraken in hun jeugd sorteren meer 

H9b: Studenten waarvan de ouders milieukwesties bespraken in hun jeugd laten minder afval 

liggen in de aula 

H10a: Studenten waarvan de ouders zelf milieuvriendelijk gedrag stelden in hun jeugd sorteren 

meer  

H10b: Studenten waarvan de ouders zelf milieuvriendelijk gedrag stelden in hun jeugd laten 

minder afval achter in de aula 

Tussen gelukkige mensen en duurzaam gedrag werden nog geen grote vaststellingen gedaan. Toch wordt 

hier bekeken of de geluksfactor een invloed kan hebben op het gedrag. 

H11a: Studenten die aangaven gelukkig te zijn tijdens het invullen van de enquête sorteren meer 

H11b: Studenten die aangaven gelukkig te zijn tijdens het invullen van de enquête laten minder 

afval achter in de aula’s 

De literatuur was vrij unaniem over het feit dat een goede milieukennis leidt tot duurzamer gedrag (Kaiser 

et al., 2004; Hwang, 2000; Malkus & Meilhold, 2005; Hines et al., 1986-87; Lyons & Beakwell, 1994). Of wij 

dit ook voor studenten kunnen beamen zal later blijken. 
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H13a: Studenten die over een grotere milieukennis beschikken, zullen meer hun afval sorteren 

H13b: Studenten die over een grotere milieukennis beschikken, laten minder afval liggen in de 

aula’s 

Ook omtrent de bezorgdheid over het milieu was er een eenduidig resultaat (Ackaert & Swyngedouw, 

1998; Kollmuss & Agyeman, 2002). We bekijken of de studenten dit ook bevestigen. 

 H14a: Een grotere milieubezorgdheid leidt tot het meer sorteren van afval 

 H14b: Een grotere milieubezorgdheid leidt tot minder afval achterlaten in de aula’s 

Tenslotte bekijken we nog of de inschatting van de eigen milieu-impact gerelateerd kan worden aan 

duurzaam gedrag. 

H15a: Studenten die hun eigen milieu-impact hoger inschatten dan deze van andere studenten 

sorteren meer 

 H15b: Studenten die hun eigen milieu-impact hoger inschatten dan deze van andere studenten 

laten minder afval liggen in de aula’s 

Ook om het model van Ajzen (1991) na te gaan, worden enkele hypotheses opgesteld: 

H16: Positieve attitudes leiden tot meer intenties 

H17: Negatieve subjectieve normen verlagen de intentie om het duurzaam gedrag te willen 

uitvoeren 

H18: Een positieve ervaren gedragscontrole leidt tot hogere intenties om een gedrag uit te voeren 

H19: Positieve intenties leiden tot het uitvoeren van het milieuvriendelijke gedrag  

3.2 METHODE 

Om gegevens te verzamelen voor dit onderzoek werd er samengewerkt met drie medestudenten. De 

vragenlijst kunnen we onderverdelen in twee groepen. Enerzijds werden de variabelen bevraagd die een 

invloed kunnen hebben op het duurzaam gedrag van studenten. Anderzijds werden er vragen gesteld om 

specifiek de componenten van de theory of planned behavior te meten. Deze laatste categorie werd 

bevraagd aan de hand van de Likert schaal, hierbij krijgen de respondenten zeven 

antwoordmogelijkheden aangeboden per stelling (helemaal niet akkoord, niet akkoord, eerder niet 

akkoord, noch akkoord noch niet akkoord, eerder akkoord, akkoord en helemaal akkoord).  Vooraleer we 

de definitieve enquête online zetten, hebben we enkele personen de proefversie laten invullen om zo de 
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laatste fouten, slechte verwoordingen en onduidelijkheden uit de vragenlijst te halen. In totaal werden er 

38 vragen1 gesteld aan de respondenten, waarvan ik er 17 zal gebruiken in dit onderzoek2. 

De respondenten voor deze masterproef werden verzameld aan de hand van de facebookgroepen van de  

verschillende richtingen en verschillende jaren (zowel bachelor- als masteropleidingen) van alle 

faculteiten van de Universiteit Gent. De richtingen werden willekeurig uitgekozen, maar met de intentie 

om zoveel mogelijk verschillende faculteiten aan te spreken. Dit was niet altijd mogelijk omdat je zonder 

toestemming niets kan posten in een groep. Hier moet wel in rekening gebracht worden dat niet elke 

faculteit even groot is. Zo zijn er binnen de faculteit economie en bedrijfskunde veel verschillende 

studierichtingen, terwijl de faculteit diergeneeskunde enkel uit de richting diergeneeskunde bestaat. 

Verder hadden we geen invloed op wie de enquête zou invullen. Ook hier moet rekening mee gehouden 

worden bij het interpreteren van de resultaten. In totaal werd de enquête verspreid in 51 groepen en 

werd deze door onze promotoren ook onder hun studenten verspreid in enkele lessen. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat zij enkel lesgeven aan studenten die een richting volgen aan de faculteit Economie 

en Bedrijfskunde. Dit is één van de redenen waarom de respons uit deze faculteit zo hoog was. 

De antwoorden van al onze respondenten verwerkten we via spss, een programma voor kwantitatief 

onderzoek. In totaal vulden 825 studenten onze enquête in. Doordat sommige niet de volledige 

vragenlijst beantwoord hadden, werden die respondenten weggelaten om ons onderzoek op uit te 

voeren. Door deze aanpassing zullen voor deze studie de antwoorden gebruikt worden van 597 

studenten. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van 

deze groep respondenten. 

  

                                                           

1
 Zie bijlage 1: vragenlijst 

2
 Zie bijlage 1: De 17 vragen die gebruikt werden voor dit onderzoek staan in het vetgedrukt 
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 N percent 

Geslacht   

Man 207 34,7 

Vrouw 390 65,3 

Geboortejaar   

1998 98 16,4 

1997 160 26,8 

1996 90 15,1 

1995 111 18,6 

1994 86 14,4 

1993 35 5,9 

1992 5 0,8 

1991 5 0,8 

1990 3 0,5 

Ouder dan 1990 4 0,7 

Faculteit   

Economie en Bedrijfskunde 277 46,4 

Letteren en Wijsbegeerte 40 6,7 

Rechtsgeleerdheid 36 6,0 

Wetenschappen 11 1,8 

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 50 8,4 

Ingenieurswetenschappen en Architectuur 39 6,5 

Diergeneeskunde 26 4,4 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 50 8,4 

Bio-ingenieurswetenschappen 37 6,2 

Farmaceutische Wetenschappen 10 1,7 

Politieke en Sociale Wetenschappen 21 3,5 

Buurt waarin ik opgroeide is..   

Een stadscentrum 50 8,4 

Een buitenwijk van een stad 146 24,5 

Het centrum van een gemeente (dorpskern) 189 31,7 
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Het platteland (tussen dorpen/steden) 212 35,5 

Woning    

Een studio 3 0,5 

Een klein appartement of rijhuis 13 2,2 

Een appartement of rijhuis van gemiddelde 

grootte 

67 11,2 

Een huis van gemiddelde grootte met 3 of 4 

gevels (open of half open bebouwing) 

215 36,0 

Een groot appartement of rijhuis 49 8,2 

Een groot huis met 3 of 4 gevels (open of half 

open bebouwing) 

250 41,9 

Het inkomen van mijn ouders is..   

Veel lager dan het gemiddelde 2 0,3 

Lager dan het gemiddelde 33 5,5 

Beperkt lager dan het gemiddelde 42 7,0 

Gemiddeld 155 26,0 

Beperkt hoger dan het gemiddelde 172 28,8 

Hoger dan het gemiddelde 177 29,6 

Veel hoger dan het gemiddelde 16 2,7 

Tabel 1: Frequentietabel voor de nominale en ordinale variabelen 

Uit tabel 1 kunnen we opmaken dat onze enquête werd ingevuld door 207 mannelijke studenten en 390 

vrouwelijke studenten. De leeftijdscategorie 19 tot 23 jarigen is goed voor 91,3% van de respondenten. 

De grootste groep telt 26,8% van de ondervraagden. Deze 20-jarigen zijn goed voor 160 studenten. De 

respondenten zijn gemiddeld 21 jaar oud. Het grootste aantal studenten studeert aan de faculteit 

Economie en Bedrijfskunde (46,4%), gevolgd door de faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen en de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, beiden goed 

voor 8,4% van de respondenten. Voor de faculteit Farmaceutische Wetenschappen en de faculteit 

Wetenschappen hebben respectievelijk slechts tien en elf studenten onze enquête ingevuld. Dit is een 

beetje teleurstellend voor de faculteit Farmaceutische Wetenschappen omdat dat toch een grote richting 

is. Maar zoals eerder vermeld werden de studenten niet verplicht om deze enquête in te vullen. De 

meeste studenten zijn afkomstig van het platteland. De minderheid groeide op in een stad. Liefst 97% van 
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de ondervraagden geeft aan te wonen in een woning van gemiddelde grootte of een grote woning. Bijna 

de helft van de studenten (41,9%) woont in een groot huis met half open of open bebouwing. Slechts drie  

studenten geven aan in een studio te wonen. Als we kijken naar het inkomen van de ouders, kunnen we 

vaststellen dat maar liefst 60,5% van de studenten aangeeft dat hun ouders een hoger inkomen hebben 

dat dit van het gemiddelde gezin in België. Daartegenover staan slechts 77 studenten (12,8%) die 

aangeven dat hun ouders doorgaans minder verdienen dan de gemiddelde Belg. 

 N gemiddelde Standaard-

afwijking 

minimum maximum 

Sociaal – liberaal 597 54,37 22,63 0 100 

Progressief - Conservatief 597 35,45 20,97 0 100 

Introvert - extravert 597 4,37 1,66 1 7 

Opvliegend - goedmoedig 597 4,81 1,41 1 7 

Overgevoelig - stabiel 597 4,37 1,48 1 7 

Nonchalant - zorgvuldig 597 4,81 1,48 1 7 

Onkritisch - diepzinnig 597 4,84 1,19 1 7 

Blufferig - oprecht 597 5,57 1,01 2 7 

Geluk laatste 2 weken 597 6,59 1,78 1 10 

Ouders die spraken over 

milieukwesties 

597 42,34 24,62 0 100 

Ouders die 

milieuvriendelijk gedrag 

stelden 

597 54,21 22,54 0 100 

Milieukennis 597 6,12 1,77 0 10 

Bezorgdheid rond 

milieukwesties 

597 7,04 1,77 0 10 

Verhouding eigen milieu-

impact t.o.v. 

medestudenten 

597 -0,01 1,20 -3 3 

Tabel 2: Beschrijving van de schaalvariabelen 
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Gemiddeld gezien zijn de respondenten net iets liberaler ingesteld (tabel 2). Het is wel duidelijk dat 

studenten meer progressiever zijn dan conservatief. Als we dan naar de persoonlijkheid van studenten 

kijken, zien we dat de meeste aangeven meer extravert, goedmoedig, stabiel, zorgvuldig, diepzinnig en 

oprecht te zijn dan introvert, opvliegend, overgevoelig, nonchalant, onkritisch en blufferig. De laatste 

twee weken voor het invullen van onze enquête voelden de studenten zich gemiddeld niet zo heel 

gelukkig. Ze gaven slechts een score van 6,1 op 10. Over het algemeen geven de studenten aan dat hun 

ouders tijdens hun jeugdjaren niet zo veel over milieukwesties spraken. Daar tegenover staat wel dat ze 

zelf meer milieuvriendelijk gedrag stelden. De meeste studenten denken dat hun milieukennis redelijk 

goed is, maar dat het zeker nog beter kan. Ze geven wel aan vrij bezorgd te zijn over het milieu.  Als men 

de eigen milieu-impact vergelijkt met deze van medestudenten, geven studenten aan dat hun milieu-

impact ongeveer gelijk is aan dat van hun medestudenten, dit met een hele lichting neiging naar een 

lagere impact. 
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4 RESULTATEN 

Zoals reeds duidelijk is, draait het in deze masterproef rond het afval- en sorteergedrag van studenten. De 

twee belangrijkste vragen die gesteld werden in dit onderzoek zijn dan ook: hoe vaak sorteer je je afval? 

(gedrag 1) en hoe vaak heb je al afval in de aula laten liggen? (gedrag 2). Opgemerkt moet worden dat het 

eerste gedrag gaat over iets wat studenten nu doen. Het kan dus zijn dat studenten vijf jaar geleden hun 

afval helemaal niet sorteerden, maar dit nu (meestal) wel doen. Het omgekeerde kan uiteraard ook. 

Iemand die aangeeft nooit te sorteren, kan toch in het verleden al gesorteerd hebben. Het tweede gedrag 

gaat over een actie uit het verleden. Hierbij kan het zijn dat iemand die dit jaar nog geen afval liet liggen 

in een aula, toch het antwoord soms zal moeten opgeven indien dit in het verleden toch al een keer 

gebeurde. 

Hoe vaak sorteer je je afval? N percent 

Totaal 597 100 

Nooit 1 0,2 

Soms 11 1,8 

Regelmatig 13 2,2 

Meestal 264 44,2 

Altijd 308 51,6 

Tabel 3: Hoe vaak sorteren studenten hun afval 

Bovenstaande tabel geeft aan dat studenten meestal tot altijd hun afval sorteren. Deze twee categorieën 

werden samen door 95,8% van de studenten gekozen. Slechts één iemand geeft aan het nooit te doen. 

Uit deze tabel kunnen we dus vaststellen dat Gentse universiteitsstudenten zich op een duurzame manier 

gedragen in verband met het sorteren van afval. Dit is heel positief als we de vergelijking maken met het 

onderzoek van Ackaert en Swyngedouw (1998). Zij constateerden dat slecht 59,3% van de Vlamingen hun 

afval sorteerden.  
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Hoe vaak heb je al afval in de aula laten liggen? N percent 

Totaal 597 100 

Nooit 440 73,7 

Soms 

Regelmatig 

137 

14 

22,9 

2,3 

Meestal 3 0,5 

Altijd 3 0,5 

Tabel 4: Hoe vaak hebben studenten hun afval al laten liggen in de aula 

Tabel 4 geeft weer dat voor het afvalgedrag nog meer studenten, ten opzichte van het sorteergedrag, zich 

op de meest milieuvriendelijke manier gedragen. Zo geeft 73,7% van de studenten weer in het verleden 

nooit afval te hebben achtergelaten in de aula’s. Ook hier zijn de twee beste categorieën goed 

vertegenwoordigd, namelijk 96,6% van de studenten geeft aan soms of nooit afval achter te laten. Dit is 

net iets beter dan het sorteergedrag (95,8%). Toch zou dit cijfer (dichter bij) 100% moeten zijn. Uit respect 

naar het materiaal, medestudenten en de kuisvrouwen toe, zou niemand afval mogen laten liggen.  

In het verdere verloop van dit onderzoek proberen we te achterhalen welke factoren er allemaal een 

invloed spelen op de beslissing van studenten bij het stellen van deze twee  gedragingen. Over het 

algemeen wordt er goed gescoord door de studenten. Toch blijft er ruimte voor verbetering en zou 

iedereen altijd en overal moeten sorteren en nergens hun afval mogen achterlaten. 

4.1 BIVARIATE ANALYSES 

Om na te gaan of er verbanden bestaan tussen bovengenoemde variabelen en de twee gedragingen (afval 

sorteren en afval achterlaten in de aula) maken we gebruik van de Chi-kwadraattoets en de correlatie 

Spearman toets. Omdat de vraag over de twee gedragingen de antwoordmogelijkheden nooit, soms, 

regelmatig, meestal en altijd hebben is het correcter om deze twee vragen als een ordinale variabele te 

interpreteren in plaats van een ordinale schaal. Dit verklaart de keuze van de gekozen toetsen. 
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 Hoe vaak sorteer je je afval? Hoe vaak heb je al afval in de aula 

laten liggen? 

 Man Vrouw Man Vrouw 

Nooit 0,5 0,0 74,4 73,3 

Soms 1,4 2,1 21,3 23,8 

Regelmatig 1,4 2,6 3,4 1,8 

Meestal 47,3 42,6 0,0 0,8 

Altijd  49,3 52,8 1,0 0,3 

Tabel 5: Sorteer- en afvalgedrag naar geslacht (%) 

Tabel 5 geeft aan dat 52,8% van de vrouwen hun afval altijd sorteren tegenover 49,3% van de mannen. 

Op het tweede gedrag scoren de mannen net iets beter dan hun vrouwelijke collega’s. 74,4% van de 

ondervraagde mannen geeft aan in het verleden nooit afval te hebben achtergelaten in een aula. De 

vrouwen laten net iets vaker het afval achter (73,3% geeft aan het nooit te doen). Een Chi-kwadraat 

analyse geeft echter aan dat er geen significant verband  (p=0,413) is tussen geslacht en het sorteren van 

afval. Ook is er geen verband te vinden tussen geslacht en het afval laten liggen in  de aula (p=0,370). 

Onze eerste hypothese die stelde dat vrouwen zich milieuvriendelijker gedragen dan mannen kan dus niet 

bevestigd worden. Hoewel de meeste onderzoekers wel een verband vonden tussen milieuvriendelijk 

gedrag en geslacht waarbij vrouwen zich positiever opstelden, kunnen wij dit niet ondersteunen, noch 

tegenspreken. 

 Hoe vaak sorteer je je afval? Hoe vaak heb je al afval in de aula 

laten liggen? 

 economiestudenten Overige 

studenten 

economiestudenten Overige 

studenten 

Nooit 0,0 0,4 80,0 66,4 

Soms 1,6 2,2 17,8 28,9 

Regelmatig 1,9 2,5 1,9 2,9 

Meestal 45,0 43,3 0,0 1,1 

Altijd  51,6 51,6 0,3 0,7 

Tabel 6: Sorteer- en afvalgedrag naar faculteit (%) 
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Uit tabel 6 kan vastgesteld worden dat er exact evenveel economiestudenten als niet-economiestudenten 

hun afval altijd sorteren (beiden goed voor 51,6%). Er zijn wel minder economiestudenten die het soms of 

nooit sorteren (1,6% ten opzichte van 2,6%). Bij het tweede gedrag is er wel een duidelijk verschil. 

Economiestudenten ruimen aanzienlijk vaker hun afval op (80% laat nooit afval achter) dan studenten die 

niet studeren aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde (66,4%). De Chi-kwadraattest leverde geen 

significant verband (p=0,766) op tussen de faculteiten van UGent en het sorteergedrag. Tussen de 

faculteiten en het afvalgedrag is wel een verband (p=0,003) te vinden. In tegenstelling met onze tweede 

hypothese zijn het de economiestudenten die minder afval laten liggen in de aula. De Cramer’s V (0,165) 

geeft wel aan dat het om een zwak verband gaat. Als we voor deze variabele de Mann-Whitney test 

afnemen (dit doen we om de gemiddeldes tussen economiestudenten en de andere studenten te 

vergelijken), krijgen we ook hier een significant resultaat (p=0,000). Het wordt dus nogmaals bevestigd 

dat economiestudenten minder afval achterlaten in de aula’s. Uit de literatuurstudie bleek dat 

economiestudenten een negatievere attitude hadden ten opzichte van milieuvriendelijk gedrag. Volgens 

de TPB zou dit de kans op een intentie verlagen en dus ook de kans op het uitvoeren van het gedrag. Dit is 

in tegenspraak met onze resultaten waaruit blijkt dat economiestudenten juist meer dan andere 

studenten milieuvriendelijk gedrag stellen.   

 Hoe vaak sorteer je je afval? 

 stadscentrum Buitenwijk 

van een stad 

Centrum van 

een 

gemeente 

platteland 

Nooit 0,0 0,0 0,0 0,5 

Soms 2,0 2,7 1,1 1,9 

Regelmatig 4,0 1,4 2,1 2,4 

Meestal 50,0 47,3 40,2 44,3 

Altijd  44,0 48,6 56,6 50,9 

Tabel 7: Sorteergedrag naar woonplaats (%) 

De studenten die in het centrum van een gemeente opgroeien, geven het vaakst aan dat ze altijd sorteren 

(56,6%) (tabel 7). Stadsbewoners doen dit het minst. 46% van de stedelingen geeft aan dit wel eens te 

doen. De chikwadraattoets leverde echter geen verband (p=0,827) op tussen het sorteergedrag en de 

woonplaats van de studenten. Onze derde hypothese kan dus niet bevestigd worden. De literatuur, 
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waaruit bleek dat het vooral de plattelandsbewoners zijn die zich milieuvriendelijk opstellen, kan door dit 

onderzoek niet tegengesproken of bevestigd worden. 

 Hoe vaak heb je al afval in de aula laten liggen? 

 stadscentrum Buitenwijk 

van een 

stad 

Centrum van 

een 

gemeente 

platteland 

Nooit 82,0 74,0 72,0 73,7 

Soms 16,0 22,6 23,8 22,9 

Regelmatig 2,0 2,1 3,2 2,3 

Meestal 0,0 0,7 1,1 0,5 

Altijd  0,0 0,7 0,0 0,5 

Tabel 8: Afvalgedrag naar woonplaats (%) 

In tegenstelling tot tabel 7, geeft tabel 8 het omgekeerde weer. De cijfers geven aan dat voor het tweede 

gedrag het juist de stadsbewoners zijn die zich het meest duurzaam gedragen en de inwoners van een 

centrum het minst duurzaam. 82% van de respondenten die in de stad opgroeiden gaven aan nooit afval 

achter te laten. Een verschil van 10% met de inwoners van een gemeente. Toch kunnen deze resultaten 

niet veralgemeend worden. Ook hier werd er geen significant verband gevonden (p=0,837). En dus ook 

voor het afvalgedrag kunnen we geen uitspraak doen op basis van de woonplaats van studenten.  

 Hoe vaak sorteer je je afval? Hoe vaak heb je al afval in de aula 

laten liggen? 

 Lager dan 

gemiddeld 

Gemiddeld  Hoger dan 

gemiddeld 

Lager dan 

gemiddeld 

Gemiddeld  Hoger dan 

gemiddeld 

Nooit 0,0 0,0 0,0 67,5 78,1 73,2 

Soms 1,3 2,6 2,6 26,0 18,7 24,1 

Regelmatig 0,0 2,6 2,6 5,2 1,9 1,9 

Meestal 46,8 39,4 39,4 1,3 0,6 0,3 

Altijd  51,9 55,5 55,5 0,0 0,6 0,5 

Tabel 9: Sorteer- en afvalgedrag naar inkomen ouders (%) 
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Voor het inkomen van ouders werd er een andere samenstelling gekozen dan hierboven reeds vermeld. 

Zo werden alle categorieën die een lager inkomen dan het gemiddelde aangaven samengevoegd net als 

alle hogere inkomenscategorieën. Zo komen we uiteindelijk op een verdeling waarbij 77 respondenten 

aangeven dat hun ouders gemiddeld minder verdienen, 155 gezinnen verdienen het gemiddelde en 365 

gezinsinkomens zijn hoger dan het gemiddelde. Tabel 9 toont aan dat op het vlak van het sorteergedrag 

er amper een verschil te vinden is tussen de verschillende inkomensklassen. Net iets meer dan de helft 

van de respondenten geeft voor de drie categorieën aan dit altijd te doen. Voor het afvalgedrag zien we 

dat de studenten die aangeven dat hun ouders over een gemiddeld inkomen beschikken het minst afval 

laten liggen in de aula. 78,1% doet dit nooit. Van de lagere inkomensklassen geeft 67,5% aan dit nooit te 

doen. Voor beide gedragingen werd geen significant verband teruggevonden (p=0,754 voor sorteren en 

p=0,485 voor afval achterlaten). Ook onze 4e hypothese staaft niet met de resultaten. Eveneens kan er 

niet aangesloten worden bij de resultaten van andere onderzoeken, waar sommige aangaven dat hogere 

inkomens leiden tot meer milieuvriendelijk gedrag en andere het tegenspraken. 

 Hoe vaak sorteer je je afval? 

 Studio Klein 

appartem

ent of 

rijhuis 

Appartement 

of rijhuis van 

gemiddelde 

grootte 

Huis van 

gemiddelde 

grootte 

met 3 of 4 

gevels 

Groot 

appartement 

of rijhuis 

Groot huis 

met 3 of 4 

gevels 

Nooit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Soms 0,0 0,0 3,0 2,3 0,0 1,6 

Regelmatig 0,0 0,0 0,0 1,9 2,0 3,2 

Meestal 33,3 38,5 46,3 43,7 34,7 46,4 

Altijd  66,7 61,5 50,7 52,1 63,3 48,4 

Tabel 10: Sorteergedrag naar type woning (%) 

Uit tabel 10 blijkt dat studenten die in een studio wonen zich het duurzaamst gedragen. Dit resultaat 

moet echter genuanceerd worden omdat er slechts drie respondenten in een studio wonen. We zouden 

dus eerder kunnen stellen dat het personen uit een groot appartement of rijhuis zijn die het meest 

milieuvriendelijk gedrag stellen (63,3% sorteert altijd). Bewoners van het grootste type woning vertonen 

het minst milieuvriendelijke gedrag. 51,6% geeft aan dat ze niet altijd hun afval sorteren. Hoe groter de 
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woning, hoe milieuvriendelijker studenten zich gedragen is dus geen correcte conclusie. Dat het type 

woning dus geen effect heeft op het sorteergedrag wordt ook door de Chi-kwadraat toets ondersteund. 

Er werd geen significant verband teruggevonden (p=0,964). We kunnen de vijfde hypothese, waarin 

milieuvriendelijk gedrag als sorteergedrag wordt gezien, niet bevestigen.  

 Hoe vaak heb je al afval in de aula laten liggen? 

 Studio Klein 

appartem

ent of 

rijhuis 

Appartement 

of rijhuis van 

gemiddelde 

grootte 

Huis van 

gemiddelde 

grootte 

met 3 of 4 

gevels 

Groot 

appartement 

of rijhuis 

Groot huis 

met 3 of 4 

gevels 

Nooit 66,7 84,6 80,6 69,8 81,6 73,2 

Soms 0,0 15,4 14,9 26,0 16,3 24,4 

Regelmatig 0,0 0,0 4,5 2,8 2,0 1,6 

Meestal 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 

Altijd  33,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4 

Tabel 11: Afvalgedrag naar type woning (%) 

Ook voor het afvalgedrag is er geen duidelijke consensus terug te vinden. De groepen die zich het meest 

duurzaam gedragen zijn zowel een kleine, middelgrootte als grote woning. Van deze groepen laten 

respectievelijk 84,6%, 80,6% en 81,6% van de respondenten hun afval nooit achter in de aula. Voor tabel 

11 werd er wel een verband (p=0,000) gevonden tussen het achterlaten van afval in aula en het type 

woning. Uit de tabel blijkt dat studenten die in een klein appartement of rijhuis wonen minder afval 

achterlaten in de aula. De Cramer’s V (0,178) geeft aan dat het om een zwak verband gaat. Als we voor 

het tweede gedrag de gemiddeldes willen vergelijken aan de hand van de Kruskal-Wallis test vinden we 

geen significantie (p=0,303) terug, wat wil zeggen dat de gemiddeldes van de verschillende woningtypes 

gelijk zijn. Over de vijfde hypothese met betrekking tot het afvalgedrag kunnen we geen eenduidige 

uitspraak geven. 

Voor de overige variabelen, dit zijn schaalvariabelen, gebruiken we een andere test (Spearman) om het 

verband tussen de twee gedragingen na te gaan. Onderstaande tabel geeft de resultaten weer. 
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 Hoe vaak sorteer je je afval? Hoe vaak heb je al afval in 

de aula laten liggen? 

Sociaal -liberaal -0,064 0,104* 

Progressief - conservatief -0,071 0,079 

Introvert - extravert -0,010 0,062 

Opvliegend - goedmoedig 0,102* -0,040 

Overgevoelig - stabiel 0,005 0,025 

Nonchalant - zorgvuldig 0,045 -0,014 

Onkritisch – diepzinnig 0,045 -0,080 

Blufferig - oprecht 0,115** -0,086* 

Milieukwesties besproken door ouders 0,002 -0,107** 

Milieugedrag gesteld door ouders 0,018 -0,090* 

Geluk afgelopen 2 weken 0,102* 0,050 

Milieukennis 0,181** -0,156** 

Milieubezorgdheid 0,166** -0,109** 

Eigen milieu-impact -0,077 0,083* 

**: Significant P < 0.01, *:  Significant P < 0.05 

Tabel 12: Correlaties van de verschillende variabelen ten aanzien van het sorteer- en afvalgedrag van studenten 

Uit tabel 12 kunnen we afleiden dat voor het sorteergedrag er vijf variabelen een verband vertonen. Hoe 

goedmoediger studenten zijn, hoe meer ze gaan sorteren. Al kan deze persoonlijkheid er net voor zorgen 

dat deze studenten sneller geneigd zijn om een positiever antwoord te geven. Net als de goedmoedige 

studenten, sorteren ook studenten die zichzelf als oprecht beschouwen meer. De studenten die de laatste 

twee weken voor het invullen van de enquête gelukkiger waren dan anderen, sorteren ook meer. Al kan 

dit gelukgevoel er voor zorgen dat mensen positiever antwoorden op deze gedragsvraag doordat ze zich 

zo goed voelen. Tenslotte leiden een hogere milieukennis en hogere milieubezorgdheid ook tot het meer 

sorteren van afval. Voor het tweede gedrag, het afval laten liggen in de aula, zijn er maar liefst zeven 

variabelen significant. Liberale studenten laten meer afval liggen dan hun sociale tegenhangers. Oprechte 

studenten laten minder afval achter. Ouders die in de jeugdjaren van hun kinderen over milieukwesties 

spraken en milieugedrag stelden, zorgen er ook voor dat hun kinderen minder afval achterlaten in de 

aula. Een grotere milieukennis en milieubezorgdheid van studenten leidt ook tot het achterlaten van 
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minder afval. En tot slot, wanneer studenten hun eigen milieu-impact hoger inschatten dan dit van hun 

lotgenoten, gaan ze meer afval laten liggen. 

Als we deze resultaten terugkoppelen aan de hypotheses kan er vastgesteld worden dat aan de zesde 

hypothese niet voldaan wordt ten opzichte van het sorteergedrag. En dat bij het afvalgedrag het 

tegengestelde van wat we beweerden correct is, namelijk dat liberalen zich minder duurzaam gedragen. 

Over conservatieven studenten kunnen we geen oordeel vellen. In onze achtste hypothese vragen we ons 

af of er een verband is tussen persoonlijke kenmerken van studenten en hun milieugedrag. Dit wordt 

bevestigd voor het sorteergedrag door studenten die hun persoonlijkheid omschrijven als goedmoedige, 

bedaard en geduldig. Zij sorteren meer net als deze studenten die aangeven oprecht, trouw en 

doodeerlijk te zijn. Voor deze laatste groep studenten wordt deze hypothese ook bevestigd in verband 

met het afvalgedrag. Hypotheses negen en tien worden enkel bevestigd als het gaat om het afvalgedrag. 

Hypothese 11 wordt dan weer enkel bevestigd voor het afvalgedrag. De laatste drie hypotheses kunnen 

allemaal bevestigd worden. De eerste twee (hypotheses 13 en 14) worden bevestigd door zowel het 

sorteer- als afvalgedrag. De 15e hypothese wordt niet bevestigd voor het sorteergedrag. En voor het 

afvalgedrag vinden we het tegengestelde van wat we verwachtten terug, namelijk dat een hogere milieu-

impact leidt tot meer afval achterlaten in de aula. 

Vergelijken we deze resultaten met de literatuur dan kunnen we in verband met milieukennis ons 

aansluiten bij de literatuur. Meer milieukennis leidt tot milieuvriendelijker gedrag. Ook de bezorgdheid 

over het milieu bevestigt de resultaten uit andere onderzoeken. De liberalen studenten gedragen zich ook 

in ons onderzoek milieuvriendelijker.  

4.2 REGRESSIES 

Om de resultaten van de regressies beter te kunnen interpreteren werden de onafhankelijke variabelen 

op volgende wijze geoperationaliseerd (0 geeft de referentiecategorie weer): 

- Geslacht: 0 man, 1 vrouw 

- Faculteit: 0 Economie en Bedrijfskunde, 1 overige faculteiten 

- Inkomen: 0 ouders verdienen meer dan gemiddeld, 1 ouders verdienen ongeveer het gemiddelde 

of verdienen minder dan gemiddeld 

- Type woning: 0 een kleine woning, 1 een gemiddelde of grote woning 

- Woonplaats: 0 platteland, 1 stad, buitenwijk van een stad of gemeente 
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4.2.1 REGRESSIE: VARIABELEN TAV DE GEDRAGINGEN 

In onze eerste regressie zoeken we een rechtstreeks verband tussen de factoren en de twee gedragingen. 

We kunnen deze regressies dan vergelijken met de resultaten uit de bivariate analyses. De twee 

gedragingen werden bevraagd aan de hand van volgende vragen:  

- Gedrag 1 = hoe vaak sorteer je je afval? (deze vraag gaat over een actie in het heden) 

- Gedrag 2 = hoe vaak heb je al afval in de aula laten liggen? (deze vraag gaat over een actie uit het 

verleden) 

De respondenten konden kiezen uit volgende antwoordmogelijkheden: nooit, soms, regelmatig, meestal, 

altijd. Aan de antwoordmogelijkheden wordt een waarde toegekend gaande van 1 tot 5, waarbij 1 staat 

voor nooit, 2 voor soms, 3 voor regelmatig, enz. Dit is nodig om de resultaten te kunnen interpreteren. 

 

 Gedrag 1 Gedrag 2 

 Regressiecoëfficient (standaardafwijking) 

Constante 3,546*** (0,329) 1,820*** (0,304) 

Geslacht (man) 0,047 (0,063) 0,018 (0,058) 

Faculteit (economie en bedrijfskunde) 0,020 (0,055) -0,161*** (0,051) 

Inkomen ouders (hoger dan gemiddeld) 0,005 (0,056) 0,038 (0,052) 

Type woning (klein) -0,140 (0,163) -0,148 (0,151) 

Politiek spectrum (sociaal – liberaal) -0,001 (0,001) 0,000 (0,001) 

Politiek spectrum (conservatief – 

progressief) 

0,002 (0,001) 0,001 (0,001) 

Persoonlijkheid  1: extraversie -0,007 (0,018) 0,018 (0,016) 

Persoonlijkheid 2: geduld 0,023 (0,021) 0,021 (0,019) 

Persoonlijkheid 3: zelfverzekerd -0,035 (0,021) 0,010 (0,020) 

Persoonlijkheid 4: secuur 0,008 (0,019) -0,011 (0,017) 

Persoonlijkheid 5: diepzinnig -0,017 (0,024) -0,001 (0,022) 

Persoonlijkheid 6: oprecht 0,019 (0,028) -0,048* (0,026) 

Geluk laatste 2 weken 0,054*** (0,017) 0,008 (0,015) 
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Milieukennis 0,071*** (0,018) -0,030* (0,016) 

Milieubezorgdheid 0,028 (0,019) -0,008 (0,017) 

Eigen milieu-impact -0,030 (0,022) 0,029 (0,020) 

Buurt waarin ik opgroeide (platteland) -0,019 (0,056) 0,009 (0,051) 

Milieukwesties besproken door ouders -0,002 (0,002) -0,001 (0,002) 

Milieugedrag gesteld door ouders 0,002 (0,002) -0,001 (0,002) 

 R² = 0,083 

Prob > F = 0,000 

R² = 0,061 

Prob > F = 0,008 

***: Significant P < 0.010, **:  Significant P < 0.05, *: Significant P < 0.100. 

Tabel 13:  Regressies:  variabelen ten aanzien van de 2 gedragingen (sorteren en afval achterlaten) 

Tabel 13 geeft 2 regressiemodellen weer. In het eerste model is het sorteergedrag de afhankelijke 

variabele en in het tweede model is het afvalgedrag de afhankelijke variabele. Het eerste regressiemodel 

toont aan dat hoe gelukkiger studenten de laatste twee weken voor het invullen van de enquête waren, 

hoe meer ze gaan sorteren. Een student 1 eenheid meer gelukkig is zal 0,054 eenheden meer sorteren. Dit 

wil zeggen dat een student die op de gelukschaal 7/10 aangeeft in plaats van 6/10 ook verhoogt op de 

gedragsschaal. Als de student met een gelukniveau van 6/10 tot de categorie ik sorteer regelmatig 

behoort (score 3), zal dit stijgen met 0,054. Voor het sorteergedrag stijgt hij naar 3,054, wat wel nog 

steeds dezelfde categorie is. De verandering op het gedrag door het gelukniveau is dus heel klein. 

Studenten die beweren over een grotere milieukennis (ook gemeten op een schaal van 0 tot 10) te 

beschikken, sorteren 0,071 meer. Een student die geen milieukennis had en nooit sorteerde, maar stijgt 

naar milieukennis 1, zal 1,071 afval sorteren. Door het kleine effect blijft hij dus ook in dit voorbeeld in de 

categorie ‘nooit’ steken.  

Het tweede regressiemodel de veranderingen op het afvalgedrag weer. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat nooit de waarde 1 heeft en altijd de waarde 5. Een positief verband in de tabel komt neer op een 

negatieve verandering in het gedrag. Want voor afvalgedrag is 1 de beste categorie. Een positieve 

correlatie leidt dus tot meer afval achterlaten in de aula’s. Tabel 13 toont aan dat studenten van de 

faculteit economie en bedrijfskunde 0,161 minder afval achterlaten in vergelijking met de overige 

studenten (gemeten op 1-5 schaal). Verder zullen ook studenten die oprecht, trouwelijk en eerlijk zijn 

(gemeten op 1-7 schaal ) 0,048 minder afval achterlaten dan studenten die zich verwaand voordoen. En 

ook hier heeft milieukennis weer een rechtstreeks impact op het gedrag. Als milieukennis met 1 eenheid 
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toeneemt (bv van 6/10 naar 7/10), daalt het afval achter laten met 0,030 (bijvoorbeeld van 3/5 naar 

2,97/5) en wordt er dus minder afval achtergelaten in de aula.  

Enkele factoren vertonen dus een rechtstreeks verband met gedrag 1 en/of gedrag 2. Als dit 

teruggekoppeld wordt aan de vorige analyses zien we toch enkele verschillen. Zo blijkt uit deze 

regressiemodellen  dat de persoonlijkheidskenmerken geduld en oprecht geen invloed meer uitoefenen 

op het sorteergedrag. Wat wel overeenstemt met de vorige bevindingen is dat het geluk van de afgelopen 

2 weken, de milieukennis en de milieubezorgdheid wel een invloed hebben op dat gedrag. Voor het 

regressiemodel in verband met het afvalgedrag krijgen, wordt hier opnieuw de bevestiging verkregen dat 

er een rechtstreeks verband is tussen het achterlaten van afval in de aula en de faculteit, het 

persoonlijkheidskenmerk ‘oprecht’ en de milieukennis. Alle overige factoren (het politieke spectrum 

sociaal – liberaal, milieukwesties besproken door ouders, milieugedrag gesteld door ouders, het type 

woning en de milieubezorgdheid) die hierboven wel een significant verband vertoonden, vertonen dat in 

deze regressie niet meer.  

4.2.2 REGRESSIE: ATTITUDE, SUBJECTIEVE NORM EN PBC 

 

Figuur 2: Het onrechtstreekse verband tussen de x-variabelen en het gedrag van studenten (eigen creatie) 
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Zoals de theorie van het geplande gedrag aangaf, wordt een gedrag niet rechtstreeks beïnvloed door de 

verschillende factoren. Figuur 3 verduidelijkt dit aan de hand van drie stappen. Deze drie stappen moeten 

doorlopen worden vooraleer we kunnen vaststellen dat een variabele effectief het uiteindelijke gedrag 

mee bepaalt. Al onze variabelen kunnen dus onrechtstreeks via de 3 elementen het gedrag van studenten 

beïnvloeden. In de eerste stap moet worden nagegaan welke factoren de attitudes van studenten, de 

subjectieve normen die zij ervaren en de perceived behavior control bepalen. Met andere woorden 

worden er verbanden gezocht tussen de variabelen en de drie componenten van de TPB.  De tweede stap 

gaat na welke componenten de intenties van studenten beïnvloeden. De derde en laatste stap onderzoekt 

het effect van de PBC en intenties op het gedrag. Dit zal ik keer gebeuren voor het sorteergedrag en een 

tweede keer voor het afvalgedrag. Het wil dus niet zeggen omdat de intenties en PBC ervoor zorgen dat 

het sorteer van afval wordt uitgevoerd door studenten dat het er sowieso ook voor zorgt dat dit ook geldt 

voor het afvalgedrag. maar zijn. Aan de hand van onze bevindingen kan de universiteit op deze factoren 

inspelen om studenten aan te zetten tot een meer duurzaam gedrag. 

In wat volgt bekijken we eerst stap 1. Deze stap houdt in dat we nu het effect van de verschillende 

factoren gaan toetsen met de componenten van de TPB, namelijk attitude, subjectieve norm en perceived 

behavior control. In de volgende twee paragrafen bekijken we stap 2 en 3.  

Voor de 1e stap werden volgende vragen werden opgesteld met behulp van de Likert schaal (de studenten 

hadden dus 7 antwoordmogelijkheden gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord) om deze 

componenten te meten: 

- Attitude: ik vind het belangrijk om te sorteren 

- Subjectieve norm: mijn naaste vrienden verwachten dat ik geen afval achterlaat in de aula 

- Ervaren gedragscontrole: ik heb voldoende mogelijkheden om mijn afval te sorteren 

Ook hier geldt weer dat aan elke antwoordcategorie een score werd toegekend gaande van 1, helemaal 

niet akkoord, tot 7, helemaal akkoord. 
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 ATTITUDE SN PBC 

 Regressiecoëfficient (standaardafwijking) 

Constante  3,853*** (0,427) 4,027*** (0,665) 3,940*** (0,582) 

Geslacht (man) 0,174** (0,081) 0,185 (0,126) 0,068 (0,111) 

Faculteit (economie en 

bedrijfskunde) 

0,200*** (0,072) 0,112 (0,112) -0,020 (0,098) 

Inkomen ouders (hoog) 0,059 (0,073) -0,055 (0,113) -0,013 (0,099) 

Type woning (klein) 0,003 (0,212) -0,249 (0,330) 0,949*** (0,288) 

Politiek spectrum (sociaal – liberaal) 0,001 (0,002) -0,001 (0,003) -0,001 (0,003) 

Politiek spectrum (conservatief – 

progressief) 

-0,003 (0,002) -0,001 (0,003) 0,001 (0,003) 

Persoonlijkheid  1: extraversie 0,022 (0,023) 0,003 (0,036) -0,015 (0,031) 

Persoonlijkheid 2: geduld 0,009 (0,027) 0,067 (0,042) -0,002 (0,037) 

Persoonlijkheid 3: zelfverzekerd -0,070** (0,027) -0,078* (0,043) 0,025 (0,037) 

Persoonlijkheid 4: secuur 0,054** (0,024) -0,016 (0,038) -0,003 (0,033) 

Persoonlijkheid 5: diepzinnig -0,032 (0,031) -0,042 (0,048) -0,035 (0,042) 

Persoonlijkheid 6: oprecht 0,007 (0,036) -0,002 (0,057) 0,051 (0,050) 

Geluk laatste 2 weken 0,064*** (0,022) 0,044 (0,034) 0,076*** (0,030) 

Milieukennis 0,044* (0,023) 0,063* (0,036) 0,027 (0,031) 

Milieubezorgdheid 0,157*** (0,024) 0,097*** (0,038) -0,024 (0,033) 

Eigen milieu-impact -0,041 (0,029) 0,030 (0,045) 0,036 (0,039) 

Buurt waarin ik opgroeide 

(platteland) 

-0,032 (0,072) -0,174 (0,112) 0,035 (0,098) 

Milieukwesties besproken door 

ouders 

-0,004** (0,002) -0,002 (0,003) 0,000 (0,003) 

Milieugedrag gesteld door ouders 0,009*** (0,002) 0,006* (0,004) 0,002 (0,003) 

 R² = 0,231 

Prob > F = 0,000 

R² = 0,070 

Prob > F = 0,002 

R² = 0,046 

Prob < F = 0,094 

***: Significant P < 0.010, **:  Significant P < 0.05, *: Significant P < 0.100. 

Tabel 14: Regressies met attitudes, subjectieve norm en PBC als afhankelijke variabelen 
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Het regressiemodel voor attitude (tabel 14) toont aan dat vrouwen een betere attitude hebben ten 

aanzien van milieuvriendelijk gedrag dan mannen. Hun attitude is namelijk 0,174 hoger, gemeten op een 

1-7 schaal. Met andere woorden vinden vrouwen het belangrijker om te sorteren dan hun mannelijke 

medestudenten. Wanneer de variabele geslacht stijgt met 1 eenheid (van 0 naar 1, wat neerkomt op van 

man naar vrouw) dan stijgt de attitude met 0,174. Economiestudenten vinden sorteren minder belangrijk. 

Als een student aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde overstapt naar een andere faculteit, dan stijgt 

de attitude van deze student met 0,2 (op een schaal van 7). Zelfzekere studenten vinden het ook minder 

belangrijk (0,070 minder) dan hun gevoeligere tegenhangers. Dit zou kunnen doordat de gevoeligere 

respondenten zich de negatieve impact van niet sorteren op het milieu meer aantrekken. Zorgvuldige, 

secure en precieze studenten vinden het 0,054 meer belangrijk dan studenten die zichzelf als nonchalant 

en lui aanschouwen. Studenten die de laatste 2 weken voor het invullen van de enquête gelukkig waren, 

vinden het 0,064 meer belangrijk dan zij die zich toen ongelukkiger voelden. Ook een betere milieukennis 

zorgt voor een betere attitude (0,044 meer op een schaal van 7) en mensen met een hoge bezorgdheid 

voor het milieu vinden sorteren ook 0,157 meer belangrijk. Wanneer de ouders in de jeugdjaren meer 

milieukwesties bespraken, daalt de attitude met 0,004, maar wanneer ze milieuvriendelijk gedrag zelf 

stelden, stijgt de attitude met 0,009. Er zijn dus heel wat variabelen die de attitudes van studenten 

bepalen. De effecten zijn wel zeer klein. Om van de categorie akkoord naar helemaal akkoord te gaan, zou 

er een effect van minimum 1 moeten plaatsvinden. 

Voor het tweede regressiemodel, waarin de subjectieve norm de afhankelijke variabele is, worden ook 

enkele verbanden teruggevonden. Een positief verband geeft aan dat naaste vrienden van de student 

hogere verwachtingen hebben van deze student dat hij of zij geen afval achterlaat.  Zelfzekere studenten 

ondervinden minder sociale druk van hun vrienden om hun afval mee te nemen. De gevoeligere 

studenten worden wel beïnvloed door deze druk en laten daardoor minder afval liggen. Indien ze zonder 

druk 4 op 7 scoren op de meetschaal voor de subjectieve norm, zullen ze door de druk 4,078 scoren en 

dus aangeven dat ze deze druk ervaren. Een hogere milieukennis leidt tot een hogere impact van de 

subjectieve norm (0,063 meer) net als de milieubezorgdheid (0,097 meer). En wanneer de ouders 

milieuvriendelijk gedrag stellen stijgt het met 0,006. 

Het regressiemodel voor de perceived behavior control (PBC) is niet significant. De gekozen 

onafhankelijke variabelen oefen niet genoeg invloed uit op de PBC-vraag (ik heb voldoende 

mogelijkheden om mijn afval te sorteren). Als we van de veronderstelling uitgaan dat we PBC goed 
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hebben gemeten, blijkt PBC, een individu specifiek gegeven, moeilijk te verklaren is. Verder onderzoek 

zou moeten uitwijzen hoe je dit wel kan meten/beïnvloeden. 

We kunnen vaststellen dat er al meer factoren zijn die nu wel een significant verband vertonen. Doordat 

het effect van sommige van deze factoren geen rechtstreeks verband vertoonden met het uiteindelijke 

gedrag, zal er in een andere stap nog iets zijn waaruit de reden blijkt dat het toch niet significant is. 

4.2.3 REGRESSIE: INTENTIES 

De 2e stap in de theorie is het linken van de attitude, subjectieve norm en PBC aan de intenties van 

studenten. De intenties van studenten ten aanzien van afval werden getest aan de hand van volgende 

vraag: 

- Intenties: ik ben van plan meer persoonlijke opofferingen te doen wanneer dit het milieu ten 

goede komt 

 INTENTIES 

 Regressiecoëfficient 

(standaardafwijking) 

constante 2,058*** (0,376) 

attitude 0,346*** (0,053) 

Subjectieve norm 0,119*** (0,037 

Perceived behavior control -0,058 (0,042) 

 R² = 0,099 

Prob > F = 0,000 

***: Significant P < 0.010, **:  Significant P < 0.05, *: Significant P < 0.100. 

Tabel 15: Regressie TPB-componenten attitude, SN en PBC ten aanzien van intenties 

Uit tabel 15 kunnen we vaststellen dat niet alle drie de TPB-componenten een significant verband hebben 

met intenties. Uit het regressiemodel blijkt dat 6,5% van de variantie in intenties wordt verklaard door 

attitudes. Attitudes hebben de grootste verklaringskracht voor de intenties om milieuvriendelijk gedrag te 

stellen. De drie componenten samen verklaren 9,9% van de variantie.  
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Uit deze regressie blijkt dat er een positief verband is tussen attitudes en intenties, net als tussen 

subjectieve normen en intenties. Hoe positiever de attitude van een student is, hoe meer studenten de 

intentie zullen hebben om een bepaald milieuvriendelijk gedrag te stellen. Voor de subjectieve normen, 

kunnen we dezelfde conclusie maken. Hoe hoger de subjectieve norm is, hoe hoger de intenties worden 

om milieuvriendelijk gedrag te stellen. Al is het verband hier iets kleiner (0,119 ten opzichte van 0,346 

voor intenties).Voor de PBC vinden we geen verband terug. We kunnen dus niet stellen dat PBC een 

invloed uitoefent op de intenties van studenten. Dit kan deels verklaren waarom sommige variabelen 

geen rechtstreeks verband vertonen met de twee gedragingen. 

Hypothese zestien en zeventien worden door dit regressiemodel bevestigd, maar hypothese achttien niet. 

We zouden de 3 componenten kunnen bekijken als 1 schaal die de intenties verklaart, maar dit is volgens 

de cronbach’s alpha (0,329) geen mogelijkheid. 

4.2.4 REGRESSIE TAV GEDRAGINGEN ADHV TPB 

 Gedrag 1 Gedrag 2 

 Regressiecoëfficient (standaardafwijking) 

Constante 3,315*** (0,162) 1,612*** (0,152) 

PBC 0,139*** (0,023) 0,006 (0,021) 

intenties 0,079*** (0,021) -0,076*** (0,020) 

 R² = 0,079 

Prob > F = 0,000 

R² = 0,023 

Prob > F = 0,001 

***: Significant P < 0.010, **:  Significant P < 0.05, *: Significant P < 0.100. 

Tabel 16: Regressie: invloed van intenties en PBC op het gedrag van studenten 

Voor ons eerste gedrag (het sorteren van afval) kunnen we stellen dat dit zowel door PBC als intenties 

beïnvloed wordt. Een hogere PBC leidt tot meer sorteren. Hogere intenties zorgen er ook voor dat 

studenten meer gaan sorteren. Onze negentiende hypothese wordt door dit regressiemodel bevestigd. 

Bij het afvalgedrag vinden we enkel een relatie terug tussen de intenties en het gedrag. Hier vinden we 

dat hogere intenties leiden tot het 0,08 (gemeten op 1-5 schaal) minder afval achterlaten in de aula. Ook 

hier is het ontbreken van de relatie tussen PBC en het afvalgedrag een reden waarom sommige variabelen 

geen rechtstreeks verband vertoonden met het gedrag. Uit tabel 16 blijkt dat slechts 2,3% van de 
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variantie in het afvalgedrag wordt verklaard door deze twee determinanten. Dat positieve intenties tot 

duurzaam gedrag leiden, wordt in tabel 16 weergegeven.  

Voor PBC en intenties is er helemaal geen verband om deze als 1 schaal op te nemen (cronbach’s alpha = 

0,011). 

4.3 DE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR: TOEGEPAST 

Bekijken we nu alle regressiemodellen samen dan kunnen we stellen dat. Vrouwen, niet-

economiestudenten, gevoelige studenten, secure studeten, gelukkigere studenten (de laatste twee weken 

voor het invullen van de enquête), een hogere milieukennis, een hogere milieubezorgdheid, minder vaak 

besproken milieukwesties door ouders en meer milieuvriendelijk gedrag gesteld door de ouders leiden tot 

een positieve attitude ten aanzien van duurzaam gedrag. Een positievere attitude leidde tot hogere 

intenties om het gedrag uit te voeren. En op zijn beurt leiden hogere intenties tot het uitvoeren van het 

specifieke gedrag.  Onrechtstreeks hebben de eerste variabelen dus een effect op het gedrag van de 

student. Dezelfde cyclus kan gevolgd worden voor de subjectieve normen. Gevoeligere studenten, 

studenten met een hogere milieukennis en bezorgdheid en studenten waarvan de ouders tijdens de jeugd 

milieuvriendelijk gedrag stelden, ervaren een hogere subjectieve norm. De subjectieve norm was net 

zoals de attitudes positief gecorreleerd met intenties. En de intenties, zoals net aangegeven, leiden tot 

meer kansen dat het specifieke gedrag zich zal voordoen. Doordat het regressiemodel met PBC als 

afhankelijke variabele geen significant resultaat opstelden, kunnen we deze conclusie niet trekken vanuit 

de PBC. Toch stelden we vast dat PBC positief gecorreleerd was aan het sorteergedrag. Studenten met 

een hoge ervaren gedragscontrole zouden ook sneller hun afval sorteren. Verder onderzoek kan uitwijzen 

waarom er geen verband werd gevonden of met welke factoren wel een verband gevonden kan worden. 

Of het zou ook kunnen liggen aan het feit dat de PBC vraag die gesteld was, toch niet goed genoeg was op 

de PBC te meten. 

Koppelen we deze resultaten aan de bevindingen uit de literatuur. Zoals in de literatuur aangegeven 

gedragen vrouwen een positievere attitude dan mannen over het milieu. En net zoals Gifford en Nilsson 

(2014) aangaven, vinden wij ook dat economiestudenten een lagere of negatievere attitude hebben. Ook 

wanneer de milieukennis stijgt, stijgt de positieve houding ten aanzien van milieuvriendelijk gedrag 

(Niaura, 2013). Dit geldt ook voor de milieubezorgdheid. Milieukwesties besproken door ouders en 

milieuvriendelijk gedrag gesteld door ouders werd nog niet onderzocht in de literatuur, maar het leidt tot 
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een positievere attitude en een hogere subjectieve norm. Omdat onze vraagstelling over de 

persoonlijkheid anders was dan deze uit de literatuur, is een vergelijking hier moeilijk. Maar het is wel 

duidelijk dat de persoonlijkheid mee bepaalt hoe iemand zich gedraagt. 

5 BEPERKINGEN EN SUGGESTIES VERDER ONDERZOEK 

De belangrijkste beperking van dit onderzoek is dat alle respondenten zelf gekozen hebben om aan dit 

onderzoek deel te nemen. Er moet dus bij het interpreteren van de resultaten van dit onderzoek in het 

achterhoofd gehouden worden dat enkel de studenten die bereid waren om aan dit onderzoek mee te 

werken in de resultaten worden weergeven. Zo kan het zijn dat studenten met een uitgesproken mening 

over dit onderwerp of uit interesse de vragenlijst invulden. Verder kan het ook zijn omdat ze gewoon 

wilden helpen, door even ‘snel’ een vragenlijst in te vullen voor vrienden. Mensen die het niet invulden 

kunnen als reden hebben dat ze geen tijd hadden, de vragenlijst langer duurde dan verwacht waardoor ze 

het ineens voor bekeken hielden, omdat ze gewoon te lui zijn (wat deze persoonlijkheidskenmerk naar 

beneden zou kunnen halen) of omdat er zoveel aanvragen komen van studenten om een enquête in te 

vullen dat het op een bepaald moment te veel wordt. Verder zou het ook kunnen dat mensen die geen 

gehoor hebben naar alle oproepen om afval niet achter te laten in de aula, ook geen moeite gedaan zullen 

hebben om deze enquête in te vullen. Toch werden er zoveel mogelijke verschillende groepen en 

faculteiten aangesproken om een zo breed mogelijk publiek te hebben waaruit leerzame resultaten 

konden volgen. 

Een andere beperking is dat voor elke component van de theory of planned behavior er maar één vraag 

werd opgesteld door elke student die meewerkte aan de enquête. Dit werd gedaan om de vragenlijst niet 

te groot  te maken en de kans te verkleinen dat men tijdens het invullen ermee ophoudt omdat het te 

lang duurt. Indien men meer vragen zou stellen per component (attitude, subjectieve norm, PBC en 

intenties) dan zou men tot betere conclusies kunnen komen. 

Verder moet er ook in het achterhoofd gehouden worden dat er gekozen werd om gebruik te maken van 

de theorie van het geplande gedrag, maar dat deze theorie ook niet perfect is (zie 2.4.1 kritieken op de 

TPB). Andere modellen kunnen misschien tot andere resultaten leiden. 

Tot slot gaat het over het gerapporteerde gedrag. Sommige respondenten kozen misschien om het sociaal 

wenselijke gedrag aan te duiden of waren te optimistisch over hun eigen gedrag. Daarbij komt nog eens 

dat het tweede gedrag dat bevraagd werd (hoe vaak heb je al afval in de aula laten liggen?), gaat over een 
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gedrag uit het verleden. Het kan dus zijn dat ze het gewoon al vergeten zijn dat ze ooit al eens afval 

hebben laten liggen. 

Toekomstig onderzoek rond dit thema zou een vergelijking kunnen maken tussen het gedrag van 

studenten voor enkele maatregelen en het gedrag na deze maatregelen. Zo kan men bijvoorbeeld nagaan 

of meer vuilbakken leiden tot minder afval in de aula’s en tot een beter sorteergedrag. Verder zijn er nog 

tal van andere factoren die men zou kunnen testen met dit gedrag, zoals het aantal keer dat men in 

dezelfde aula les heeft). Maar om dit onderzoek van voldoende kwaliteit te garanderen werd er een 

beperkte keuze gemaakt op basis van een combinatie tussen literatuur en eigen veronderstellingen. 
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6 ALGEMEEN BESLUIT 

In het algemeen kunnen we toch stellen dat we enkele belangrijke conclusies kunnen maken aan de hand 

van onze resultaten. Zo vonden we dat PBC geen invloed heeft op zowel intenties als het afvalgedrag, 

maar wel rechtstreeks op het sorteergedrag. Echter doordat het model niet significant was, vonden we 

geen effecten van factoren die via PBC het gedrag van studenten beïnvloeden. 

Zowel attitudes als subjectieve normen voorspelden de intenties van studenten. Doordat het geslacht, de 

faculteit, de persoonlijkheden (zelfverzekerd en zorgvuldig), de milieukwesties besproken door ouders en 

milieugedrag gesteld door ouders, het geluk niveau van de laatste twee weken voor het invullen van de 

enquête, milieukennis en milieubezorgdheid een effect hadden op de attitudes van studenten en de 

attitudes op zijn beurt een effect hadden op de intenties die uiteindelijk een effect hadden op beide 

gedragingen, kunnen we dus stellen dat deze factoren onrechtstreeks het duurzaam gedrag van 

studenten beïnvloeden. 

Studenten met een zelfverzekerd persoonlijkheidskenmerk, een grote milieukennis, grote 

milieubezorgdheid en waarvan de ouders in de jeugd milieuvriendelijk gedrag stelden zijn ook 

beïnvloedbaar voor de twee gedragingen. Want deze factoren hadden een effect op de subjectieve norm, 

en die norm had dan weer een effect op de intenties van studenten. En zoals eerder aangegeven 

beïnvloeden deze intenties zowel het sorteer- als afvalgedrag van studenten. 

De universiteit zou het gedrag van hun studenten op enkele manieren kunnen aanpakken. Zou kan men 

een (verplichte) cursus geven waardoor de milieukennis van studenten stijgt. Of kan men vaker de 

negatieve gevolgen van milieuvervuiling aanhalen waardoor de bezorgdheid over het milieu onder de 

studenten stijgt. Verder kan de universiteit zich als subjectieve norm opstellen en proberen een sociale 

druk uit te oefenen die het duurzaam gedrag van studenten op een positieve manier beïnvloedt. En 

ondanks dat geen invloed gevonden werd van de ervaren gedragscontrole, ben ik er van overtuigd dat 

wanneer de universiteit zorgt voor voldoende vuilbakken en mogelijkheden om te sorteren, dit gedrag 

ook in positieve zin zal toenemen. De overige effecten die een significant effect vertoonden op het gedrag 

kunnen helaas niet door de universiteit aangepast worden. Zo kan men de persoonlijkheden van 

studenten niet veranderen, net zoals ze geen invloed hebben op de ouders die meer zouden moeten 

spreken over milieukwesties of zelf meer milieuvriendelijk gedrag moeten vertonen. 
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We kunnen dus concluderen dat studenten via verschillende factoren beïnvloedbaar zijn en dat de 

universiteit op enkele factoren zou kunnen inspelen. Maar echt het gedrag van een persoon aanpassen 

blijft zeer moeilijk. Zo zijn er bepaalde sociaal demografische factoren waarop men totaal geen invloed 

heeft, maar die wel bijdrage tot het gedrag van studenten.  

Verder onderzoek om meer oplossingen te vinden om dit gedrag in positieve zin te verbeteren kan zeker 

nuttig zijn en niet alleen voor de universiteit, maar voor alle Belgen of nog meer zelfs alle mensen op deze 

planeet.
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: DE VRAGENLIJST 

Q1 Ik ben een ... 

 man (1) 

 vrouw (2) 

Q2 Ik werd geboren in ... 

 1998 (15) 

 1997  (1) 

 1996 (2) 

 1995 (3) 

 1994 (4) 

 1993 (5) 

 1992 (6) 

 1991 (7) 

 1990  (8) 

 Ouder dan 1990 (24) 

Q3 Ik studeer aan volgende faculteit: 

 Faculteit Economie en Bedrijfskunde (4) 

 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (5) 

 Faculteit Rechtsgeleerdheid (6) 

 Faculteit Wetenschappen (7) 

 Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (8) 

 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (9) 

 Faculteit Diergeneeskunde (10) 

 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (11) 

 Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (12) 

 Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (13) 

 Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (14) 

 



 

iv 

 

Q4 De buurt waarin ik opgegroeide, kan het best omschreven worden als ... 

 een stadscentrum (1) 

 een buitenwijk van een stad (2) 

 het centrum van een gemeente (dorpskern) (3) 

 platteland (tussen dorpen/steden) (4) 

Q5 Ik positioneer mezelf als volgt in het politieke spectrum: 

______ economisch: links (socialistisch) / rechts (liberaal) (1) 

______ ethisch: links(progressief) / rechts (conservatief) (2) 

Q6 Ik zou mijn persoonlijkheid als volgt omschrijven: 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Introvert, gesloten, 
zwijgzaam:Uitbundig, 
opgewekt, spontaan 
(1) 

              

Opvliegend, fel, 
driftig:Goedmoedig, 
bedaard, geduldig (2) 

              

Overgevoelig, 
kwetsbaar, 
instabiel:Stabiel, 
zelfverzekerd, 
evenwichtig (3) 

              

Nonchalant, 
onbedachtzaam, 
lui:Zorgvuldig, 
secuur, precies (4) 

              

Onkritisch, 
oppervlakkig, 
burgerlijk:Diepzinnig, 
origineel, filosofisch 
(5) 

              

Blufferig, 
grootdoenerig, 
verwaand:Oprecht, 
trouw, doodeerlijk 
(6) 

              

 

 



 

v 

 

Q7 In vergelijking met het inkomen van andere gezinnen, is het inkomen van mijn ouders ... 

 veel lager dan het gemiddelde (1) 

 lager dan het gemiddelde (2) 

 beperkt lager dan het gemiddelde (3) 

 gemiddeld (5) 

 beperkt hoger dan het gemiddelde (6) 

 hoger dan het gemiddelde (8) 

 veel hoger dan het gemiddelde (9) 

Q8 Geef aan in welke mate je ouders tijdens jouw jeugd ... 

______ (a) spraken over milieukwesties (1) 

______ (b) milieuvriendelijk gedrag stelden (2) 

Q9 Mensen vinden de vooruitzichten en doelen voor de nabije toekomst van hun land belangrijk. Hierover 

worden 4 uitspraken weergegeven. Niet alle mensen geven aan elke uitspraak dezelfde prioriteit.Als je 

zou mogen kiezen tussen de volgende uitspraken, welke twee uitspraken beschouw je meest belangrijk en 

welke als minst belangrijk? Rangschik van 1 (= meest belangrijk) tot 4 (=minst belangrijk) door de 

antwoordmogelijkheden te verslepen. 

______ Handhaven van orde in het land (1) 

______ Meer inspraak van de burger in belangrijke politieke beslissingen (2) 

______ Beperken van de prijsstijgingen (3) 

______ Bescherming van vrije meningsuiting (4) 

Q10 De afgelopen 2 weken was ik ... 

______ geluk (1) 

Q11 Alles in overweging genomen, ben ik ... met mijn leven 

______ levenstevredenheid (1) 
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Q12 Op deze en de volgende pagina peilen we naar je milieu-attitudes.In welke mate ga je akkoord met 

de volgende stellingen? 

 helemaal 
niet 

akkoord 
(1) 

niet 
akkoord 

(2) 

eerder 
niet 

akkoord 
(3) 

noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord 

(4) 

eerder 
akkoord 

(5) 

akkoord 
(6) 

helemaal 
akkoord 

(7) 

Ik heb voldoende 
mogelijkheden om 
mijn afval te 
sorteren. (1) 

              

Ik vind vlees niet 
belangrijk in mijn 
eetpatroon. (3) 

              

Mijn vrienden 
verplaatsen zich op 
duurzame wijze. 
(4) 

              

Het is voor mij niet 
makkelijk 
milieubewuster te 
leven omdat dit 
vraagt naar een 
verandering van 
mijn dagelijkse 
gewoontes. (5) 

              

Ik vind het 
belangrijk om 
milieuvriendelijk 
gedrag te stellen. 
(6) 

              

Ik ben van plan om 
uit te zoeken hoe ik 
meer 
milieuvriendelijk 
gedrag kan stellen 
in de toekomst. (7) 

              

Ik stel geen 
milieuvriendelijk 
gedrag omdat het 
duur is. (8) 

              

Ik stel geen 
milieuvriendelijk 
gedrag omdat het 
merendeel van de 
mensen dit ook 
niet doet. (9) 
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Ik vind het 
belangrijk om de 
milieuvriendelijkste 
optie te kiezen 
voor 
verplaatsingen. 
(10) 

              

Ik ben van plan om 
minder met de 
auto te rijden in de 
komende twee 
maanden. (11) 

              

De meeste mensen 
die ik ken, eten 
vaak vlees. (12) 

              

Ik ben van plan om 
meer persoonlijke 
opofferingen te 
maken wanneer 
die het milieu ten 
goede komen. (13) 

              

Q13 In welke mate ga je akkoord met de volgende stellingen? 

 helemaal 
niet 

akkoord (1) 

niet 
akkoord (2) 

eerder niet 
akkoord (3) 

noch 
akkoord, 
noch niet 

akkoord (4) 

eerder 
akkoord (5) 

akkoord (6) helemaal 
akkoord (7) 

Ik gedraag mij 
milieubewust 
omdat de 
mensen in mijn 
nabije omgeving 
dit ook doen. (7) 

              

Ik vind het 
belangrijk om 
een lage 
ecologische 
voetafdruk te 
hebben. (8) 

              

Mijn 
milieuvriendelijk 
gedrag is mijn 
eigen beslissing 
en ik word 
hierin door niets 
of niemand 
gehinderd. (9) 

              

Mijn naaste               
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vrienden 
verwachten dat 
ik geen vuil 
achterlaat in 
mijn omgeving. 
(5) 

Ik kan mijn 
eetgewoontes 
veranderen 
indien ik dit zou 
willen. (10) 

              

Ik ben van plan 
mijn 
ecologische 
voetafdruk te 
doen dalen in 
de komende 
twee maanden. 
(11) 

              

Ik vind het 
belangrijk om 
natuurlijke 
hulpbronnen 
(zoals rivieren 
en de 
atmosfeer) te 
beschermen. 
(12) 

              

Ik kan mij voor 
korte afstanden 
gemakkelijk 
zonder auto 
verplaatsen. 
(13) 

              

Ik heb al een 
concreet plan 
uitgewerkt om 
mijn 
ecologische 
voetafdruk te 
laten dalen in 
de komende 
twee maanden. 
(14) 

              

Ik vind het 
belangrijk om 
te sorteren. 
(15) 

              

Ik ben van plan               
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om minder 
vlees te eten. 
(16) 

De universiteit 
spoort me aan 
om rekening te 
houden met het 
milieu. (17) 

              

Q14 Thuis eet ik ...     (gelieve het antwoord te kiezen dat meest aansluit bij wat je doet) 

 voornamelijk seizoensgebonden fruit en groenten, vers en van lokale oorsprong (1) 

 voornamelijk verse producten en ook diepgevroren groenten en conserven (2) 

 voornamelijk diepgevroren groenten, conserven, buiten seizoen of afkomstig uit verre landen (3) 

 voornamelijk kant en klare maaltijden (4) 

Q15 Hoeveel keer per week eet je gemiddeld vlees bij uw hoofdmaaltijd? 

 0 (1) 

 1 (2) 

 2 (3) 

 3 (4) 

 4 (5) 

 5 (6) 

 6 (7) 

 7 (8) 

Condition: 0 Is Selected. Skip To: Heb je ooit al jouw afval in de aula .... 

Q16 Wat is de gemiddelde portie vlees in je hoofdmaaltijd? 

 +/- 100 gram (1) 

 +/- 200 gram (2) 

 +/- 300 gram (3) 

Q17 Hoe vaak heb je al afval in de aula laten liggen? (met afval wordt bedoeld: lege blikjes, papiertjes, 

fruit, schrijfgerief, enz.) 

 nooit (1) 

 soms (2) 

 regelmatig (4) 

 meestal (5) 

 altijd (6) 

 



 

x 

 

Q18 Hoe vaak sorteer je je afval (in de juiste vuilbak gooien)? 

 nooit (1) 

 soms (2) 

 regelmatig (3) 

 meestal (6) 

 altijd (4) 

Q19 Deze pagina bevat een aantal vragen over de woning waar je gedomicilieerd bent.    In welke stad of 

gemeente is deze woning gelegen? Geef aan via de postcode. 

Q20 Hoeveel mensen leven er in totaal in deze woning, jezelf inbegrepen? 

Q21 De woning is ... 

 een studio (1) 

 een klein appartement of rijhuis (2) 

 een appartement of rijhuis van gemiddelde grootte (3) 

 een huis van gemiddelde grootte met 3 of 4 gevels (half open of open bebouwing) (4) 

 een groot appartement of rijhuis (5) 

 een groot huis met 3 of 4 gevels (half open of open bebouwing) (6) 

Q22 De woning is ... 

 zeer goed geïsoleerd en je gaat spaarzaam om met de verwarming (1) 

 goed geïsoleerd en je gaat spaarzaam om met de verwarming (2) 

 goed geïsoleerd en je let niet op de verwarming (3) 

 slecht geïsoleerd (4) 

Q23 Welke brandstof wordt er hoofdzakelijk gebruikt om deze woning te verwarmen? 

 gas (1) 

 stookolie (2) 

 hout (3) 

 elektriciteit (4) 

 groene elektriciteit (5) 

Q24 Hoe spring je om met elektriciteit? 

 je gebruikt uitsluitend groene stroom (wind- en/of zonne-energie) (1) 

 je let erg op uw elektriciteitsverbruik (2) 

 je let niet speciaal op uw elektriciteitsverbruik (3) 

 je gebruikt huishoudelijke apparaten op een kwistige manier (4) 
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Q25 Thuis gebruik je ...    (gelieve het antwoord te kiezen dat meest aansluit bij wat je doet) 

 enkel gerecycleerd papier, geen reclame, geen abonnement op krant of tijdschrift (1) 

 vooral gerecycleerd papier, weinig reclame, een abonnement op krant of tijdschrift (2) 

 vooral wit papier, reclame, tijdschriften en/of kranten (3) 

 uitsluitend wit papier, reclame, meerdere abonnementen, fotokopieën en afdrukken (4) 

Q26 Zit je op kot? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

Display This Question: 

If Zit je op kot? Ja Is Selected 

Q27 Wat is je hoofdvervoersmiddel van je thuisadres naar je kot? 

 Openbaar vervoer (trein, bus, tram, ...) (1) 

 Auto (2) 

 Andere: fiets, te voet, ... (3) 

Display This Question: 

If Zit je op kot? Ja Is Selected 

Q28 Hoe vaak ga je naar huis per maand? 

Display This Question: 

If Zit je op kot? Nee Is Selected 

Q29 Wat is je hoofdvervoersmiddel van je thuisadres naar de campus? 

 Openbaar vervoer (trein, bus, tram, ...) (1) 

 Auto (2) 

 Andere: fiets, te voet, ... (3) 

Display This Question: 

If Zit je op kot? Nee Is Selected 

Q30 Hoe vaak ga je naar de campus per week? 
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Q31 Buiten het woon/kot-schoolverkeer om maak je ook allicht andere verplaatsingen, bijvoorbeeld voor 

vrijetijdsbestedingen (hobbies, sport, ...) of voor familiebezoek. Hoeveel kilometer legde je, naar 

schatting, de voorbije 2 weken af voor dergelijke verplaatsingen... 

(a) met de auto (4) 

(b) met het openbaar vervoer (bus, trein, tram, ...) (10) 

Q32 Waar bracht je de afgelopen 12 maanden je verste vakantie door?      (gelieve het antwoord te kiezen 

dat meest aansluit bij wat je doet) 

 thuis (1) 

 op minder dan 200 km van huis (2) 

 in Europa, met de trein of met de bus (3) 

 in Europa, met de auto (4) 

 in Europa, met het vliegtuig (5) 

 buiten Europa, met het vliegtuig (6) 

Q33 Milieuproblemen omvatten o.a. luchtvervuiling, waterverontreiniging, nucleair afval, 

klimaatverandering, huisvuilverwerking en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Hoeveel weet je 

over deze problemen? 

______ Milieukennis (1) 

Q34 Hoe bezorgd ben je over milieukwesties?  

______ Bezorgdheid rond milieukwesties (1) 

Q35  Hoe denk je dat je milieu-impact zich verhoudt tot deze van je medestudenten? 

______ In vergelijking met de milieu-impact van mijn medestudenten, is mijn milieu-impact ... (1) 

Q36 Om te voorzien in onze voeding, transport en energiegebruik, maken we gebruik van de natuurlijke 

hulpbronnen die voorradig zijn op onze planeet. Hoe schat je het gebruik van deze hulpbrunnen in indien 

de hele wereldbevolking er jouw levensstijl op zou nahouden?  

 We zouden in dat geval minder hulpbronnen gebruiken dan er voorradig zijn. (1) 

 We zouden in dat geval ongeveer evenveel hulpbronnen gebruiken als er voorradig zijn. (2) 

 We zouden in dat geval meer hulpbronnen gebruiken dan er voorradig zijn. (3) 
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Display This Question: 

If Om te voorzien in onze voeding, transport en energiegebruik, maken we gebruik van de natuurlijke 

hulpbronnen die voorradig zijn op onze planeet. Hoe schat u het gebruik van deze hulpbrunnen in indi... 

We zouden in dat geval minder hulpbronnen gebruiken dan er voorradig zijn. Is Selected 

Q37 We gebruiken in dat geval ongeveer ... % van de beschikbare hulpbronnen.  

Display This Question: 

If Om te voorzien in onze voeding, transport en energiegebruik, maken we gebruik van de natuurlijke 

hulpbronnen die voorradig zijn op onze planeet. Hoe schat u het gebruik van deze hulpbrunnen in indi... 

We zouden in dat geval meer hulpbronnen gebruiken dan er voorradig zijn. Is Selected 

Q38 We moeten het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in dat geval met ongeveer ... % reduceren om 

binnen de grenzen van de planeet te blijven.  

 

  


