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Woord vooraf 

Beste lezer, 

 

 

Deze masterproef, die de rol van student als 'change agent' in de transitie naar een duurzamer UGent 

onderzoekt, is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Pedagogische 

Wetenschappen, afstudeerrichting 'Orthopedagogiek', aan de UGent. Ik kan begrijpen dat de verbinding 

op het eerste zicht enigzins moeilijk te begrijpen valt. Daarom een woordje uitleg: toen ik tijdens  de 

opleiding in aanraking kwam met het boek 'pedagogiek der onderdrukten' van Paulo Freire (1972) werd ik 

zodanig geïnspireerd door diens inzichten dat ik besloot om ze te betrekken op één van mijn grote 

interesses: duurzaamheid. Studenten als "revolutionaire leiders" in de duurzaamheidstransitie (en bij 

uitbreiding alle transities) van de UGent zijn onontbeerlijk, maar stuitten op uitdagingen, voorwaarden en 

dilemma's. Dit kon ik in levende lijve ondervinden toen ik in het schooljaar 2017-2018 actief lid was van 

de duurzame studentenvereniging D'urgent. Van april 2017 tot en met mei 2019 ben ik bezig geweest met 

het onderzoek en het schrijven. Dit wil zeggen dat  middenin het schrijven van deze masterproef de 

klimaatmarsen en betogingen uitbraken. Door de verschillende studenteninitiatieven die overal 

ontsprongen (StudentsForClimate,...) werd het thema van mijn masterproef plots heel actueel. 

Samen met mijn co-promotor, Katrien Van Poeck, heb ik de onderzoeksvraag voor deze masterproef 

bedacht. Ondanks mijn hoge intrinsieke motivatie heb ik het lastig gehad: vaak zag ik "door het bos de 

bomen niet meer". Een dergelijke omvangrijke- en oneindig aanvoelende - opdracht was voor mij nieuw. 

Ik heb echter veel geleerd en ben tevreden met het resultaat.  Tijdens dit tweejarig proces kon ik steeds 

rekenen op mijn promotor, Elisabeth De Schauwer, om mij korte deadlines te geven, feedback te 

verschaffen en structuur aan te bieden. Ook mijn co-promotor, Katrien Van Poeck, heeft me enorm hard 

geholpen en veel bruikbare feedback verschaft waardoor ik verder kon met mijn onderzoek. Daarvoor 

stelde ze zich telkens zeer flexibel op. Ik wil jullie beiden van harte bedanken voor de begeleiding en 

ondersteuning tijdens dit traject.  

 

Verder wil ik alle respondenten bedanken die deelnamen aan dit onderzoek. Hun medewerking was 

essentieel om mijn onderzoek te kunnen voltooien.  

 

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor de kans die ze me gaven om acht jaar lang te studeren, mij 

moreel bij te staan, en in mij te geloven.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Lowie Lambrechts 

Merelbeke, 21 mei 2019 
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Inleiding 

Heden ten dage heerst een mondiale ecologische crisis. Vaak heeft men het in deze context over de 

klimaatopwarming, maar dit is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Andere thema's, zoals het verlies 

van de biodiversiteit, de voedsel-, water- en energiecrisis, de wereldwijd groeiende kloof tussen arm en 

rijk, etc. komen vaak iets minder aan bod in de media, maar zijn even prangend. Problemen aan de 

andere kant van de wereld voelen we hier dichter bij huis: de publieke opinie en het maatschappelijke 

debat zijn zo bijvoorbeeld al jaren in de ban van de miljoenen (klimaat)vluchtelingen die naar Europa 

komen op zoek naar een beter bestaan (Peeters en De Feyter, 2010). Omwille van de 

globaliseringstendens zijn uiteenlopende en verafgelegen gemeenschappen onlosmakelijk met elkaar 

verbonden en strekken problematieken zich onvermijdelijk over de hele wereld (Bruyninckx, 2009). Ook in 

het welvarende Vlaanderen is niet alles rozengeur en manenschijn: luchtvervuiling, teloorgang van open 

ruimte, bijbehorende gezondheidsheidsproblemen,etc. (Peeters en De Feyter, 2010). Peter Tom Jones en 

Roger Jacobs (2007) beschrijven in hun boek 'Terra Incognita'  dat de mensheid niet goed bezig is:  

 ‘Het Noorden heeft de wereld meegezogen in een uiterst verleidelijk maar onduurzaam 

 ontwikkelingsmodel. In een eindige wereld is het milieubeslag van de mondiale 

 consumptieklasse onmogelijk te veralgemenen naar alle mensen op aarde: de ecologische 

 crisis en het mondiale rechtvaardigheidsvraagstuk zijn als een Siamese tweeling met elkaar 

 verbonden. De onzekerheid omtrent de toekomst is groot.' (Jones en Jacobs 2006: XV) 

Dat we moeten streven naar een meer duurzame samenleving wordt door de meeste mensen in de 

samenleving aanvaard en hoeft dus eigenlijk geen betoog (Peeters en De Feyter, 2010). Duurzame 

ontwikkeling  is een thema dat iedereen in de samenleving aanbelangt. In dit opzicht wordt er in deze 

masterproef gesproken over 'duurzaamheidskwesties'. Maar wat hebben de Universiteit en haar 

studenten daar mee te maken? Postma (2004) stelt dat de problematische verhouding tussen mens en de 

natuur al sinds de Industriële Revolutie wordt beschouwd als een pedagogische opgave. De manier 

waarop we vandaag leren en handelen schept immers de wereld van morgen. De Universiteit heeft een 

belangrijke rol in het zoeken naar oplossingen. Door de verwevenheid van sociaal- maatschappelijk, 

ecologische en economische aspecten bestaat er echter geen 'vast pakketje' of vaste wetenschap om over 

duurzaamheid te leren (KULeuven, z.j.b). Lambrechts, Van den Haute en Vanhoren (2009) omschrijven 

educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) op deze manier:  

 Educatie voor duurzame ontwikkeling is gericht op het streven naar een duurzame samenleving 

 met een balans tussen economische, ecologische en sociale elementen. Het is daarbij gebaseerd 

 op kritische reflectie, waardegebonden, procesgericht, participatief, interdisciplinair en holistisch, 

 gericht op een grotere bewustwording. Het gaat dus verder dan natuur- en milieueducatie, omdat 

 het de invloed van sociale, economische en politieke factoren op het milieu mee in rekening 

 brengt en gericht is op een verandering van deze systemen in plaats van individueel gedrag. 

 (Lambrechts, Van den Haute en Vanhoren, 2009, p. 20). 



 

 

Uit deze definitie blijkt dat EDO dus ook gaat over zaken zoals kritische zin, waarden, participatie en 

grotere bewustwording. Dit zijn zaken die ook voorkomen in het Credo 'Durf Denken' van de Universiteit 

Gent (z.j.f). Het is nodig dat studenten dergelijke eigenschappen aanleren want (duurzame) 

veranderingen gebeuren maar als mensen hun verantwoordelijkheid opnemen als verontwaardigde 

burgers. Dit impliceert dat educatie er voor moet zorgen dat ze studenten de kans geeft zichzelf te 

ontplooien om hun rol als burger in de samenleving op te nemen (Van Poeck, 2010). Eén van de doelen 

van deze masterproef is te onderzoeken hoe educatie aan de UGent zo'n kritisch burgerschap best in de 

hand werkt. 

Naast wat ze aanbiedt in haar onderwijs, geeft de Universiteit Gent (2018) aan dat ze als publieke 

instelling "toonaangevend" wil zijn. Dit wil zeggen dat ze duurzame keuzes en veranderingen wil maken 

die een voorbeeld zijn voor de bredere samenleving. In dit proces van haar eigen duurzaamheidstransitie 

zijn ook studenten betrokken, die uit vrije wil deelnemen. Zoiets valt aan te moedigen want dit wil ergens 

zeggen dat zij - nu al- verantwoordelijkheden opnemen. Daarnaast is hun deelname, volgens inzichten van 

Paulo Freire (1972), uiterst leerrijk:  alleen 'leren' over duurzaamheid of transities brengt hen niets bij. Hij 

stelt dat reflectie zonder actie even waardeloos is als actie zonder reflectie. Ze moeten daarom samen 

gaan. Sommige studenten werken rechtstreeks mee aan de grotere structurele transitie van de UGent, 

anderen houden zich eerder bezig met het creëren van een draagvlak onder hun medestudenten. 

Gemeenschappelijk aan deze studenten (zie 2.2) is dat ze,  meer als de gemiddelde student,  bezig zijn 

met -of zich engageren voor - duurzaamheid. In deze masterproef worden ze overkoepelend voorgesteld 

onder de noemer 'sustainability change agents'. Er  wordt getracht een beter beeld te krijgen op wie deze 

studenten juist zijn, welke ervaringen ze hebben en wat hen drijft. Daarbij is het de bedoeling om inzicht 

te verwerven op hoe de UGent zich best positioneert tegenover deze sustainability change agents. Deze 

masterproef bevat daarom niet zozeer een uitgebreide uitleg over het concept duurzame ontwikkeling, 

maar focust zich vooral op relevante zaken met betrekking tot de rol van de universiteit bij de 

duurzaamheidskwestie, de verhouding tussen educatie en burgerschap,  en op sustainability change 

agents aan Universiteit Gent. Het verloop van deze masterproef wordt hieronder kort geschetst: 

In hoofdstuk 1 van de literatuurstudie  worden eerst concept 'duurzaamheid' en het belang ervan 

besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de nood om het concept te zien als een 'publieke kwestie' 

waarbij iedereen betrokken wordt alsook de barrières die weg naar duurzaam gedrag bemoeilijken of 

verhinderen. Daarna wordt de verantwoordelijkheid van de Universiteit inzake duurzaamheid aan de 

hand van internationale verdragen aangetoond, om ze vervolgens te bekritiseren.  

Hoofdstuk 2 focust zich volledig duurzaamheid aan de Universiteit Gent. Daarbij worden twee zaken 

weergegeven. Enerzijds wordt de duurzaamheidsvisie volledig beschreven. Anderzijds worden de 

bestaande duurzaamheidspraktijken waarbinnen respondenten uit dit onderzoek zich situeren 

beschreven.  

In hoofstuk 3 wordt eerst kort de nood van een 'totaalaanpak' van de Universiteit aangekaart om 

vervolgens de relatie tussen educatie en burgerschap alsook op een aantal manieren om educatie voor 

duurzame ontwikkeling te concretiseren. Vervolgens wordt de noodzaak van een democratisch proces bij 

'leren' geduid.  



 

 

Hoofdstuk 4 gaat over studenten als change agents aan de UGent. Eerst wordt de term 'change agent' 

uitgelegd en wordt een spectrum om sustainability change agents op te delen (inclusief bijbehorende 

types) beschreven. Vervolgens wordt het belang van een bottum-up benadering kort aangekaart. Het 

hoofdstuk eindigt met een aantal mogelijke uitdagingen, voorwaarden en dilemma's voor sustainability 

change agent studenten aan de UGent die in de literatuur werden gevonden.  

Op basis van de literatuurstudie wordt een probleemstelling met bijbehorende onderzoeksvragen 

geformuleerd. Daarna, in het methodologisch kader, wordt uitgelegd op welke manier het onderzoek 

werd gevoerd en worden de keuzes beargumenteerd. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten 

beschreven waarbij deze later, in de conclusie en discussie, aan de hand van de theorie en pedagogische 

inzichten kritisch worden besproken. In deze conclusie en discussie wordt er ook getracht een antwoord 

te geven op de onderzoeksvragen. Tot slot worden de beperkingen van het onderzoek en enkele 

suggesties voor verder onderzoek beschreven.  

In deze masterproef worden de APA-richtlijnen gebruikt bij de bronvermelding. 
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Literatuurstudie 

1 Duurzame ontwikkeling en transitie 

1.1 Conceptontwikkeling en noodzaak 
Ondanks de talrijke pogingen van vele politici en wetenschappers bestaat er nog steeds geen 

waterdichte, objectieve en door iedereen aanvaarde definitie van het begrip 'duurzame ontwikkeling' 

(Van Poeck et al., 2017). Dat is niet zo vreemd, want de wereld is heel complex en continu in 

verandering . De term 'duurzame ontwikkeling' wordt gebruikt, om aan te geven dat het gaat om een 

proces van continue, nooit ophoudende verbetering in de richting van een samenleving die meer en 

meer duurzaam is (Roorda, 2015). "Duurzame ontwikkeling is een werkwoord" (Peeters, & De Feyter, 

2010, p.11). Hoewel de vele voorstanders van duurzame ontwikkeling het er over eens zijn dat onze 

samenleving zal moeten veranderen, bestaat er veel onduidelijkheid en onenigheid wanneer 

concretere vragen gesteld worden. Welke actoren dienen precies een rol te spelen en op welke 

manier? Op welke manier moet de maatschappij veranderen? Op deze vragen bestaan heel wat 

verschillende antwoorden die elk onvermijdelijk gepaard gaan met politieke keuzes die elk hun eigen 

implicaties hebben op de praktijk (Hopwood, Mellor & O'Brien, 2005). Lönngren en Svanström (2016) 

beschrijven duurzaamheidsproblemen als uniek, elkaar beïnvloedend en steeds voor verandering 

vatbaar. De ultieme oplossing zal volgens hen nooit gevonden worden. Het normatieve, subjectieve, 

complexe en vage karakter van het begrip 'duurzame ontwikkeling' maakt operationalisering en een 

concrete aanpak met duidelijk omschreven doelen en meetbare resultaten heel lastig (de Kraker, van 

Laeken en Cörvers, z.j.). Gelukkig is men het meestal wel eens over een aantal brede principes die 

aan de basis liggen van het concept zoals het respecteren van de draagkracht van onze planeet en 

het streven naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen (Van Poeck et al., 2017).  

Heden ten dage is duurzame ontwikkeling alomtegenwoordig. Het begrip is ondertussen een vast 

kernthema geworden voor alle ondernemingen en organisaties. Er is nood aan professionals op 

allerlei terreinen die weet hebben van duurzame ontwikkeling en er iets mee kunnen doen (Roorda, 

2015). Van Poeck (z.j.) geeft aan dat het begrip wegens gebrek aan een duidelijke afbakening echter 

veel aan betekenis verloren heeft en 'transitie' stilaan het nieuwe modewoord lijkt te worden. 

Positief is dat het iets meer duidt op de diepgaande maatschappelijke verandering die nodig is op het 

niveau van structuren, machtsverhoudingen, cultuur, technologieën, regels, organisatievormen, etc. 

om tegemoet te komen aan ingrijpende en hardnekkige problemen die de duurzaamheid van ons 

samenlevingsmodel op de proef stellen. Tegelijk is het concept 'duurzaamheidstransitie' eveneens 

voor interpretatie vatbaar (Paredis,  2014).   
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1.1.1  Brundtlandrapport  'Our Common Future' 

Ondanks de onenigheid over de precieze invulling van het concept bestaat er toch één definitie van 

duurzame ontwikkeling die door de meeste mensen als gezaghebbend wordt beschouwd. Die stamt 

uit 1987, en is ontworpen door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling (World 

Commission on Environment and Development, WCED). Dit is een commissie die werd opgericht 

door de Verenigde Naties en  doorgaans vernoemd wordt naar de voorzitter en toenmalige premier 

van Noorwegen, Gro Harlem Brundtland (Roorda, 2015). De 'Brundtland commissie' had als 

opdracht om "A global agenda for change"  te formuleren door duurzaamheidsvraagstukken kritisch 

te benaderen zodat het internationale beleid zich kon afstemmen op de nodige veranderingen 

(World Commission on Environment and Development, z.j., p.5). De commissie omschreef duurzame 

ontwikkeling in het Brundtland-rapport 'Our Common Future' als volgt:  “Humanity has the ability to 

make development sustainable to ensure that it meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs” (World Commission on Environment and Development, 1987, p. 16). Du Pisani 

(2006) stelt dat het Brundtlandrapport voor het eerst het denken in termen van vooruitgang, 

welvaart en ontwikkeling én het denken over de verhouding tussen mens-natuur, milieu en 

hulpbronnen samenbracht. In een interview geeft Brundtland aan dat het rapport nooit geziene 

bewustwording creërde bij veel mensen en organisaties. "De traditionele manier om te kijken naar 

economie werd plots in vraag gesteld. Er werd plaats gemaakt voor een nieuwe manier van kijken en 

nadenken; een nieuw tijdperk" (thestateoftheplanet, 2007, vert.). Het rapport hield een pleidooi 

voor een alternatieve vorm van groei waarin het belang van economie en milieu naast elkaar staan in 

beleid. Een derde cruciale component, namelijk sociale rechtvaardigheid, werd nagestreefd door bij 

beleidsbeslissingen menselijke ontwikkeling en participatie voorop te stellen zodat gelijke verdeling 

van welvaart mogelijk werd (Hopwood, Mellor & O'Brien, 2005). 

Hoewel het Brundlandtrapport een paradigmashift en heel wat vooruitstrevende ideeën in gang zet, 

zijn er heel wat wetenschappers die kritische bedenkingen formuleren. Behoeften, sociale 

rechtvaardigheid en ecologische draagkracht zijn, net als het ruimere begrip 'duurzaamheid', niet 

eenduidig en objectief te definiëren. Naargelang iemands tijdsgeest, plek op de wereld, wereldbeeld 

of positie in de samenleving kunnen ze anders worden omschreven (Van Poeck et al., 2017). Roorda 

(2015) stelt dat de ‘officiële’ definitie uit het Brundtlandrapport daarom nog steeds dezelfde 

vaagheid omvat. De beoogde doelen waarop duurzame ontwikkeling zou moeten mikken, worden 

nog steeds niet scherp omschreven en het gewenste tempo evenmin. Deze ambiguïteit laat 

organisaties, bedrijven en overheden toe om duurzaamheid na te streven zonder echte grote 

structurele veranderingen aan te brengen, aldus Hopwood, Mellor en O'Brien (2005). Singh (2015) is 

sceptisch over het feit dat het terugdringen van economische activiteiten helemaal niet wordt 

beoogd. Een bijgestuurde versie van ons huidige industriële ontwikkelingsmodel zonder meer, is 

volgens velen niet voldoende. Zij beweren dat ons industrieel model in zijn fundamenten moet  

veranderen (Du Pisani, 2006). Wil dit alles zeggen dat we niet kunnen werken aan duurzame 

ontwikkeling? Roorda (2015) geeft aan van niet en wil eerst nadenken over het tegenovergestelde: 

onduurzaamheid. Van Poeck et al. (2017)  pleiten ervoor om duurzame ontwikkeling te zien als een 

richtinggevend principe dat in de uitwerking en vertaling in concrete kwesties en oplossingen nood 

heeft aan maatwerken in het maatschappelijk en politiek debat. 

 



 

 

1.1.2 People, Planet , Profit  

Wanneer we het hebben over de onderlinge

economische pijler bij duurzame ontwikkeling wordt vaak verwezen naar de drie P's.

dat de drie P's, "People,  Plane

grote VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 2002 werd beslist om de term 

‘profit’ te vervangen door het ruimere begrip ‘prosperity’

maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken

milieugebonden en economische aspecten wordt vaak beschouwd als het voornaamste 

aandachtsgebied van duurzame ontwikkeling

andere elementen hieronder lijden

 

Deze oproep klinkt in de theorie 

te vinden waarbij de drie aspecten tegelijk evenveel aandacht krijgen

benadering van de werkelijkheid te vermijden

Figuur 1, gezien in een ‘genest 

tussen de verschillende componenten duidelijk en 

draagkracht van ecosystemen en van individuen en samenlevingen gelimiteerd is (Van Poeck, 

Vandenabeele  & Bruyninckx, 2011). Het 

principe aan de slag te gaan waarbij

rechtvaardige samenleving, rekening houdend met de ecolog

duurzaamheidsdenken benadert politieke en economische machtsstructuren alsook de gangbare 

verhouding tussen mens en milieu

maatschappelijke en milieuproblemen diep geworteld zitten  in o

dat bijgevolg een echte fundamentele transformatie van 

Men pleit er voor om, op een reflexieve manier

passende algemene strategie die men

voren schuift is het multilevelperspectief

 

                                                           

1 Dit model ziet verbindingen tussen micro

transitie dienen zich aan wanneer de druk op het dominante 'regime' wordt verhoogd door te wijzen op spanningen binnen het do

systeem, 'niches' worden versterkt en overkoepeldende 'landschapstrends' worden aangewend. (Transitie UGent, 2014, p7

 

 Figuur 1. 'Genest' Triple P - model. Overgenomen uit 

onderzoek, p.3  door Van De Weghe, 2016-2017.

hebben over de onderlinge afhankelijkheid van de ecologische, sociale en 

economische pijler bij duurzame ontwikkeling wordt vaak verwezen naar de drie P's.

Planet en Profit" niet los van elkaar gezien kunnen worden

conferentie over duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 2002 werd beslist om de term 

het ruimere begrip ‘prosperity’, om naast economische winst ook de 

maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken. Het tegelijk rekening houden met menselijke, 

milieugebonden en economische aspecten wordt vaak beschouwd als het voornaamste 

aandachtsgebied van duurzame ontwikkeling. Wanneer de combinatie niet harmonieus is

andere elementen hieronder lijden (People Planet Profit,  z.j.).  

 

 

 

 

 

 

klinkt in de theorie simpel, maar in praktijksituaties blijkt het moeilijk zijn om situaties 

te vinden waarbij de drie aspecten tegelijk evenveel aandacht krijgen. Om een gefragmenteerde 

an de werkelijkheid te vermijden worden de drie P's tegenwoordig, zoals te zien in 

 model’ (Van Poeck et al., 2017). Dit model maakt

tussen de verschillende componenten duidelijk en is tevens gebaseerd op het besef dat de 

draagkracht van ecosystemen en van individuen en samenlevingen gelimiteerd is (Van Poeck, 

Vandenabeele  & Bruyninckx, 2011). Het biedt een kader om met duurzaamheid als richtinggevend 

waarbij economie ten dienste staat van het sociale, namelijk een

, rekening houdend met de ecologische grenzen

duurzaamheidsdenken benadert politieke en economische machtsstructuren alsook de gangbare 

verhouding tussen mens en milieu kritisch. De aanhangers gaan er immers van uit dat belangrijke 

maatschappelijke en milieuproblemen diep geworteld zitten  in ons dominant maatschappijmodel

fundamentele transformatie van structuren, culturen en praktijken nodig 

op een reflexieve manier, kleine stapjes richting dit doel te 

passende algemene strategie die men in het memordandum van Transitie UGent (2014)

voren schuift is het multilevelperspectief1
 (zie appendix).  

  

                   

Dit model ziet verbindingen tussen micro-, meso- en macroniveau essentieel om transitieprocessen vooruit te helpen

transitie dienen zich aan wanneer de druk op het dominante 'regime' wordt verhoogd door te wijzen op spanningen binnen het do

systeem, 'niches' worden versterkt en overkoepeldende 'landschapstrends' worden aangewend. (Transitie UGent, 2014, p7

Overgenomen uit Duurzaamheid aan de UGent: organisatie, bedrijfsvoering, onderwijs en 
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1.2 Duurzaamheidstransitie en burgerschap  

1.2.1  Ecologisch burgerschap: het erkennen van duurzaamheid als een publieke kwestie  

De impact van onze levensstijl is van toepassing op steeds verder afgelegen periodes in de toekomst 

en treft, meer dan ooit, de toekomstige generaties (Postma, 2004). De technische complexiteit van 

de duurzaamheidskwesties geeft deskundigen en technocraten aanzienlijke macht om politieke 

beslissingen te beïnvloeden die grote gevolgen hebben voor het leven van gewone burgers (Nelkin, 

1975). Toch zijn er heel wat redenen om burgers te betrekken bij de belangrijke beslissingen die 

gemaakt moeten worden. 

Om te beginnen is burgerparticipatie als wezenlijk onderdeel van de democratie één van de sterkste 

waarden van onze moderne samenleving. Vanuit een democratisch perspectief zou men kunnen 

stellen dat de 'gewone burger' in staat moet zijn om zijn eigen leven te bepalen (Læssøe, 2007).  "If 

we are to take seriously a strong form of democracy . . . all citizens need to deliberate at least some 

of the time on the decisions that affect their lives" , aldus Frank Fischer (2000 : 2). Zonder 

burgerparticipatie, zijn pogingen om duurzaamheid te bereiken, zoals Andre Gorz het in 1981 

uitdrukte, altijd een gevaar voor "een eco-fascistische samenleving". Ten tweede zijn de oplossingen 

die deskundigen voorschotelen aan burgers,  vooral toegepast op problemen die we nu kennen en 

die zich nu voordoen. Dit is een probleem: zoals reeds werd aangegeven zijn 

duurzaamheidsproblemen enorm complex, beïnvloeden ze elkaar constant en  zijn ze voor 

verandering vatbaar. Dit maakt dat er dus geen kant- en klare, vaststaande of ultieme oplossing 

bestaat. Daarbijaansluitend kunnen we ons afvragen of  de visie op die oplossingen wel door wordt 

iedereen gedeeld (Van Poeck,  2010). Diverse actoren zijn vaak vanuit onverenigbare opvattingen en 

belangen betrokken (Van Poeck, Vandenabeele & Bruyninckx, 2011). Er wordt naar 

duurzaamheidskwesties wel eens verwezen als zijnde 'Wicked Sustainability Problems'; de 

problematiek is enerzijds zodanig complex en anderzijds zodanig normatief dat het onmogelijk is om 

vanuit de wetenschappelijke hoek of vanuit ethisch en moreel standpunt een eenduidig antwoord te 

formuleren  (Lönngren en Svanström, 2016). Onderstaande Figuur 2 toont dat het gaat over 

'unstructured wicked problems' of ongestructureerde problemen waarin wetenschappers het 

oneens zijn over de feiten én waar verschillende, tegenstrijdige waarden en normen spelen:  

  

 
 Figuur 2. Unstructured wicked problems. Overgenomen uit From “knowledge use” towards “boundary work”: sketch of an emerging 

new agenda for inquiry into sciencepolicy interaction door Hoppe, 2010. 
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De x-as representeert het continuüm van onzekerheid over de feiten (waarbij hoogste onzekerheid 

aan de rechterkant staat) en de y-as representeert het continuüm van overeenstemming van 

waarden en normen (waarbij de overeenstemming het hoogst is beneden). Bij 'unstructured wicked 

problems' zijn kant-en-klare oplossingen gewoonweg niet voorhanden. "De transitie naar een 

duurzame samenleving is bij uitstek een publieke kwestie, iets dat niet alleen aangepakt kan worden 

door experts binnen bestaande instituties" (Van Poeck, 2010). Er wordt in dit opzicht ook wel eens 

gesproken over duurzaamheidsproblemen als 'matters of public concern' waarbij verschillende 

actoren  gezamenlijk betrokken zijn en waarin onverzoenlijke privé en publiek interesses, passies, 

verplichtingen, waarden, idealen, zorgen, etc. meespelen (Latour, 2004a). Critici stellen dat het 

allesbehalve evident is dat een participatieve aanpak zal leiden tot ecologisch duurzame en sociaal 

rechtvaardige oplossingen (cf. Dryzek, 2002: 141ff.; Smith, 2004). Wals (2010) en Læssøe (2007) 

wijzen er op dat een democratische en vrijblijvende benadering tevens kan botsen met de sense of 

urgency die we ondervinden rond deze kwesties en spreken over een 'democratische paradox'. Van 

Poeck (2010) verwijst in dit verband naar de ecologische visie op burgerschap van Andrew Dobson 

(2003). Hij benadrukt de spanning tussen enerzijds 'burgerschap als recht' en anderzijds 'burgerschap 

als een plicht' bij het kijken naar duurzaamheidsproblemen. Het doel van duurzame ontwikkeling legt 

een ongekende nadruk op het algemeen welzijn en verhoogt zo de spanningen met het private en 

persoonlijke. Bijna elke ‘private’ beslissing heeft immers ‘publieke’ consequenties. Dit zien we in 

volgende pleidooi van  Deense milieuactivist Claus Heinberg:  

 The core of the matter is that if you want to put sustainability on the agenda, it implies a 

 radically new kind of policy: a kind of policy where the basic consideration is dealing with the 

 fact that the consequences of a given practice here and now will affect someone at another 

 time and in another place. Thus: what I am doing here to take care of myself, my family, my 

 time, and my world, has consequences – not for me, but for someone else, not here, but in a 

 another place, not now, but in another generation. (Heinberg, 2003) 

Dobson (2003) stelt dat zowel publieke als individuele acties nodig zijn. Enkel inzetten op de 

individuele component zou immers betekenen dat publieke kwesties gedepolitiseerd worden en 

onrechtvaardigheid gereproduceerd wordt. Verantwoordelijke en ecologische burgers zorgen er, 

volgens Dobson, voor dat hun eigen voetafdruk binnen duurzame grenzen blijft. Dit is een niet-

wederkerige en normatieve benadering van burgerschapsplichten, aldus Van Poeck (2010). 

Normatief, omdat de bepaling van duurzame grenzen enkel kunnen worden vastgelegd via 

democratisch debat en maatschappelijke strijd. Niet-wederkerig, omdat de verantwoordelijkheid 

vooral ligt enkel bij hen die een té grote voetafdruk hebben en  daardoor anderen,  nu en in de 

toekomst , verhinderen een kwalitatief leven te leiden. Dobson's ecologische visie op burgerschap en 

haar pleidooi voor rechtvaardigheid laat toe om gedragsverandering te benaderen als deel van een 

groter maatschappelijk project waarbij ook – maar niet alleen – het persoonlijke politiek is. Hierdoor 

kunnen we, in de context van duurzaamheidstransities, een politieke invulling geven aan 

leerprocessen (Van Poeck, 2010).  Hoe dit in zijn werk gaat, wordt verduidelijkt in punt 3.2.3. 
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1.2.2  De weg naar een duurzame samenleving: bestaande barrières en het 4E- model   

In de transitie naar een duurzame samenleving is burgerschap een cruciale hefboom, zover is 

duidelijk (Van Poeck, 2010). Volgens Bluhdorn en Welsh (2008) impliceert het opnemen van écht 

verantwoordelijk burgerschap ook actie en verandering in gedrag. 

 The task is not to get people to know. The task is now to get them to act. Only action 

 creates change. Thus the personal involvement of the common people is a precondition for 

 the lasting success of the campaign. (Bluhdorn en Welsh, 2008, p. 55) 

Hoewel een vrij grote groep mensen aangeeft milieu en klimaat belangrĳk te vinden, leidt deze 

attitude in de praktijk niet noodzakelĳk tot duurzaam gedrag (Jones, De Meyere & Keytsman, 2008). 

De Amerikaanse filosoof en psycholoog Ken Wilber (2000) beschrijft een aantal barrières die de 

transitie naar het noodzakelijke duurzaam gedrag verhinderen, zowel op het niveau van gedrag, 

attitudes, wereldbeeld en structuur. Op onderstaande Figuur 3 wordt duidelijk weergegeven waar 

deze knelpunten zich situeren: 

 

 

Op het individueel gedragsniveau situeert Wilber het zichtbaar gedrag dat bepaald wordt door zaken 

als de persoonlĳke fysieke, cognitieve en financiële capaciteit. Het gaat hier over feitelĳkheden, niet 

over intenties, emoties, interesses, meningen, overtuigingen, attitudes enzovoort. Zo is niet iedereen 

in staat om bijvoorbeeld de meest energie-efficiënte auto te kopen, of met de trein te reizen en 

dergelijke. Verder is de mate van bewustzĳn of kennis over de ecologische problematiek niet bij 

iedereen gelijk. Zo weet zeker niet iedereen wat voor een impact de  vleesindustrie en 

consumptiemaatschappij heeft. Hoe meer je hier over afweet, hoe sneller je geneigd zou zijn om 

minder vlees te eten. In Schamper schrijven Van Ryckeghem, Frees & Wang (2019) echter dat het 

hogere bewustzijn bij onze Gentse studenten niet noodzakelijk gedragsveranderingen met zich 

meebrengen:  

 Hoe het ook zij, dat aangewakkerde bewustzijn staat voor velen niet altijd gelijk aan een 

 intentie tot handelen. Kan het zijn dat we dezer dagen dwepen met duurzaamheid als een 

 abstract idee, waar we niet omheen kunnen, maar het toch een bekerworp te ver lijkt voor 

 de meesten om het in concreto te implementeren? (Van Ryckeghem, Frees & Wang, 2019) 

 Figuur 3. Barrières voor duurzaam gedrag. Overgenomen uit Terra Reversa, de transitie naar een rechtvaardige duurzaamheid. 

Meteowesterlo [Website]. z.j. 

https://www.schamper.ugent.be/auteur/antoon-van-ryckeghem
https://www.schamper.ugent.be/auteur/pieter-jan-frees
https://www.schamper.ugent.be/auteur/mingtje-wang
https://www.schamper.ugent.be/auteur/antoon-van-ryckeghem
https://www.schamper.ugent.be/auteur/pieter-jan-frees
https://www.schamper.ugent.be/auteur/mingtje-wang
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Het niveau van attitude gaat over de individuele emoties en ervaringen van een persoon.  Morele 

normen, waarden, denkkaders, zelfperceptie en attitudes bepalen of een persoon openstaat voor 

gedragsverandering. Een afweging tussen de voor-en nadelen van het desbetreffende gestelde 

gedrag is hierbij van wezenlijk belang. Dat dit ook van toepassing is  bij de Gentse 

studentenverenigingen in zijn geheel, blijkt uit volgende passage uit een artikel uit Schamper:  

 [...]. Dit roept vragen op over de intrinsieke motivatie van studentenverenigingen om zich 

 duurzaam te engageren [...]. Wat voor de meeste verenigingen of konventen wel doorweegt, 

 is de kosten-batenanalyse die ze maken, waarbij een duurzaam  initiatief prima is, 

 zolang ze niet al te veel lasten met zich meebrengt. (Van Ryckeghem, Frees & Wang, 2019)  

De mate waarin personen de indruk hebben dat aanpassingen in hun eigen levensstĳl een reële 

invloed kan hebben voorspelt in hoeverre ze willen meewerken aan de transitie. In deze context valt 

op dat er vaak sprake is van een perceptiekloof: mensen zijn geneigd de tĳdsinvestering en het 

kostenplaatje van meer duurzame keuzes te overschatten. Dat is een belangrĳke vaststelling, net 

omdat deze perceptie een grotere invloed heeft op het gedrag van mensen dan de feitelĳk vereiste 

inspanning. Factoren zoals tĳd, kostprĳs en gemak bepalen met name in grote mate of mensen hun 

gedrag willen, kunnen en/of zullen bĳsturen (Jones, De Meyere & Keytsman, 2008). 

Op het subjectief-collectieve niveau bevindt zich het dominante wereldbeeld en de ermee 

verbonden sociale normen. Mensen hun gedragingen worden in grote mate bepaald door die sociale 

normen omdat ze een grote impact hebben op het beeld van wat (on)belangrĳk is in ons leven.  Zo 

heeft het antropocentrische referentiekader bijvoorbeeld mee geleid tot een gevaarlĳk 

scheidingsdenken tussen mens en natuur waarbij we onszelf eeuwenlang boven dieren en natuur 

plaatsten. Hoewel we als zelfbewuste soort  in een bijzondere positie verkeren, beseffen we 

inmiddels meer en meer dat we deel uitmaken van het grotere geheel en dat ons welzijn en zelfs 

onze veiligheid  er sterk van afhangt. Ook het liberale vrijheidsdenken is een ander voorbeeld van 

een dominant discour met heel wat negatieve impact: de vrĳheid van de consumptieklasse om 

mateloos de wereld rond te vliegen betekent ergens de onvrĳheid van de grote meerderheid van de 

wereldbevolking die daar - nu en in de toekomst-  het slachtoffer van is (Jones, De Meyere & 

Keytsman, 2008). 

Tenslotte, op het structurele niveau, situeert Wilber een veelheid aan barrières in het politiek-

economische en technologische systeem. Heden ten dage wordt een situatie gecrëerd waarbĳ de 

minst duurzame keuzes financieel voordeliger zĳn dan de duurzame alternatieven. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat de doorsnee consument kiest voor het milieuonvriendelĳke alternatief, zelfs 

als hĳ of zij in principe een relatief groene attitude heeft. Het is aan de overheid hier iets aan te doen 

en dus een kader te creëren waarin ook de doorsnee consument er voordeel bĳ heeft om te opteren 

voor de duurzame keuzes (Jones, De Meyere & Keytsman, 2008). 

 

 

 

https://www.schamper.ugent.be/auteur/antoon-van-ryckeghem
https://www.schamper.ugent.be/auteur/pieter-jan-frees
https://www.schamper.ugent.be/auteur/mingtje-wang
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Jones, De Meyere en Keytsman (2008) stellen dat we rekening moeten houden met het samenspel 

en de verwevenheid van voorgaande knelpunten om effectieve gedragswĳzingen en transitiepaden 

naar duurzaamheid te initiëren. Volgens deze auteurs is het 4E- model zo'n complementair model 

dat erkent dat de transitie naar een duurzame samenleving  enkel mogelijk is wanneer cultureel-

psychologische veranderingen (voornamelijk op het individuele terrein)  en structurele 

veranderingen (op het publieke terrein) hand in hand gaan. De 4 E’s, in het Engels "enable, 

encourage, engage en exemplify", moeten hiervoor zorgen (Van Poeck, 2010). In dit onderzoek wordt 

vooral dieper ingegaan op "enable". Het volledige 4E-model, zoals we zien op Figuur 4, is terug te 

vinden in de appendix. 

   

 

Enable staat voor het 'mogelijk maken' van de transitie naar duurzame keuzes en gedrag. Bij het 

aansturen op veranderingprocessen houdt men rekening met de gevoeligheid van mensen wat 

betreft tĳdsinvestering, kost en gemak. Alternatieven worden gemainstreamd en mensen moeten 

worden begeleid in het proces van interesse- en gedragsverandering. Voorts worden onduurzame 

keuzes uit het marktaanbod geweerd. Anno 2019  is het ecologisch, economisch en sociaal moelijk te 

verantwoorden dat men nog steeds kan kiezen tussen een goedkope, energieverslindende en een 

duurdere, energieefficiëntie koelkast. Indien inefficiënte koelkasten gewoon niet meer mogen 

verkocht worden, zal de prĳs van de betere toestellen dalen waardoor iedereen toegang heeft tot de 

aankoop ervan. Op die manier is er ecologische én sociale winst. De overheid kan er zo voor zorgen 

dat het niet langer aan moedige enkelingen is om tegen de stroom in te zwemmen, maar dat de 

stroomrichting zelf veranderd wordt. Het maken van duurzame keuzes wordt in andere woorden 

"mogelijk" gemaakt door ze eenvoudig, beschikbaar en vanzelfsprekend te maken. Dit, terwijl een 

omgekeerde beweging plaatsvindt bij onduurzame alternatieven (Jones, De Meyere & Keytsman, 

2008).  

 

 

 

 Figuur 4. Het 4E-model. Overgenomen uit Terra Reversa, de transitie naar een rechtvaardige duurzaamheid. Meteowesterlo [Website]. z.j. 
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1.3 De rol van de Universiteit 

1.3.1  Internationale politieke context 

Deleye, Van Poeck & Block (2018) beschrijven een aantal  internationale verklaringen die 

hogeronderwijsinstellingen (HO's) over de hele wereld de voorbije twee decenia hebben 

ondertekend om hun engagement aan te tonen. Zo, stellen ze,  werden al in 1994 universiteiten en 

aanverwante HOI’s in de Copernicus University Charter for sustainable development aangeschreven 

om, via hun onderwijs, een voortrekkersrol te spelen in het streven naar een meer duurzame 

toekomst (Copernicus, the university charter for sustainable development – Geneva, May 1994).  

Recenter, in het VN-decennium van Educatie voor Duurzame ontwikkeling (2005-2014)  werd de rol 

van het (hoger) onderwijs nog eens benadrukt. Men deed een oproep om alle niveaus van educatie 

te herdenken en herzien met een focus op aan duurzaamheid gerelateerde kennis, waarden en 

vaardigheden (UNESCO, The DESD at a glance, 2005). Er werd geformuleerd dat de rol van educatie 

essentieel is om de sociale, economische, culturele en milieuproblemen van de 21ste eeuw aan te 

pakken: "Education alone cannot achieve a more sustainable future; however, without education and 

learning for sustainable development, we will not be able to reach that goal" (UNESCO, z.j.). 

Het Global Action Programme (GAP), het vervolgprogramma van het VN-decennium van Educatie 

voor Duurzame ontwikkeling, wil een concrete en tastbare bijdrage leveren aan het sterker 

verankeren, accelereren en opschalen van educatie voor duurzame ontwikkeling . In zijn post-2015 

agenda tracht het GAP  "to generate and scale up action in all levels and areas of education and 

learning to accelerate progress towards sustainable development" (UNESCO Roadmap, 2014, p. 14). 

Om dit doel te bereiken implementeert het GAP een tweevoudige aanpak: enerzijds via de integratie 

van duurzame ontwikkeling in het onderwijs en anderzijds door onderwijs te integreren in duurzame 

ontwikkeling (UNESCO, z.j.).  

Tenslotte, wanneer we het tegenwoordig hebben over duurzaamheid wordt onvermijdelijk ook aan 

de Sustainable Development Goals (SDG's, ‘Transforming our world: The 2030 agenda for 

sustainable development’) gedacht. Deze 17 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' zijn erop 

gericht om een einde te maken aan armoede, onze planeet te beschermen en alsook een 

menswaardige levensstandaard te verzekeren voor iedereen. Ze werden in september 2015 

aangenomen door de Verenigde Naties en zouden, in een ideale wereld, tegen 2030 gerealiseerd 

moeten zijn (Van Poeck et al., 2017). Deleye, Van Poeck & Block (2018) wijzen naar de vierde 

doelstelling waaruit blijkt dat onderwijs een belangrijke speler is. Het subdoel 4.7 luidt zelfs als volgt: 

"Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om 

duurzame ontwikkeling te bevorderen…" (United Nations, 2016, p. 13). Deze verwachtingen naar het 

hoger onderwijs toe biedt de kans om duurzame ontwikkeling als kernthema op de kaart te zetten in 

het onderwijs. In onderstaande Figuur 5 worden de SDG's ter info nog even op een rijtje gezet. 
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Positief is dat de SDG’s aantonen dat 'duurzaamheid' een breed concept is dat een verscheidenheid 

aan uitdagingen bevat die samen worden aangepakt (Van Poeck et al., 2017). De uitdagingen worden 

zeer concreet gemaakt waardoor Universiteiten en HOI's ze kunnen  aangijpen als aanleiding en 

richtinggevend kader om iets te doen. Verder kunnen ze, voor lesgevers en opleidingen die 

duurzaamheid in hun onderwijsactiviteiten willen integreren, activerend, empowerend en 

inspirerend werken (Van Poeck, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018). Anderzijds zijn er kritieken 

te horen op de SDG's die, min of meer, vergelijkbaar zijn met die op het Brundtlandrapport. Thomas 

Block (2018), directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling te Gent, wijst op het  gevaar 

dat ook de SDG's, bewust of onbewust,  kunnen worden gebruikt om de status-quo te handhaven. 

Hij stelt dat een échte transformerende agenda vereist dat het 'wicked' en politieke karakter van 

duurzaamheidskwesties wordt erkend en dat er rekening gehouden wordt met de bestaande lock-in 

mechanismen van het dominante systeem. Als laatste voegt hij er aan toe dat het debat inzake 

duurzaamheidstransities de olifant in de kamer niet mag ontwijken: ons economisch model en onze 

systemen om economische groei te meten. Het is noodzakelijk om ons huidige regime écht in vraag 

te durven stellen, en de discussie aangaande duurzaamheidstransitie open te stellen en te versterken 

met een veelheid aan inzichten (door bijvoorbeeld ideeën aan te brengen van bottom-

upinitiatieven). Volgende passage uit het voorwoord van het boekje 'Duurzame ontwikkeling als een 

rode draad' (2017) van de UGent is, in het licht van dit alles, alvast hoopgevend:  

 De ernst en urgentie van duurzaamheidsproblemen laten echter niet toe dat we ons door 

 deze complexiteit en controverses laten verlammen - zeker niet als Universiteit. Een kritische 

 21ste eeuwse Universiteit geeft idealiter het voorbeeld in de eigen bedrijfsvoering, bevraagt 

 sociaal onrechtvaardige en ecologisch onduurzame systemen in het eigen onderzoek, 

 confronteert studenten met onzekerheid en duurzaamheidscontroverses, analyseert 

 maatschappelijke evoluties, durft daarbij het status quo in vraag stellen en draagt bij tot de 

 ontwikkeling van een samenleving waarin wij morgen willen leven. De combinatie van 

 onderzoek en onderwijs is de motor hiervan. (Van Poeck et al., 2017, p. 4) 

 Figuur 5. De Sustainable Development Goals van de VN. Overgenomen uit Vlaanderen is duurzaam. z.j. 
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1.3.2 Academische versus vrijheid en verantwoordelijkheid 

Het hoger onderwijs wordt, mede onder invloed van bovenstaande internationale overeenkomsten, 

tegenwoordig beschouwd als een katalysator voor duurzame ontwikkeling, voornamelijk via haar 

klassieke opdrachten van onderwijs, onderzoek en dienstverlening (Van Poeck et al., 2017). Er zijn - 

naast vragen over 'hoe' dit dan precies moet gebeuren - heel wat mensen die de 

verantwoordelijkheid van Universiteiten met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen 'an sich' in 

vraag stellen of zelf als onwenselijk ervaren. 

Onderwijs 

Zo stellen critici dat het aanwenden van onderwijs om een antwoord te bieden op maatschappelijke 

problemen ertoe kan leiden dat deze hertaald worden tot leerproblemen. Wanneer alle individuen 

nieuwe kennis, attitudes en nieuwe vaardigheden verwerven, komen we vanzelf tot bij de oplossing 

voor het probleem. Dergelijk individueel schuld-en verantwoordelijkheidsdiscours benaderen sociale, 

culturele en maatschappelijke problemen eenzijdig als individuele problemen, die op een bepaalde 

(educatieve) manier kunnen en moeten worden aangepakt (Van Poeck, Vandenabeele & Bruyninckx, 

2013). Biesta (2012) pleit ervoor om maatschappelijke problemen vooral te zien als democratische 

uitdagingen. Collectieve verantwoordelijkheden mogen niet zomaar worden afgeschoven op 

individuen. Het publieke debat is noodzakelijk. Ook Masschelein en Simons  (2012) bekritiseren 

dergelijke academische verantwoordelijkheid van het onderwijs. Ze stellen dat zo'n benadering kan 

leiden tot de politisering van de school, waarbij het onderwijs inschakeld wordt om beleidsdoelen te 

bereiken of zelfs ten dienste staat van externe politieke doelen.  

 What is problematic about this is not only the unbalanced distribution of tasks between 

 school and politics, between teachers and politicians. Indeed, there is more at stake than 

 overworking the teaching staff. It means above all that the school is entrusted with tasks that 

 are impossible to fulfil without abandoning the school itself. The young generation in effect is 

 simultaneously held responsible for existing social problems and for the realisation of the 

 political dream of another, better society. [...] It is an expression of an irresponsible society 

 that no longer follows the path of political change, but rather looks towards the young 

 generation and suspends its free time  in the name of  addressing exceptional, urgent 

 challenges on the path to a new society (Masschelein &  Simons , 2012, p. 94, Uit Engelstalige 

 versie)  

In dit citaat uit hun boek, genaamd 'Apologie van de school',  gaan Masschelein en Simons (2012) 

zelfs nog een stapje verder en verwerpen ze de gangbare manier om de school te benaderen. Ze 

stellen dat de school beter afstapt van alle functionele benaderingen waarbij socialisatie en 

reproductie beoogd worden. Volgens hen is de  'pedagogische verantwoordelijkheid' van de school 

dat ze vrije tijd en de vrije ruimte voorziet aan de jonge generatie, zodat ze een 'nieuwe generatie' 

kan zijn. De educatieve taken van de school zijn dan 'vernieuwen en vormen' in plaats van 

'reproduceren en socialiseren'. Het pedagogische uitgangspunt dat zij vooropstellen is het volgende: 

wanneer de school als school werkt, en dus vernieuwende vorming nastreeft, dan moet elke vorm 

van sociaal, economisch en cultureel kapitaal tussen haakjes geplaatst worden. Vandaar dat 

Masschelein en Simons (2012) de school niet zien als een plaats van politiek verzet: zo worden 

studenten immers "soldaten in een strijd die niet de hunne is"  (KULeuven, z.j.).  

https://ppw.kuleuven.be/ecs/onderwijs/klassiekers/collectief
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Onderzoek  

Critici nemen de beleidstrend, waarbij onderzoek ten dienste moet staan van de samenleving, onder 

de loep. Het feit dat men in de Vlaamse HOI's steeds meer belang hecht aan de maatschappelijke 

relevantie in onderzoek zien we letterlijk terug in het boekje 'Duurzame ontwikkeling als rode draad' 

van de UGent. 

 Op vlak van onderzoek wil de UGent de mogelijkheden voor onderzoek met het oog op een 

 sociaal rechtvaardige, ecologische en economisch haalbare duurzame toekomst verder 

 stimuleren. Dergelijk onderzoek past een grote verscheidenheid aan wetenschappelijke 

 benaderingen toe, vaak door middel van multi-, inter- en transdisciplinaire modi en vertrekt 

 vanuit een grote maatschappelijke relevantie. (Van Poeck et al., 2017, p. 16) 

Volgens Deleye, Van Poeck en Block (2018) wordt de gevraagde aandacht voor maatschappelijke 

relevantie in onderzoek vaak als enigszins tegenstrijdig met de academische vrijheid binnen 

Universiteiten beschouwd. Academische vrijheid houdt namelijk in dat onderzoekers zelf kunnen 

kiezen waarover ze onderzoek verrichten én op welke manier ze dit doen. In Apologie van de school 

stellen Masschelein en Simons (2012) dat de geschiedenis ons leert dat onderwijshervormingen en 

beleidsmaatregelen er vaak op uit zijn om de school en de actoren te "temmen". De school kan 

immers radicale vernieuwing van de samenleving mogelijk maken, wat sommige machtshebbers of 

beleidsmakers van het dominante systeem willen beletten (KULeuven, z.j.). Dit inzicht doet ons 

kritisch nadenken over de vraag naar maatschappelijke relevantie van onderzoek en onderwijs. Een 

goede vraag om te stellen lijkt: relevant voor wat?  Maatschappelijke relevantie is een ruim begrip 

dat op verschillende manieren kan worden ingevuld. Enerzijds kan het ten dienste staan van 

belangrijke maatschappelijke kwesties zoals armoede en duurzaamheid en bijvoorbeeld leiden tot 

een groter draagvlak voor projecten met betrekking tot  deze kwesties. Anderzijds kan de inzet op 

maatschappelijke relevantie evenzeer pure socialisatie en reproductie beogen om de dominante 

kenniseconomie en concurrentieposities binnen het bestaande systeem te verstevigen of 

ondersteunen. Uit interviews met universitaire onderzoekers en directieleden bleek dat er een grote 

weerstand bestaat tegenover sturing van onderzoek binnen het universiteitswezen (Deleye, Van 

Poeck en Block, 2018). 

Na dit alles kunnen we ons afvragen of de  instrumentele inzet van educatie en dus het idee dat er 

een direct, lineair verband is – of zou moeten zijn – tussen goede educatie en het realiseren van de 

gewenste maatschappelijke verandering wel aan te raden valt. Er zijn duidelijk een aantal valkuilen 

en kritieken. Toch is het onmiskenbaar en onvermijdelijk dat onderwijs altijd iets met deze politieke 

transformaties te maken heeft. Het is geen neutrale of vrijblijvende praktijk (Van Poeck, 2014). 

Horton (1998) verwoordt het als volgt: "I do not believe in neutrality. Neutrality is just another word 

for accepting the status quo as universal law. Either you choose to go along with the way things are 

or else you reject the status quo." Volgens Deleye, Van Poeck en Block (2018) is het aan te raden om 

de voorgaande besproken spanningen aan bod te laten komen in de lessen en tegenbewegingen een 

forum te bieden binnen evenementen, etc. Op die manier geeft men de kans om het hoger onderwijs 

meer fundamenteel te herdenken en zijn verhouding met de gepresenteerde maatschappelijke 

uitdagingen te onderzoeken.  
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2 Duurzaamheid aan de Universiteit Gent 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken betreffende Universiteit Gent en 'duurzaamheid' 

besproken. De bedoeling is om een kort, maar overzichtelijk en duidelijk overzicht te geven om de 

lezer op de hoogte te brengen over wat er allemaal bestaat rond - en hoe er wordt omgegaan met -  

het thema 'duurzaamheid' aan de UGent.  

2.1 Duurzaamheidsvisie 
In haar ambitieuze duurzaamheidsvisie stelt de Universiteit Gent (2018) dat ze een toonaangevende 

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

een lokale en mondiale context. Hiertoe hanteert ze sinds eind 2013 drie concrete krachtlijnen: 

a. Het creëren van een substantieel draagvlak voor duurzame ontwikkeling 

 Aan de hand van sensibilisatie en communicatie wil de UGent betrokkenheid creeëren bij alle 

 actoren, zowel in de faculteiten als op het centrale niveau. Dit, door hen de kans te bieden 

 mee te participeren in het duurzaamheidsbeleid van de UGent. (Universiteit Gent, 2016) 

Concreet streeft de UGent bij deze krachtlijn naar participatie en cocreatie van personeelsleden en 

studenten. Het idee is dat wanneer zij zich betrokken voelen bij het duurzaamheidsbeleid van de 

UGent, het draagvlak groter wordt. Enerzijds worden er jaarlijks tijdelijke initiatieven en 

sensibiliseringscampagnes met dit doel opgezet. Voorbeelden hiervan zijn duurzaamheidsawards als 

'de Groene Ruijter' of 'The Big questions' of het project 'Making Tomorrow' waarbij studenten 

worden uitgedaagd om concrete acties uit werken rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Acties kunnen evengoed vanuit de studenten en faculteiten of zelfs van buitenaf ontspringen (bv. 

'Dagen Zonder Vlees').  Anderzijds bestaan er ook vaste, ingebedde werkingen, zoals de denktank 

Transitie UGent (zie 2.2.3), het Duurzaamheidskantoor (zie 2.2.2) en het Duurzaamheidspact (zie 

2.2.5) waar studenten en personeelsleden samen aan de slag gaan. Daarnaast valt informeren en 

sensibiliseren valt ook onder deze krachtlijn.  Via commissies, campagnes en events krijgen mensen, 

zowel intramuraal als extramuraal (bv. a.d.h.v. het Duurzaamheidsrapport), informatie inzake het 

duurzaamheidsbeleid van de UGent. De dialoog wordt tevens extramuraal - zowel met andere 

wetenschapsinstanties als op internationaal vlak-  gevoerd. Dit laatste kan geillustreerd worden door 

bijvoorbeeld het feit dat de UGent zich engageerd in het 'International Thematic Network' over 

'sustainability education'. Hierbij krijgt de UGent de kans om te leren van buitenlandse experten op 

vlak van duurzaam hoger onderwijs (Universiteit Gent, 2016). 

b. Het integreren van duurzaamheid in onderwijs en onderzoek  

 Het hoger onderwijs wordt beschouwd als een belangrijke (mogelijke) katalysator voor 

 duurzame ontwikkeling, onder meer via haar onderwijsopdracht. Veertigduizend jonge 

 mensen vormen kan en moet het duurzaamheidsdenken versterken. Daarom wil de UGent 

 via het  onderwijs bijdragen aan een duurzamere samenleving en haar studenten voldoende 

 vertrouwd maken met sociale,  ecologische en economische duurzaamheidsproblemen en 

 met mogelijke oplossingen. (Universiteit Gent, 2016) 
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Om deze krachtlijn in de praktijk mogelijk te maken wil men op termijn alle studenten confronteren 

met de essentie van het concept - en het denken over - duurzame ontwikkeling. In de opleiding van 

elke student zouden kennis en inzichten over duurzaamheidsproblemen en mogelijke oplossingen 

aan bod moeten komen, algemeen maar ook vakgebiedspecifiek. De invoering van het 

universiteitsbreed keuzevak 'Duurzaamheidsdenken' (zie 2.2.6 ), waar studenten op een 

transdisciplinaire manier met duurzaamheidskwesties geconfronteerd worden, was een belangrijke 

eerste stap (Universiteit Gent, 2016). Ondertussen zijn er nog opleidingsonderdelen met een 

expliciete focus op duurzaamheid, zoals de nieuwe keuzevakken 'Duurzame chemie' en 'Duurzame 

steden' (Universiteit Gent, 2018). Om een verdere integratie van duurzame ontwikkeling in het 

volledige onderwijsaanbod te verzekeren, werd een centraal innovatieproject opgezet waarbij enkele 

pilootopleidingen  ondersteund werden om duurzaamheid te verankeren in hun curriculum. Aan de 

hand van workshops en seminaries in 2 opleidingen (Handelswetenschappen en Werktuigkunde-

elektrotechniek) kwam men tot een opleidingsspecifieke visietekst over de integratie van 

duurzaamheid én een actieplan voor de implementatie ervan. De piloottrajecten dienen inspiratie te 

bieden voor gelijkaardige initiatieven in andere opleidingen en/of faculteiten (Universiteit Gent, 

2016). Een inhoudelijke integratie in het onderwijsaanbod streeft men na door via een lerend 

netwerk individuele docenten te helpen om duurzaamheid te integreren in hun vak. Om de 

professionalisering van lesgevers en hun assistenten te verhogen wordt er, als vervolgopleiding van 

de basisdocententraining, tevens een aanbod 'duurzaamheid en multiperspectivisme' binnen het 

reguliere professionaliseringsaanbod uitgebouwd. Er worden in samenwerking met geëngageerde 

studenten experimenten rond 'Student-led-education' opgezet (Universiteit Gent, 2018).  

Onderzoek met oog op een sociaal rechtvaardige, ecologische en economisch haalbare duurzame 

toekomst wordt door de UGent verder gestimuleerd. Dergelijk onderzoek bevat een pluraliteit aan 

wetenschappelijke benaderingen met vaak een transdisciplinaire insteek. Bovendien is de 

aanwezigheid van een maatschappelijke relevantie hierbij een belangrijk uitgangspunt. Omwille van 

de internationale tendens naar 'Open Science' wil de UGent de komende jaren blijven investeren in 

het stimuleren en ondersteunen van transdisciplinaire onderzoekssamenwerking en 

maatschappelijke valorisatie om op die manier een context te creëren waarbinnen initiatieven rond 

duurzaamheidsonderzoek bottom-up kunnen groeien (Universiteit Gent, 2018). 

c. Het implementeren van duurzaamheid in bedrijfsvoering  

Tenslotte, wat betreft eigen bedrijfsvoering en organisatie zet de UGent in op duurzame 

campusontwikkeling,  energie- en waterverbruik, duurzame mobiliteit,  lucht-en wateremissies, 

duurzame voeding, duurzaam aankoop- en materiaalbeleid, ecologisch groenbeheer, duurzaam 

werken aan de UGent en mensenrechten en sociale uitsluiting (Universiteit Gent, 2018). Deze 

worden in de appendix toegevoegd. Met betrekking tot deze thema's worden heel wat strategische 

keuzes, agendapunten en allerlei instrumenten en uitgewerkt die de bedrijfsvoering op een 

structurele wijze verduurzamen en effecten hebben op lange termijn. In sommige gevallen wordt 

vooral ingezet op korte termijn projecten omdat deze ruimte kunnen bieden om te experimenteren 

en in bepaalde gevallen een opstap vormen naar de implementatie van meer structurele 

maatregelen.  
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2.2  Duurzaamheidspraktijken 
In het onderstaande wordt de voornaamste settings die zich inladen met het thema duurzaamheid 

aan de UGent én waarbinnen studenten actief deelnemen kort besproken. Dit zijn tevens ook de 

verschillende praktijken waarbinnen de geïnterviewden in dit onderzoek zich situeren. Sommige 

respondenten maken deel uit van twee of meerdere settings. Er werd bewust gekozen om enkel de 

settings te benaderen die later in de thesis nog terugkomen. 

 2.2.1  Commissie Duurzaam Beleggen 

De UGent besliste begin 2016, onder druk van de bottom-up bewegingen (Divestment, FairFin en 

Free Fossil) alsook geconfonteerd met haar eigen duurzaamheidsvisie, om rekening te houden met 

duurzaamheidscriteria bij het beleggen van haar portefeuille ter waarde van 244 miljoen euro. Tot 

dan stroomde  een groot deel van de beleggingen van de UGent door naar onduurzame doeleinden 

zoals fossiele energiebedrijven, tabakproductie en zelfs wapenhandel. Concreet werd beslist om 90% 

van hun kapitaal enkel nog te investeren in duurzame beleggingsfondsen. De andere 10% wordt 

geheroriënteerd in specifieke fondsen die nauw aansluiten bij de UGent-activiteiten of in fondsen 

waar het rendement ondergeschikt is aan het ethische en duurzame aspect (Commissie Duurzaam 

Beleggen-UGent, 2017). Door de stappen naar een duurzaam investeringsmodel te nemen hoopt de 

UGent een symbolische boodschap te brengen en andere Universiteiten, publieke overheden en 

instellingen op hetzelfde ambitieniveau te krijgen (Vanden Berghe, 2017). De drijvende kracht achter 

deze omschakeling was de Commissie Duurzaam Beleggen. Deze werd opgericht om het proces 

kritisch te volgen, in dialoog te gaan met de banken alsook aanbevelingen te formuleren naar het 

universiteitsbestuur toe. Hierbij werden de naleving van internationale verdragen en conventies en 

respect voor arbeids- en mensenrechten alsook ecologische transitie als prioriteiten aanzien (Vanden 

Berghe, 2017). In de commissie zetelen naast de logistiek beheerder, de directeur Financiën en 

vertegenwoordigers van alle geledingen van de UGent, ook de duurzaamheidscoördinator en een 

vertegenwoordiger van Fossil Free Gent en FairFin (Commissie Duurzaam Beleggen-UGent, 2017).  

 2.2.2  Duurzaamheidskantoor 

De dagelijkse werking van het duurzaamheidsbeleid wordt verzorgd door het duurzaamheidskantoor. 

Studenten en personeel werken er nauw samen. Ze initiëren, faciliteren, adviseren en coördineren 

duurzaamheidsprojecten en bottum-up initiatieven. Ze zetten zich in om engagement te stimuleren 

en de voortgang van initiatieven te bewaken. Het duurzaamheidskantoor is tevens het 

aanspreekpunt waar iedereen met vragen en suggesties over duurzaamheid terecht kan. Eén van 

haar voornaamste opdrachten is verbinden van verschillende actoren. Door samenwerkingen op te 

starten tussen beleidsmedewerkers, onderzoekers, studenten, vrijwilligers, de stad, wordt het 

duurzaamheidsbeleid van de UGent versterkt. Een voorbeeld van een project dat door hen 

ontwikkeld werd is de 'Duurzaamheidsbarometer', waarbij men in samenwerking met de faculteit 

Bio-ingenieurswetenschappen berekende wat de impact van de geserveerde maaltijden in de UGent-

cafetaria's was. Deze onderzoeksgroep gaf nadien ook advies i.v.m. duurzaamheidscriteria zodat de 

UGent haar voedselaankoopbeleid kon aanpassen (Universiteit Gent, 2016). Recent kreeg het 

duurzaamheidskantoor een fysieke locatie, die goed zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk is voor 

studenten en tevens kan transformeren tot een Green Hub waar ook andere 

duurzaamheidsinitiatieven (bv. stadsacademie, D'urgent, Mizuna,…) kunnen plaatsvinden 

(Universiteit Gent, 2018). 

https://www.facebook.com/Duurzaamheidskantoor/?fref=ts
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/projecten/duurzaamheidsbarometer/overzicht.htm
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 2.2.3  Transitie UGent  

Transitie UGent, opgericht in 2012,  is een denktank waar studenten, experten en personeelsleden 

samenkomen om het duurzaamheidsbeleid van de UGent onder de loep te nemen. Iedereen is 

welkom is om deel te nemen aan de discussies en initiatieven, ook mensen die nog niet eerder 

deelnamen. De geëngageerden komen er samen om te bekijken welke systeemveranderingen nodig 

zijn voor de transitie naar een meer duurzame universiteit en samenleving en maken ze vervolgens 

zichtbaar aan de hand van een memorandum, kleinschalige experimenten, acties, etc. De groep komt 

enkele keren per jaar samen om het enthousiasme hoog te houden, nieuwe acties en suggesties aan 

te brengen en nauw betrokken te blijven bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent (Universiteit 

Gent, 2018). Hoewel ze geen echt beleidsorgaan zijn, proberen ze aan de hand van hun initiatieven 

wel door te wegen op het beleid (Wang,  De Gols, Thiessen, Minnaert, 2019).   

 Transitie UGent is een mooi voorbeeld van 'hokjesoverschrijdende' samenwerking tussen 

 geëngageerde studenten, onderzoekers, docenten en ATPmedewerkers. Bottom-up 

 betrokkenheid vóór beslissingen genomen worden creëert de perfecte voedingsbodem voor 

 een breed draagvlak. Transitie UGent toont aan dat échte participatie de motor is van échte 

 verandering. (Universiteit Gent, 2018, p.3) 

Tijdens bijeenkomsten start men steeds met de opmaak van een systeemanalyse waarbij een aantal 

vragen worden gesteld : Wat zijn de dominante culturen, structuren en praktijken? Wat gebeurt er al 

op het vlak van duurzaamheid? Waarmee houdt het (universiteits)beleid rekening en hoe verhouden 

ze zich ten opzichte van de algemene problematiek die zich stelt? Wat beweegt er intra- en 

extramuraal? Zo mailde Riet Van de Velde (persoonlijke communicatie, 1 februari 2019) dat in 

recente bijeenkomsten de verschillende klimaatactivistische bewegingen (Scientists4climate, 

YouthForClimate, StudentsForClimate, ClimateStrike, SignForMyFuture,..) zouden meegenomen 

worden aan de thematafels om vervolgens te bespreken hoe de UGent als kennisinstelling meer kan 

meedoen aan het debat en meer wegen op het beleid. Aan de hand van deze vragen worden per 

thema toekomstbeelden uitgewerkt met als centrale vraag: Waar willen we dat de UGent in 2020, 

2030 of 2050 staat? Op die manier creërt men, zonder rekening te houden met eventuele praktische 

bezwaren, een enthousiasmerend toekomstbeeld van een duurzame universiteit. Dit toekomstbeeld 

wordt vervolgens via transitiepaden uitgetekend en keuzes worden gaandeweg ontwikkeld. Ter 

voorbereiding wordt geëxperimenteerd met piloot- en voorbeeldprojecten die de bal doen rollen, 

denkwerk zichtbaar maken, communicatie op gang brengen en innovatie stimuleren (Van Poeck et 

al., 2017). Intussen heeft Transitie UGent al heel wat in beweging gezet. Verschillende van de door 

hen voorgestelde transitiepaden (rond de thema's mobiliteit, energie, aankoop- en afvalbeheer, 

voeding, groenbeheer, waterbeheer, onderzoek en onderwijs,... ) werden gelanceerd en de UGent 

werkte een kader uit waarbinnen heel wat initiatieven – ook los van Transitie UGent – de nodige 

dynamiek kregen (Universiteit Gent, z.j.d). Het memorandum van 20182, te vinden op de UGent 

website, is het meest recente structurele toekomstplan inzake duurzaamheid aan de UGent. Meer 

dan de helft van de ondervraagde (student)participanten van deze thesis hebben minstens één maal 

deelgenomen aan een voorbereidende sessie van het memorandum van 2018.  

 

                                                           

2https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/doe mee/transitieugent#Eennieuwmemorandum 

https://www.schamper.ugent.be/auteur/mingtje-wang
https://www.schamper.ugent.be/auteur/vincence-de-gols
https://www.schamper.ugent.be/auteur/hanne-thiessen
https://www.schamper.ugent.be/auteur/maja-minnaert
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 2.2.4  D'urgent 

D'urgent, het vroegere UGent1010, is een Gentse studentenbeweging actief rond duurzaamheid. 

Sinds hun ontstaan in 2010 verwelkomen ze zowel studenten van de UGent als van andere hogere 

onderwijsinstellingen te Gent. D'urgent (z.j.) focust zich op duurzaamheid vanuit verschillende 

perspectieven: eerlijke kledij, stadstuinieren, recyclage, duurzame verzorging, divestment, 

vegetarisme, etc. Als lokale studentenorganisatie proberen ze zich kritisch op te stellen alsook 

verandering te bekomen. Hiervoor heeft D'urgent twee algemene doelen. Enerzijds proberen ze op 

individueel niveau studenten te sensibiliseren door hen te wijzen op het belang van duurzaamheid. 

Dit bijvoorbeeld aan de hand van een filmavond, een debat of een zichtbare actie. Anderzijds zetten 

ook in op structureel niveau en proberen ze beleidsinstanties in Gent (zoals het duurzaamheidsbeleid 

van de UGent) te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Deze taken proberen ze uit te voeren in 

samenwerkingsverband met andere organisaties als Transitie UGent, het duurzaamheidskantoor, het 

Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, etc. Hoewel ze deze samenwerking zien en gebruiken als een 

versterkende factor tot het bereiken van gezamelijke doelen (en ervan te leren, inspiratie te halen, 

etc.) blijven ze wel hun eigenheid behouden en zijn ze dus onafhankelijk van de UGent (D'urgent, 

z.j.). Dit, in tegenstelling tot voorgaande besproken instanties. Ondertussen is D'urgent een 

voedingsbodem voor heel wat duurzaamheidsgerelateerde projecten: biologische moestuinen op 

UGent-terrein (StuJardin), recyclagetonnen voor oude gsm’s verschenen op elke faculteit (Urban 

Mining), biologische en lokale groentepaketten (Mizuna), mobiliteitsprojecten (Critical Mass Gent, no 

Traffic Jam, beleidsnota’s), de jaarlijkse duurzaamheidsaward die wordt gelanceerd om nieuwe 

projecten te financieren (de Groene Ruijter), verbannen van wegwerpbekers in de studentenresto’s, 

een mobiele keuken voor voedseloverschotten werd uitgerold (RestFest), etc. Sommige van deze 

projecten zijn (voorlopig) afgerond, andere zijn verzelfstandigd (D'urgent, z.j.). Het onderstaande 

Duurzaamheidspact, is zo'n voorbeeld van een verzelfstandigd project. 

 2.2.5 Duurzaamheidspact 

Het duurzaamheidspact, ontsprongen uit D'urgent (z.j.) in het academiejaar 2011-2012,  roept 

diensten van de UGent (zoals vakgroepen, onderzoeksgroepen, studentenverenigingen, etc.) via een 

engagementsverklaring  op om zelf actie te ondernemen inzake duurzaamheidskwesties. Om hun 

verklaring na te komen, wordt minstens één ‘duurzaamheidsverantwoordelijke’ per deelnemende 

groep aangesteld die de coördina�e van het Duurzaamheidspact op zich neemt. Ondertussen werden 

bij meer dan 100 vakgroepen, diensten en afdelingen concrete acties opgezet omtrent verschillende 

thema's: consumptie, afval, educatie, elektriciteit, catering en keuken, papier, verwarming, 

werkreizen, woon- en werkverkeer en communicatie en participatie. De bedoeling is dat diensten zelf 

jaarlijks kijken hoe ze intern hun dagelijkse werking kunnen verduurzamen. Op het einde van elk 

academiejaar worden de leukste, origineelste acties, of initiatieven met de meeste impact erkend. In 

het verleden werden al prijzen uitgereikt voor  initiatieven rond duurzame catering, duurzaam 

reisbeleid, groene hoekjes, 2de handsmeubilair, etc. (Duurzaamheidspact-UGent, 2017). 
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 2.2.6 Universiteitsbreed keuzevak 'Duurzaamheidsdenken' 

In het keuzevak 'Duurzaamheidsdenken', dat ingevoerd werd in het academiejaar 2014-2015, leren 

studenten een welbepaalde complexe duurzaamheidskwestie vanuit verschillende perspectieven te 

benaderen. Ze worden aangemoedigd de complexiteit, ambiguïteit en het controversiële karakter 

van de problematiek daarbij te verkennen, zonder te vervallen in relativisme. Van belang is dat ze 

ervaren dat complexe duurzaamheidskwesties op verschillende manieren kunnen worden gekaderd 

en benaderd, waardoor zowel de omschrijving van het probleem als de keuze voor oplossingen kan 

verschillen. Experten uit exacte wetenschappen zetten namelijk doorgaans een andere bril op als 

sociale wetenschappers. De kennis van academici, beleidsmakers, bedrijfsleiders, 

vertegenwoordigers van NGO’s, etc. verschilt onderling vaak, maar kan evengoed complementair 

zijn. Sommigen stellen bekommernissen over de grenzen van de ecologische draagkracht voorop, 

anderen eerder de armoede en sociale uitsluiting. In sommige kwesties krijgt het mondiaal 

perspectief de bovenhand en in andere een lokale kijk, etc. Het vak Duurzaamheidsdenken wil haar 

studenten vertrouwen met het transdisciplinaire karakter van duurzaamheidskwesties  alsook het 

multiperspectivisme dat deze kwesties boeiend en ‘politiek’ maakt (Universiteit Gent, 2018-2019). 

Daar waar de vorige settings eerder gericht zijn op het beleidsniveau of projectniveau gaat het hier 

over een vak waar onderwijs over duurzaamheid centraal staat.  

 2.2.7 Politieke vraagstukken van duurzaamheid 

Politieke vraagstukken van duurzaamheid is een vak, aangeboden in de opleidingen Sociaal Werk, 

Sociologie, Stedenbouw en Ruimtelijke planning en Politieke wetenschappen, dat studenten wil 

vertrouwd maken met complexe duurzaamheidsvraagstukken. Daarbij worden thema's aangehaald 

zoals de grenzen van de ecologische draagkracht, de groei-economiën in het Zuiden gecombineerd 

met de blijvende arm-rijk kloof, de structurele crisis van het kapitalistisch financieel-economisch 

systeem, etc. Binnen het opleidingsonderdeel wil men duurzame ontwikkeling benaderen als een 

centraal politiek vraagstuk voor de volgende decennia op een manier die past in een post-

positivistische wetenschapsbenadering en in ‘critical policy analysis’. In de hoorcolleges worden 

theorieën, denkkaders en perspectieven aangereikt om de politieke betekenis en de politieke 

implicaties van sociaalecologische uitdagingen en hun mogelijke oplossingen te duiden en te 

analyseren. In het vak kunnen studenten deze verder aan de hand van een  groepswerk zelf 

toepassen bij de discoursanalyse van een specifiek, zelf gekozen duurzaamheidsvraagstuk 

(Universiteit Gent, 2017-2018). Eveneens als het Universiteitsbrede keuzevak Duurzaamheidsdenken 

gaat het hier over een vak waar onderwijs over duurzaamheid centraal staat. 
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3 Educatie en de duurzaamheidstransitie 

3.1 Relatie tussen educatie en burgerschap  
Veranderingen worden afgedwongen, aldus Van Poeck (2010), als mensen hun verantwoordelijkheid 

opnemen als verontwaardigde burgers. En is precies dit niet de kerntaak van educatie: mensen de 

kans geven zichzelf te ontplooien om hun rol als burger in de samenleving op te nemen? De vraag 

blijft echter op welke manier educatie zich verhoudt tot dit burgerschap. Biesta (2010) beschrijft in 

dit opzicht drie functies van educatie. Allereerst spreekt hij van de kwalificatiefunctie waarbij 

educatie ons ‘iets’ aanbiedt zoals kennis, vaardigheden, houdingen, waarden, attitudes enz. Het gaat 

over het geheel aan competenties die we als individu kunnen verwerven en ons zullen helpen in ons 

toekomstige leven. Ten tweede is er de socialisatiefunctie binnen het onderwijs. Educatie leert ons 

deel uit te maken van een cultuur en van tradities (zoals bijvoorbeeld de moderne Westerse 

samenleving of de democratische traditie, geloofstradities,..) en reproduceert dus traditionele 

normen, waarden, verwachtingen en verhoudingen. Deze eerste twee functies van educatie kunnen 

sterk gelinkt worden aan wat Lawy en Biesta (2006) "Citizenship-as-achievement" noemen:  

kinderen, jongeren en volwassenen leren om een plaats te verwerven in de samenleving, waardoor 

de bestaande orde wordt bevestigd. Via socialisatie en kwalificatie  moeten mensen 'aanleren' hoe ze 

als goede burger moeten functioneren.  

In tegenstelling tot voorgaande visie op de relatie tussen educatie en burgerschap hebben Lawy en 

Biesta (2006) het ook over "Citizenship-as-practice". Burgerschap wordt hier niet meer als product 

gezien maar wel als een uitgangspunt. Volgens deze opvatting zijn er immers verschillende visies op 

wat 'goed' burgerschap betekent en wordt er in educatie net daarom ruimte gecreërd worden voor 

democratische experimenten om burgerschap op te nemen. De derde functie van eductie die Biesta 

(2010) vooropstelt -de subjectificatiefunctie- is hierbij essentieel. Subjectificatie gaat niet zozeer om 

mensen aan te passen aan de wereld, maar eerder om hen aan te leren hoe ze zich kunnen 

engageren in- en presenteren aan-  die wereld. Onderwijs moet de lerende op een zelfstandige en 

volwassen manier in de wereld leren staan, niet als object van andermans bedoelingen en wensen 

maar als subject van eigen handelen. In tegenstelling tot bij identificatie- waar de lerende zich zal 

conformeren aan de bestaande orde - houdt subjectificatie daarom juist een vorm van non-

conformisme in, waarbij de lerende vanzelfsprekendheden bevraagt en zoekt naar alternatieven. Zo 

kunnen kwaliteiten als zelfstandigheid, empathie, kritische gezindheid,etc. gevormd worden. 

Subjectificatie heeft hierdoor een politieke en democratische dimensie. Belangrijk om weten is dat 

Biesta stelt dat de drie domeinen van educatie niet volledig strikt van elkaar te scheiden zijn. 

Subjectificatie is onmogelijk zonder kwalificatie en socialisatie. Omgekeerd is het onvermijdelijk dat 

bij kwalificatie en socialisatie ook processen van subjectificatie lopen. Problematisch is dat het 

onderwijs zich vaak teveel inperkt tot kwalificatie en socialisatie, maar dat de rol van subjectificatie 

op de achtergrond verdwijnt. Dit, terwijl emancipatie en het ontwikkelen van kritische zin vereisen 

dat het vanzelfsprekende handelen van mensen wordt onderbroken en de mogelijkheid ontstaat om 

zich als subject op een nieuwe manier te presenteren aan de omgeving (Biesta, 2010). We kijken 

even naar het vurig betoog: 
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 De pedagogiek heeft niet de pretentie vastomlijnde antwoorden te geven. Ze verschaft 

 geen receptuur. Wat ze wel doet, is het aanreiken van principes en waardegeladen 

 concepten en werkwijzen waarmee de eigen situatie doordacht kan worden. Ze biedt 

 oriëntatiehulp. Ze geeft richting aan het denken en handelen van de man en de vrouw  in 

 de praktijk. […] Alleen hij/zij kan bepalen wat er aan de hand is en wat hem/haar te 

 doen staat. (Pols, 2012,  p.7) 

Als we even snel kijken op de website van de Universiteit Gent (z.j.f) zien we al snel dat ze 

eigenschappen die onder de subjectificatiefunctie van educatie vallen, zoals  'kritisch denken' of 

'non-conformisme', hoog in het vaandel wil dragen. Het credo  'Durf Denken' daagt studenten uit en 

moedigt hen aan om alledaagse opvattingen kritisch te benaderen en te durven nuanceren. UGent 

stelt dat de wereld erop vooruit gaat door kritische denkers die ingaan tegen de dominante 

opvattingen en sterke overtuigingen.  

 

3.2 De benadering van educatie in een duurzaamheidstransitie 
In het voorgaande werden een aantal belangrijke zaken aangehaald. De relatie tussen 

maatschappelijke uitdagingen en burgerschap (zie 1.2.1), onderwijs en maatschappelijke uitdagingen 

(zie 1.3.2), alsook onderwijs en burgerschap (zie 3.1) werd beschreven. In dit onderdeel 

concretiseren we educatie in duurzaamheidstransities.   

3.2.1 Het discours van de Universiteit 

"Sustainable development begins with education"; zo sterk wordt de rol van onderwijs voor het 

realiseren van duurzame ontwikkeling verwoord door UNESCO (2014). Educatie en leren hebben een 

cruciale plaats verworven in duurzaamheidstransities. Dit zien we tegenwoordig overal, zowel in de 

eerder aangehaalde beleidsdocumenten (zie 1.3.1) als in de academische literatuur (Van Poeck et al., 

2017). Sherman (2008) stelt dat het belangrijk is dat universiteiten het concept duurzaamheid 

benaderen als een 'big idea'. Big ideas zijn de fundamenten waarmee een universiteit zichzelf en zijn 

curriculum vormgeeft. Concreet wil dit zeggen dat het concept niet alleen in gespecialiseerde 

studiegebieden of voorgeschreven praktijken voorkomt, maar dat het geassocieerd en geïntegreerd 

wordt in elk deel van het onderwijs: in concepten, thema's, debatten, paradoxen, vragen en 

theorieën, etc.  Het wordt altijd meegenomen in traditionele academische disciplines en vult deze 

aan. Als duurzaamheid zo'n geïntegreerd big idea vormt zou dit volgens Sherman (2008) tevens heel 

wat opportuniteiten kunnen bieden om pedagogische toepassingen te vormen die brede en 

blijvende sociale veranderingen teweeg brengen. 

Maar ziet de UGent duurzaamheid wel als een big idea? Als we kijken op de site van de Universiteit 

Gent (z.j.g) blijkt van wel. Duurzaamheid  is te vinden tussen de 6 universiteitsbrede beleidskeuzes, 

naast zaken zoals Internationalisering en Diversiteit en gender. In het nieuwste memorandum van de 

Universiteit (2018b) houdt men een pleidooi om duurzaamheid te zien als een big idea. De auteurs 

van dit memorandum stellen dat duurzaamheidseducatie niet beperkt mag blijven tot het hier en 

daar toevoegen van een keuzevak, maar dat er sprake moet zijn van een coherente leerlijn die 

substantieel is ingebed in de opleiding. Dit zal implicaties hebben voor zowel leerinhouden als werk- 

en evaluatievormen.  
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3.2.2 Educatie voor duurzame ontwikkeling: hoe concretiseren?  

Er wordt op zeer uiteenlopende manieren gekeken naar de invulling van educatie bij het aanpakken 

van duurzaamheidsproblemen. Öhman (2008) geeft aan dat er drie verschillende tradities zijn in het 

lesgeven over milieu- en ontwikkelingsproblemen: enerzijds de op feiten gebaseerde traditie, 

anderzijds de normatieve traditie en tenslotte de pluralistische traditie. Bij elke traditie verschilt de 

manier waarop men educatie voor duurzame ontwikkeling vormgeeft, zowel qua organisatie en 

inhoud.  

In de op feiten gebaseerde traditie worden duurzaamheidskwesties behandeld als 

kennisproblemen. Volgens deze traditie is enkel wetenschap een betrouwbare basis voor onze kennis 

van duurzaamheidskwesties. Educatie voor duurzame ontwikkeling wordt gebaseerd op 

wetenschappelijke modellen en feiten. In het onderwijs zoekt men oplossingen via onderzoek en het 

verwerven van informatie over de problematieken. Het democratische proces is iets dat NA educatie 

komt. Problematisch is dat studenten niet participeren in het democratische debat en dat de 

waardendimensie van duurzame ontwikkeling volledig wordt miskend (Öhman, 2008). Net als bij de 

kwalificatiefunctie van Biesta worden ze uitsluitend geïnformeerd en competenties bijgebracht.  

In de normatieve traditie is de voornaamste taak van het onderwijs om milieuvriendelijke 

transformaties en gedragverandering aan te moedigen. Dit door studenten de noodzakelijke 

waarden en normen bij te brengen en hen in discussie te laten gaan met experts en politiekers, 

steeds op basis van -voor hen gepresenteerde- wetenschappelijke feiten. Men houdt wel rekening 

met de waardendimensie, maar het democratisch proces volstrekt zich VOOR educatie. Studenten 

zelf worden er nog steeds niet in betrokken. Problematisch is dat duurzaamheidskwesties ook hier 

benaderd worden als problemen waarop een pasklaar antwoord kan gegeven worden. Men houdt 

echter geen rekening met de verwevenheid en complexiteit van de problematiek en verwijst nog 

steeds simplistisch naar wetenschappelijke onderzoeken om tot oplossingen te komen. Verder 

bestaat  er het risico dat een normatieve aanpak educatie omvormt tot een politiek handvat om een 

bepaalde voorgeschreven maatschappij te creëren en dat het zo haar emancipatorische potentieel 

verliest. Studenten leren om veranderingen, compromissen en overeenkomsten te bekomen 

wanneer er waarde-gerelateerde verschillen  gelden (Öhman, 2008). 

Als antwoord op tekorten in voorgaande tradities ziet Öhman (2008) de pluralistische traditie als 

alternatief. Die stelt dat, bij de benadering van complexe, normatieve problemen (zoals de 

duurzaamheidsproblematiek) men in educatie geconfronteerd moet worden met verschillende 

perspectieven, waarden, contexten. Dergelijke multiperspectivistische onderwijsfilosofie zien we 

ook in de UGent; "Every way of seeing is also a way of not seeing. It is better to have a variety of 

models and archetypes so we stay flexible and open (Burke, 1935; geciteerd op [website] UGent).” In 

de pluralistische traditie zorgen discussies en dialoog ervoor dat het democratisch proces plaatsvindt 

IN educatie zelf. De uitdaging is niet het creëren van consensus, maar juist het plaats maken voor 

diversiteit en pluraliteit. Een pluralistische benadering botst wel nog steeds met de sense of urgency 

van duurzaamheidskwesties. Zoals al werd aangegeven in puntje 1.2.1 hebben Wals (2010) en 

Læssøe (2007) het over een democratische paradox:  aan de ene kant heerst het gevoel van urgentie 

en aan de andere kant moet toch een veelheid aan inzichten worden verkend. Het is namelijk 

verkeerd om onderwijs te gebruiken als instrument van vooraf bepaalde manieren van denken en 

handelen. 
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3.2.3 Noodzaak aan een politieke invulling van 'leren'  

Als duurzame ontwikkeling wordt erkend als een publieke kwestie wil dit zeggen dat educatie 

eromtrent zich niet zozeer mag richten op het hier-en-nu oplossen van specifieke problemen. Wel 

focust het op het vormen van actieve, kritische en onafhankelijke burgers die zelf beslissingen 

nemen. Inspirerende opvattingen zoals Andrew Dobsons visie op ecologisch burgerschap, het citizen-

as-practice perspectief van Gert Biesta en de pluralistische traditie van Öhman, etc. bieden in deze 

context ruimte aan een politieke invulling van leerprocessen in de context van 

duurzaamheidstransities. Dit houdt in dat studenten in educatie worden benaderd als volwaardige 

burgers en betrokken worden in het democratisch debat. In plaats van 'objecten' van verandering 

worden ze 'subjecten' van verandering. Leerprocessen moeten in dit opzicht aandacht hebben voor 

machtsrelaties, meningsverschillen, de rol van het heersende discours en oog hebben voor de 

ruimere economische, sociale en politieke context  (Van Poeck, 2010). 

 Docenten, onderzoekers en studenten moeten in staat zijn om duurzame ontwikkeling als 

 kompas te gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten, nu én in de toekomst. Iets wat vandaag 

 duurzaam is, is dat immers morgen misschien niet meer. In deze context van onzekerheid 

 moeten docenten, onderzoekers en studenten werken en leren. Het gaat daarom niet om 

 het overdragen van onomstreden duurzame kennis of het indoctrineren met 'zo handelt 

 u duurzaam'. Het gaat vooralom het creëren van ruimte waar ze met duurzaamheids-

 vraagstukken kunnen experimenteren. (Van Poeck et al., 2017, p. 5)  

Paulo Freire (1972) geeft aan dat wanneer we door middel van educatie enkel individuele 

gedragsveranderingen zouden willen bewerkstelligen (en hen beschouwen als 'objecten' van 

verandering), we eigenlijk doen aan een vorm van onderdrukking. Hij stelt dat authentieke 

overtuigingen, waarop verantwoordelijkheidsbesef en veranderingszin gebaseerd is, nooit door 

anderen 'gegeven' kunnen worden. Alleen via 'conscientização' (of kritisch bewustzijn) kan men 

verandering nastreven. En dé manier om dit bewustzijn aan te wakkeren is via dialoog. Zo kan 

pseudoparticipatie plaats maken voor intrinsiek engagement (Van Poeck, 2010). Educatie moet, 

volgens Freire (1972), in dit opzicht gebaseerd zijn op praxis: een proces van gelijktijdige ‘actie’ en 

‘reflectie’, waarbij we kritisch denken over de samenleving en op hetzelfde moment actie 

ondernemen tegen de maatschappelijke structuren die veranderd moeten worden.  Studenten en 

leerkrachten zijn hierbij beiden subjecten van een gezamenlijk leer-en veranderingsproces.  

Als we dergelijke redenering toepassen op het  eerder aangehaalde 4E-model houdt dit, volgens Van 

Poeck (2010) in dat 'leren' gericht is op alle E's. Heel concreet toegepast op "Enable" wil dit zeggen 

dat studenten betrokken worden in het denkproces van volgende vragen: Welk duurzaam gedrag 

moet mogelijk gemaakt worden? Waarom? Op welke manier pakken we dit aan?  Het zou evengoed 

mogelijk zijn om dit allemaal top-down te beslissen en in te voeren, maar wat hebben studenten daar 

dan uit geleerd? Door ze zelf te confronteren met vragen en uitdagingen spreken we ze aan als een 

deel van de oplossing in plaats van een deel van het probleem. Freire (1972) spreekt over problem-

posingeducation: doordat actie niet los staat van reflectie, ontstaan rijkere leerervaringen. 
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4 De student als change agent in het streven naar een duurzame 

UGent 
Universiteiten hebben, zoals we reeds aangaven volgens velen, een rol wat betreft de transitie naar 

een duurzamere samenleving. Aangezien studenten een wezenlijk onderdeel vormen van 

universiteit, is het niet onbelangrijk om na te denken hoe zij in dit vraagstuk als change agents 

zouden kunnen  functioneren, zowel binnen hun opleiding als binnen het ruimere universiteitswezen.  

4.1  Change agents en complexe duurzaamheidskwesties 

4.1.1 De change agent ?! 

Een individu of een groep die de taak op zich neemt om verandering in een organisatie te initiëren, 

faciliteren of te coordineren is volgens Tschirky (2011) een veranderingsagent of 'change agent'. 

Naast deze opdeling tussen change agents als' individu' of 'groep' verwijzen Van Poeck, Læssøe en 

Block (2017) naar nog heel wat manieren om change agents in te delen. Zo kunnen change agents 

enerzijds professionele specialisten zijn met een specifieke schooling en vaardigheden inzake  

veranderingsprocessen, maar anderzijds kunnen ze ook actoren zijn met andere expertises en 

competenties zoals bijvoorbeeld visionair leiderschap (Bennis, 1964; Buchanan & Boddy, 1992; 

Behling and McFillen, 1996). Verder maakt men ook een belangrijk onderscheid tussen interne en 

externe change agents. Interne change agents zijn personen die reeds deel uitmaken van een 

organisatie en daardoor de organisatiecultuur en -activiteiten al kennen. Dit wordt doorgaans gezien 

als een voordeel. Externe veranderingsagenten worden daarintegen van buiten de organisatie 

aangesteld om de organisatie en hun activiteiten te evalueren en zo verandering te bekomen. Het 

feit dat ze niet gebonden zijn aan de organisatiecultuur, beleid of traditie brengt met zich mee dat ze 

over de mogelijkheid beschikken om nieuwe perspectieven op de situatie kunnen brengen en de 

status quo uit te dagen. Dit kan echter ook in hun nadeel spelen omdat ze het organisatieverleden, 

procedures en personeel minder goed kunnen inschatten (Lunenburg, 2010). Van Poeck, Læssøe en 

Block (2017) verwijzen naar het werk van verschillende auteurs om te duiden dat ook change agency 

'an sich' verschillende opdelingen kent. Change agency kan zo bijvoorbeeld formeel gevraagd worden 

of niet (Bennis & Schein, 1969; Zaltman & Duncan, 1975), procesgericht of eerder taakgericht zijn 

(Dale, 1974; Saravanan, 2015), proactief gestart worden of als reactie op druk van buitenaf (Tichy 

1974, 1975), etc. Van Poeck, Læssøe en Block (2017) geven aan dat change agency bij 

duurzaamheidskwesties tevens aanzienlijk verschilt met die van een managementperspectief omdat 

de beoogde verandering niet als waardenvrij gezien kan worden. Er spelen namelijk altijd 

onzekerheden en controverses mee als het gaat over duurzaamheid. Zij pleiten voor het hanteren 

van spectrums. 

4.1.2 Soorten change agents  bij duurzaamheidskwesties  

Van Poeck, Læssøe en Block (2017) identificeren, met betrekking tot duurzaamheidskwesties, vier 

soorten change- agents. Dit doen ze aan de hand van twee spanningsvelden:  

De eerste as (y) van de matrix wordt gevormd door een spanning tussen de instrumentele en de 

open benadering van veranderingspraktijken. Het instrumenteel perspectief richt op de overdracht 

van niet-onderhandelbare, feitelijke gedragsrichtlijnen. De open benadering daarentegen pleit voor 

pluralisme en dus voor een veelheid aan meningen, opvattingen en perspectieven. Bij beide 

benaderingen zijn er valkuilen:  de eerste verwaarloost te gemakkelijk onzekerheden en controverses 
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(Breiting, 2009) en de laatste bevat het risico om over te gaan tot overmatig relativisme met 

betrekking tot de implicaties van duurzaamheidskwesties (Kopnina, 2012). Een vergelijkbare 

spanning voedt, zoals we duidelijk bij de verschillende tradities van Öhman (2008) zagen, discussies 

over onderwijs in relatie tot duurzaamheid.  De tweede as van de matrix (x) wordt gevormd door een 

spanning tussen afstand versus betrokkenheid. Change agents worden in de literatuur vaak 

afgebeeld als neutrale agenten die verandering mogelijk maken en anderen helpen met een 

veranderingsproces "zonder zelf betrokken te raken bij zijn inhoud" (Dale, 1974). Daarom zijn ze in 

staat om op professionele wijze de juiste gespecialiseerde scholing, expertise en competenties te 

hanteren bij het faciliteren en beheren van verandering (Bennis, 1964 ; Schein, 1988; Buchanan & 

Boddy, 1992). In tegenstelling tot zo'n neutrale, losgekoppelde positie worden change agents, vooral 

in het kader van duurzaamheid, ook vaak beschreven als niet-neutraal en persoonlijk betrokken 

actoren gedreven door idealisme (Walker, 2006, 2007). Vooral in oppositionele minderheidsgroepen 

kan zo'n persoonlijk engagement belangrijk zijn voor bijvoorbeeld het empoweren en behoud van de 

groepsidentiteit en geloof in de mogelijkheid tot verandering. Aan de andere kant riskeert een 

extreem fanatisme de ambities van eigen minderheidsgroepen te ondermijnen (Wickenberg, 2004 ; 

Marimaa, 2011).  

Door de twee spanningen te combineren werden, zoals te zien op Figuur 6, vier ideale soorten 

veranderingsagenten ontworpen: de Technicus, de Overtuiger, de Bemiddelaar en de Concerned 

explorer. Elk van deze ideale types kunnen nog eens verschillende rollen innemen om hun 

veranderingspraktijken uit te voeren en hanteren uiteenlopende benaderingen van leren. De 

onderstaande uiteenzetting van de vier verschillende soorten change agents, die tevens één van de 

vele mogelijke typologieën is, is een vertaling van Van Poeck, Læssøe en Block (2017); 

  

 

 

 Figuur 6. Ideaaltypische soorten change agents. Overgenomen uit An exploration of sustainability change agents as facilitators of 

nonformal learning: mapping a moving and intertwined landscape, door Van Poeck, Læssøe & Block, 2017. 
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De Technicus 

De combinatie van persoonlijke onthechting en een instrumentale oriëntatie creëert de Technicus. 

De technicus ziet verandering als een kwestie van concrete probleemoplossing en benadert de 

duurzaamheidstransitie dusdanig vanuit een rationele houding: het is een kwestie van technische 

kennis en innovaties, gevolgd door de implementatie. In sommige gevallen wordt er met sociaal-

culturele factoren rekening gehouden. In zijn of haar aanpak staat de "kwalificatiefunctie" van Biesta 

(2010) van het onderwijs centraal: lerenden moeten zich kwalificeren als technici door zich te richten 

op het verwerven van technisch-wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden. Kennis en 

competenties worden beschouwd als prestaties van individuele lerenden die in verschillende 

contexten kunnen worden overgedragen en toegepast. Leren is dus eerder resultaatgericht dan 

procesgericht. Als ideaal type is een technicusbenadering het meest relevant voor het omgaan met 

wat Hoppe (2010) kenmerkt als 'gestructureerde problemen' (zie 1.2.1). Van Poeck, Læssøe en Block 

(2017) identificeren een aantal rollen die change agents als Technici kunnen op zich kunnen nemen. 

Als Manager proberen zij het hele veranderingsproces te sturen door het plannen, organiseren, 

leiden, controleren en herzien van veranderingsstrategieën. Als Adviseur geven zij zeer specifiek 

deskundig advies en antwoorden op specifieke vragen. Als Expert proberen ze verandering te 

bevorderen door het leveren van expertise in de vorm van kennis, inzichten en feiten. 

De Overtuiger 

Voor de Overtuiger, een instrumenteel georiënteerde en betrokken veranderaar, wordt 

duurzaamheid geassocieerd met persoonlijke waarden, overtuigingen en emoties. Het concept is 

een inherent onderdeel van diens levensoriëntatie en zelfidentiteit. Duurzaamheidstransitie is voor 

hem of haar een zoektocht naar waardegedreven concrete alternatieven. De Overtuiger probeert 

mensen te activeren, bewust te maken en te (her)socialiseren. Net zoals bij Biesta's (2010) 

socialisatiefunctie moeten voor de Overtuiger lerenden bepaalde normen, waarden, overtuigingen, 

verwachtingen, houdingen, gedragingen en identiteiten eigen maken om zo deel uit te maken van de 

duurzame gemeenschap. De Overtuiger beroept zich op technisch-wetenschappelijke kennis als 

legitieme onderbouwing van zijn of haar emotioneel geïnvesteerde en normatieve waarden, 

overtuigingen en wereldbeelden. De Overtuiger-aanpak kan als ideaal type kan in verband worden 

gebracht met Hoppe's (2010) gematigd gestructureerde problemen (zie 1.2.1). Van Poeck, Læssøe en 

Block (2017) identificeren een aantal rollen voor change agents als 'Overtuigers', die 

gemeenschappelijk hebben dat ze zich allemaal idealistisch focussen op radicale verandering, zowel 

individueel als maatschappelijk. De Revolutionair is zeer sterk gericht op maatschappelijke 

verandering en streven ernaar om allianties op te bouwen om tegen machtsstructuren in het streven 

naar fundamentele sociale verandering. Examplars leggen daarintegen de nadruk op individuele 

verandering: door zelf  het goede voorbeeld te zijn en tonen streven ze er bewust naar om een 

model aan te reiken dat gekopieerd of nagebootst kan worden. Inspirerende leiders zijn gericht op 

het verhogen van wenselijke en inspirerende doelen en waarden en streven ernaar om volgelingen te 

verenigen en in staat te stellen deze doelen en idealen te bereiken. De Bewegingsintellectueel 

vertaalt bestaande kennis in argumenten die een bepaalde radicale visie of beweging ondersteunen. 

De Oplossingsleverancier richt zich op het leveren en overtuigen van anderen om kant-en-klare 

oplossingen te gebruiken met het oog op de nagestreefde verandering. Tolken selecteren en 

verzamelen kennis en presenteren deze in een vorm die zinvol is in relatie tot een concrete casus of 

kwestie. 
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De Bemiddelaar 

De Bemiddelaar onderscheidt zich van de eerste twee ideale types door niet instrumenteel te zijn: 

volgens hem of haar zijn er geen kant-en-klare oplossingen. Hij of zij richt zich op het versnellen van 

de participatieve dialoog, leren en creatieve innovatie. Dit, niet zodat technische kwalificatie of 

waarde-socialisatie kan plaatsvinden, maar wel opdat men kan komen tot een collectieve, concrete 

en creatieve probleemoplossing. In dit proces stelt de Bemiddelaar zich afstandelijk op als 

onpartijdige derde partij. De bemiddelaar draagt bij aan de drie educatiefuncties van Biesta (2010): 

kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Bemiddelaars zien de duurzaamheidstransitie als een 

proces van sociaal-cultureel leren waarbij verandering mogelijk gemaakt wordt door democratische 

dialoog. Het ideaal van de Bemiddelaar floreert dus in relatie tot wat Hoppe (2010) 'gematigd 

gestructureerde problemen' noemt, ofwel door het gebrek aan overeenstemming en zekerheid over 

vereiste en beschikbare kennis (d.w.z. door het creëren van nieuwe kennis) of door te bemiddelen 

wanneer er een gebrek is aan overeenstemming over waarden en normen. Van Poeck, Læssøe en 

Block (2017) identificeren een aantal rollen, die zich allen focussen op de voortgang van het 

veranderingsproces. De Initiatiefnemer start veranderingsprocessen door initiatieven te ontplooien 

die mensen kansen bieden om deel te nemen. De Mobilisatoren gebruikt vooral zijn 

communicatiecompetenties om mensen te activeren. De Netwerker verzamelt een diversiteit aan 

actoren en perspectieven door nieuwe actoren te introduceren en stimuleren hun perspectieven te 

delen. De Facilitator, als procesdeskundige, helpt mensen door hen samen te laten denken.  

De Concerned Explorer 

De Concerned Explorer houdt sterke, emotioneel geïnvesteerde meningen, waarden, en 

overtuigingen met betrekking tot de duurzaamheidskwestie en wil deze tegelijk bijdragen in 

dialogen om zo wederzijds te leren met andere mensen. Bij hem of haar komt het perspectief op 

leren overeen met de eerder aangehaalde 'Educatie als respons'- metafoor, beschreven door 

Vandenabeele en Wildemeersch (2012). Onderwijs wordt niet gezien als een plaats om mensen uit te 

rusten met vooraf bepaalde oplossingen, maar moet zich juist focussen op controverse. In de praktijk 

moeten de lerenden uitgenodigd worden om hun vragen, standpunten en ervaringen te 

beantwoorden in het volle besef van de tegenstellingen, dubbelzinnigheden en verschillen die er 

tussen hen bestaan. Op die manier erkennen Concerned Explorers volledig het gebrek aan 

overeenstemming over waarden en normen en het gebrek aan zekerheid over de vereiste en 

beschikbare kennis die 'ongestructureerde problemen' kenmerken (Hoppe 2010). Niet kwalificatie of 

socialisatie, maar de subjectificatiefunctie van Biesta (2010) staat op de voorgrond. Deze wordt 

opgesplitst door Håkansson et al. (2017): er vindt een verschuiving tussen verschillende, bestaande 

perspectieven plaats waarbij een manier van zijn en doen gevestigd wordt die niet thuishoort in de 

bestaande orde. Kenmerkend voor  de verschillende rollen van dit type change agent is de aandacht 

en focus op de kwesties die op het spel staan. De Bewustmaker richt zich op bewustwording van een 

onderwerp, wekt  er interesse voor op en vraagt aandacht voor het onderwerp. De Visionair richt 

zich vooral op de toekomst door veranderingen en overtuigende toekomstvisies voor te stellen. Tot 

slot, de Goeddoender doet, net als de 'Examplar', ook inspanningen om naar eigen idealen en 

overtuigingen te handelen, maar doen dit puur omwille van persoonlijke motivatie (in plaats van om 

een voorbeeld te zijn voor anderen). In feite is hij of zij een change agent die onbewust anderen 

inspireert om te veranderen.  
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4.2 Een bottom up benadering bij duurzaamheidstransities 
Bij transities is het steeds belangrijk om af te vragen wie de zaken in beweging zet. Veranderingen 

worden vaak top-down aangepakt, zeker als het gaat over allesomvattende onderwerpen zoals de 

toekomst van de mensheid, de natuur en de planeet. De besluiten vinden plaats op hoog niveau en 

hebben gevolgen voor veel mensen (Roorda, 2015). Respondenten uit onderzoek van Deleye, Van 

Poeck en Block (2018) geven aan dat er risico’s en nadelen verbonden zijn aan een top-down 

benadering om duurzaamheid in een organisatie te integreren. Het opleggen van zaken van bovenaf, 

zo stellen ze,  kan het risico lopen om op extra weerstand te botsen. Verder zou dergelijk 

uitgangspunt het risico lopen te vervallen in een overmatige controle en de bijhorende 

bureaucratisering. Daarnaast heeft een top-down benadering eerder de kans samen te gaan met een 

'zwakke' invulling van duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat de praktijken die duurzaamheid als 

onderwerp hebben bevestigend werken: ze blijven trouw aan de dominante regels, normen, 

gebruiken etc. De eerder besproken kritiek van Thomas Block op de SDG's (zie 1.3.1) zijn 

vergelijkbaar met deze  inzichten. Block (2018) wees op het feit dat dominante discours de neiging 

hebben om het huidige systeem niet helemaal onder de loep te nemen. Dit zou immers impliceren 

dat ze zichzelf helemaal in vraag moeten stellen en zich volledig openstellen voor een veelheid aan 

nieuwe, alternatieve inzichten. Bottom up benaderingen, daarentegen, durven het dominante 

systeem vaak wel in vraag stellen en een beeld te schetsen van hoe het anders kan. Zeker wanneer 

het gaat over kleinere groepen in een lokale omgeving kan een bottom-up aanpak leiden tot grote 

gevolgen (Roorda, 2015). Ook Sas van Rouveroij, voorzitter van de Raad Van Bestuur van de UGent, 

gelooft in de kracht van een bottom-up aanpak: 

 Niets doen voor een meer duurzame wereld omdat de eigen bijdrage een verwaarloosbaar 

 effect zou hebben is een foute redenering. De inspanning moet je leveren vanuit een puur 

 moreel oogpunt zodat het effect van de bijdrage volstrekt ondergeschikt wordt. 

 Daarenboven geloof ik dat de 21 eeuw in het teken zal staan van de groeiende kracht van 

 steeds grotere aantallen geëngageerde individuen die zich voor gerichte doelstellingen als 

 als collectiviteiten zullen gedragen en een echte game changer zullen worden voor politieke 

 besluiteloosheid. Alles begint bij onszelf.( Universiteit Gent, 2018, p.18) 

Vermeersch  (2015) stelt dat kleine 'revoluties' heel belangrijk zijn voor de moraal. Lokale initiatieven 

als stadslandbouw, deel- en ruilprojecten, etc. lijken op het eerste zicht weinig impactvol, maar ze 

geven grip. Pas als we het gevoel krijgen dat we greep krijgen op onze eigen leefwereld  kunnen we 

opnieuw beginnen nadenken over het veranderen van de wereld. Kleine en  grotere ideeën,  kleine 

en grotere initiatieven en kleine groepjes maken samen een ‘bigger thing’, zo stelt de ex-rector van 

de Universiteit Gent (2016) Anne De Paepe. De rol die bottom up inititieven spelen bij de 

duurzaamheidstransitie wordt binnen de Universiteit Gent (2016) op subtiele en minder subtiele 

manieren aangehaald.  'The next big thing will be a lot of small things'  is de boodschap van 

kunstenaar Thomas Lommée, die gedurende lange tijd aan de zijgevel van de UFO in hartje Gent 

prijkte. Over de inhoud van de boodschap valt de discussiëren: getuigt ze van een gebrek aan ambitie 

of net van heel veel realiteitszin? Hoe dan ook, heel wat studenten en personeelsleden gaan 

tegenwoordig zelf aan de slag om het duurzaamheidsverhaal van de UGent mee te schrijven. In de 

Universiteit van Uppsala te Zweden toont het CEMUS project (zie appendix)  dat Universiteiten een 

'politieke' invulling van leren én het engagement van studenten als sustainability change agents niet 

alleen kunnen aanmoedigen of faciliteren, maar zelfs structureel kunnen inbedden. 

https://www.knack.be/nieuws/auteurs/wim-vermeersch-229.html
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4.3 Uitdagingen, voorwaarden en dilemma's voor studenten als sustainability 

change agents 
In de literatuur werden een aantal voorwaarden, barrières, succesfactoren en dilemma's gevonden 

met betrekking tot (studenten als) sustainability change agents. In het onderstaande worden er een 

paar op een rijtje gezet. Tijdens mijn eigen analyse is het de bedoeling om te kijken of deze inzichten 

ook terugkomen in de beleving van de respondenten (geven zij dit ook aan?) en anderzijds om er 

meer inzicht in te verkrijgen (hoe werken ze en waar leiden ze naartoe?).  

  A. Kennis inzake duurzaamheid 

Helemaal in het begin van deze masterproef (zie 1.2.2) bespraken we een aantal barrières die, 

volgens Wilber (2000), de transitie naar duurzaam gedrag verhinderen. Het ontbeken van individuele 

kennis zou er zo voor zorgen dat mensen minder snel geneigd zijn te veranderen of actie te 

ondernemen. Dit kan problematisch zijn: in het duurzaamheidsverslag van de Universiteit Gent 

(2016)  tonen de  cijfers van de opleidingsevaluaties  inzake de dimensie 'duurzaamheid' dat 

studenten het aanbod educatie voor duurzame ontwikkeling vaak niet erg goed vinden. Veel 

studenten van de UGent  geven aan dat ze op hun honger blijven zitten op het vlak van 

duurzaamheidseducatie, zowel als het gaat over de inhoud van hun opleiding ("het mag best wel wat 

meer zijn) als wat betreft de gebruikte werk-en evaluatievormen ("het kan echt wel beter worden 

aangepakt").  

  B. Tijd en ruimte voor het democratisch experiment  

Vanuit pedagogisch standpunt wordt, door allerlei auteurs, een pleidooi gehouden om studenten 

mee te betrekken in het democratische proces inzake de duurzaamheidstransitie. Dit, door ze te 

betrekken in het denkproces  en hen de kans te geven als 'volwaardige burgers' actief mee te doen 

aan de beslissingen die genomen worden. Zo mag men volgens Van Poeck (2014) in educatieve 

praktijken niet de pretentie hebben om al op voorhand te bepalen hoe er naar die kwesties gekeken 

moet worden.  Men moet een veelheid aan opvattingen, meningen en belangen verkennen. Maar 

omwille van de 'sense of urgency'  die bij duurzaamheidskwesties van tel is mag het, zo stelt ze, geen 

vrijblijvende dialoog blijven. Na het verkennen moet men deze met elkaar confronteren en kijken 

naar wat -en voor wie- op het spel staat. Vandenabeele en Wildemeersch (2012) hebben het over  

'educatie als een respons'. Deze metafoor stelt dat - omdat fundamenteel verschillende opvattingen 

onvermijdelijk naast elkaar zullen blijven staan-  educatie moet focussen op controverse in plaats van 

consensus. De kern van het leerproces is hoe men verantwoorde keuzes leert maken bij verschillen 

en kwesties waar onverzoenbare opvattingen, belangen, bekommernissen etc. in het spel zijn. Maar 

om dit alles te kunnen doen is de nodige tijd en ruimte essentieel (Van Poeck, 2014).   

  C. Een draagvlak voor verandering 

Deleye, Van Poeck en Block  (2018) stellen dat een voldoende groot draagvlak een belangrijk 

elemement is wanneer men verandering wil bekomen en nastreven. Groeiende druk van onderuit 

kan immers in vraag stellen wat we altijd ‘normaal’ gevonden hebben en verandering afdwingen (Van 

Poeck et al., 2017). Dat het duurzaamheidsthema leeft onder de studenten is wel gebleken de 

afgelopen weken, schrijven Wang, De Gols, Thiessen en Minnaert (2019) in Schamper. "Ik zie het 

draagvlak alsmaar groeien, niet enkel bij de studenten, maar ook bij het bestuur", vertelde Riet Van 

de Velde aan hen.  
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  D. Samenwerking(sverbanden) 

Riet Van De Velde, afdelingshoofd milieu van de UGent, geeft in Schamper aan dat zowel 

drukkingsgroepen, experten en beleidsmakers aanwezig moeten zijn wanneer men échte duurzame 

veranderingen teweeg wil kunnen brengen (De Gols, Thiessen, Minnaert, 2019). Met andere 

woorden; om ware verandering mogelijk te maken is, naast bijvoorbeeld een voldoende groot 

draagvlak,  hulp van hogerhand noodzakelijk. Zo enkel kan men vooruitgang te kunnen boeken. 

Belangrijke kwesties zoals de aanpassing van het financieringssysteem (zoals het eerder besproken 

divestment-project aan de UGent) vereisen namelijk nu eenmaal invloed van hogerhand bij het 

veranderingsproces. Niet alle problemen kunnen volledig van onderuit aangepakt worden. Dit komt 

volgens sommigen omdat bottom-up bewegingen gewoonweg te traag en te onzeker zijn om met de 

urgentie van duurzame ontwikkeling (cfr. 'sense of urgency') om te gaan (Deleye, Van Poeck en Block, 

2018).  

  E. Motivatie  

In onderzoek van Deleye, Van Poeck en Block  (2018) formuleren respondenten dat studenten 

moeilijk te motiveren zijn om te participeren in inspraakorganen of zich te engageren en zelf 

activiteiten te organiseren. Dit, zowel op het vlak van duurzaamheid als in het algemeen. Zo denken 

we bijvoorbeeld aan een studentenraad of in andere raden waar studentenvertegenwoordigers een 

plaats hebben. Ook Van Ryckeghem,  Frees en Wang (2019) stellen zich vragen over de intrinsieke 

motivatie van Gentse studentenverenigingen om zich duurzaam te engageren. Ze stellen dat, naast 

financiële en logistieke barrières, dit soms te wijten is op een gebrek aan interesse en ambitie. 

"Duurzaamheid is duidelijk geen prioriteit voor sommige verenigingen en konventen", klinkt het. Ze 

voegen er aan toe dat een kosten-baten analyse sterker dooweegt en dat duurzame alternatieven 

enkel gekozen worden wanneer deze niet te veel lasten met zich meebrengen. Dit is ergens jammer 

want als studenten zich meer zouden opstellen als vragende partij voor meer aandacht voor 

duurzaamheid binnen het onderwijs en binnen een hogere onderwijs instelling zou hier gebruik van 

kunnen gemaakt worden om duurzame ontwikkeling als drukkingsmiddel op de agenda te plaatsen 

(Deleye, Van Poeck en Block, 2018).  

  F. Andere barrières (uit de universiteit) 

Decennialang gegroeide instituties, zoals Universiteiten, zijn niet zomaar te veranderen en sommige 

actoren zullen met alle macht hun positie en belangen verdedigen (Grin, Rotmans & Schot, 201). 

‘Lock ins’ werken verandering tegen en gangbare praktijken worden makkelijker bediend (Van Poeck 

et al., 2017). Tevens is verandering van binnenuit vaak moeilijker dan verandering van buitenaf, zo 

stelt Baker-Shelley (2017). Projecten met een groot potentieel die aansluiten bij de universitaire 

doelstellingen worden vaak zonder aanwijsbare reden afgewezen en medewerkers van de Green 

Office worden met minachting behandeld, en soms zelf beschuldigd de 'evaluatie' of 

'duurzaamheidspolitie' te zijn. Ook bestaan er binnen het universiteitswezen soms  misbegrepen 

visies en misverstanden op change agents. Een vaak gehoorde, maar zelden besproken visie is dat 

men niet mag handelen als change-agent binnen een universiteit totdat men op zijn minst een 

doctoraat heeft. Wanneer men deze opvatting hanteert sluit men in feite de hele studentenpopulatie 

uit (Baker-Shelley, 2017).  

 

 

https://www.schamper.ugent.be/auteur/vincence-de-gols
https://www.schamper.ugent.be/auteur/hanne-thiessen
https://www.schamper.ugent.be/auteur/maja-minnaert
https://www.schamper.ugent.be/auteur/antoon-van-ryckeghem
https://www.schamper.ugent.be/auteur/pieter-jan-frees
https://www.schamper.ugent.be/auteur/mingtje-wang
https://www.universityworldnews.com/fullsearch.php?mode=search&writer=Alex+Baker-Shelley
https://www.universityworldnews.com/fullsearch.php?mode=search&writer=Alex+Baker-Shelley
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Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Duurzaamheid is, zoals reeds werd aangegeven, een thema dat iedereen aanbelangt. Willen we een 

leefbare toekomst creëren, zullen er dingen veranderen. De toekomstige generatie en aldus de 

jongeren van vandaag spelen hierbij een cruciale rol aangezien zij het langst zullen leven met de 

implicaties van wat nu wel of niet  gebeurt. Dat ze dit begrepen hebben, blijkt uit de wereldwijde 

protesten en milieu en klimaatacties die recent plaatsvonden (en nog steeds plaatsvinden). We leven 

in een tijd die steeds nadrukkelijker vraagt om andere, duurzame oplossingen (CIC Company, 2015).  

Duurzame ontwikkeling is echter zodanig normatief, complex en vaag dat deze niet zomaar voor 

handen liggen. Öhman geeft aan dat het noodzakelijk is dat we de komende generatie voorbereiden 

om met waarde-gerelateerde verschillen om te gaan. Todd en Säfström (2008) sluiten zich aan bij zijn 

pluralistisch gedachtengoed en stellen dat educatie moet worden doordrenkt met een veelheid aan 

ethische en politieke inzichten. De onderwijspraktijk faciliteert het democratisch conflict. Maar 

tegelijkertijd klinkt dit alles redelijk vaag en ongrijpbaar. Hoe gaan we dit precies aanpakken? 

Transities vinden tegenwoordig overal plaats; op maatschappijvlak, in organisaties, etc. Dominante 

systemen zijn echter taai en de machtspatronen hardnekkig, zelfs wanneer transitie op de 

strategische agenda staat (CIC Company, 2015). Dit geldt ook voor de integratie van duurzaamheid 

binnen Universiteit Gent. Uit inzichten van Block (2018) kunnen we enigzins afleiden dat er 

meerwaardes zouden kunnen verbonden zijn aan het betrekken van studenten bij dit proces. 

Bottom-up actoren en initiatieven durven het dominante discours, in tegenstelling tot top-down 

initiatieven, immers wél in vraag stellen. Ook vanuit Freire's (1972) pedagogische inzichten kan een 

pleidooi gehouden worden voor de participatie van studenten. Hij stelt zo bijvoorbeeld dat échte 

'bewustwording' (en écht 'leren') pas plaatsvindt als studenten als 'subjecten' van verandering 

worden aanzien. Verandering begint wel bij het individu, maar het hele verhaal is groter, gelaagd en 

vraagt om verbinding en betrokkenheid van alle niveaus (CIC Company, 2015). In Universiteit Gent 

zijn er al studenten als change agents actief. Change agents zien dat de oude kaders niet meer 

werken,  willen verschil maken en ondernemen actie (CIC Company, 2015). In deze masterproef ga ik 

enerzijds op zoek naar een eigen richtinggevend kader om te kijken naar deze studenten als change 

agents in de transitie naar een duurzamere UGent. Anderzijds wil ik focussen op de rol van de 

universiteit met betrekking tot change agency van haar studenten. De volgende specifieke vragen 

worden gesteld; 

-Wie zijn de sustainability change agents aan de UGent? Hoe verhouden ze zich tegenover de vier 

ideaaltypische soorten change agents die Van Poeck, Læssøe en Block (2017) identificeren? 

-Wat moet de Universiteit, via educatie,  aanbieden aan haar studenten om hen te leren omgaan 

met duurzaamheid? 

-Moet de UGent studenten actief betrekken bij haar duurzaamheidstransitie?  

-Welke positie moet de UGent innemen tegenover haar sustainability change agents? 
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Methodologisch kader 

Om tot zo leerrijk mogelijke informatie te komen met betrekking tot de onderzoeksvragen werd 

gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Hieronder wordt eerst deze  gebruikte onderzoeksmethode 

beschreven. Nadien wordt verklaard welke literatuur vooral belangrijk was om het onderzoek te 

voeren en hoe deze gebruikt werd. Vervolgens worden de selectiemethode van respondenten, 

dataverzamelingmethode, analysemethode en enkele kwaliteitscriteria omschreven en 

beargumenteerd. Tenslotte worden ook het perspectief van de auteur en co-promotor van deze 

masterproef kort aangehaald.  

1. Onderzoeksmethode: kwalitatief onderzoek 
Zoals eerder beschreven heeft deze masterproef als doel om de rol van sustainability change agents 

aan de UGent te onderzoeken. Enerzijds wil ik een beeld krijgen op wie ze zijn. Anderzijds ga ik na 

welke verwachtingen, voorwaarden, uitdagingen en succesfactoren ze ervaren in hun rol als 

sustainability change agents aan de UGent. Aan de hand van deze inzichten tracht ik een beeld te 

schetsen op wat de UGent best aanbiedt aan -en hoe ze zich best positioneert tegenover- haar 

studenten in relatie tot (sustainability) change agency. Doorheen de gehele analyse staan de 

individuele belevingen en opvattingen van de tien student -respondenten centraal, maar wordt wel 

telkens gekeken of we deze empirie kunnen koppelen aan wat we in het theoretisch luik beschreven. 

Het is niet de bedoeling om een respresentatief beeld te schetsen, wel om aan zinvolle  

betekenisgeving te doen. Daarom werd gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. Plochg 

en Van Zwieten (2007) wijzen op het belang van kwalitatief onderzoek wanneer dergelijke 

betekenisverlening achter sociale processen centraal staat en wanneer veranderlijke en complexe 

processen worden bestudeerd. Ze geven aan dat in deze onderzoeksmethode gegevens op een 

systematische en controleerbare wijze worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. De 

kwalitatieve onderzoeker kan meerdere fases opnieuw cyclisch doorlopen. Zo werd oorspronkelijk 

gefocust op 'welke' rol studenten als change agents hebben in de transitie naar een duurzame(re) 

universiteit Gent. Het was de bedoeling te focussen op wat sustainability change agents 'moeten, 

mogen en kunnen' doen. Naargelang het onderzoek vorderde werd het echter logischer om hun 

beleving vanuit die rol te onderzoeken en te kijken naar wat dit betekent voor de rol van de UGent in 

relatie tot change agency. Plochg en Van Zwieten (2007) stellen dat dergelijke mogelijke flexibiliteit 

de grote kracht is van kwalitatief onderzoek. De onderzoeker kan op die manier nauw contact  

houden met de complexe werkelijkheid en inspelen op hetgeen empirisch wordt waargenomen.  

2. Literatuurstudie 
De literatuurstudie van dit masterproefonderzoek is vrij uitgebreid en vormt een cruciaal onderdeel  

om tot bij de uiteindelijke conclusies te komen.  Enerzijds worden inzichten van een aantal auteurs 

gebruikt als vertrekpunt om te analyseren en anderzijds worden ze opnieuw gebruikt om de 

empirische bevindingen uit de interviews kritisch te bespreken. In het onderstaande worden de 

belangrijkste 'sensitizing concepts' en hun auteurs kort geduid; 

Om te analyseren "wie" de sustainability change agents uit dit onderzoek zijn, wordt gebruik 

gemaakt van het spectrum van de ideaaltypische soorten sustainability change agents  die Van 

Poeck, Læssøe en Block (2017) beschrijven. De redenering van deze auteurs dat het, zeker in de 

context van duurzaamheidskwesties, beter is om een spectrum te hanteren, wordt vanuit de 
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gedachte dat er geen dichotoom onderscheid tussen "goede of slechte" change agents bestaat,  sterk 

gevolgd. Het screenen van de antwoorden van respondenten verloopt aan de hand van de twee 

spanningsvelden: open versus instrumenteel perspectief en betrokken versus afstandelijke positie. 

De valkuilen en sterktes die bij een welbepaalde "soort" change agent horen, worden later in de 

conclusie meegenomen om bepaalde antwoorden te kaderen.  Bij het analyseren van alles wat te 

maken heeft met 'educatie voor duurzame ontwikkeling' en de rol van de universiteit in relatie tot 

change agency, wordt erg gesteund op Biesta's (2010) verschillende educatiefuncties. Omdat 

educatie voor duurzame ontwikkeling ook gaat over de ontwikkeling van kritische zin, etc., gaat 

daarbij extra aandacht naar de subjectificatiefunctie. Ook Biesta's onderscheid tussen citizenship-as-

achievement en citizenship-as-practice perspectief is essentieel voor de analyse, omdat het al dan 

niet 'erkennen' van burgerschap veel zegt over het noodzakelijke democratische proces bij educatie 

voor duurzame ontwikkeling. In het analyseproces wordt vooral gefocust op de pluralistische traditie 

van Öhman (2008), omdat die meer recht doet aan de complexiteit van duurzaamheidskwesties als 

zijn andere tradities. De inzichten die Masschelein en Simons (2012) beschrijven in hun boek 

'Apologie van de school' omtrent het 'schoolse', en de nadruk die zij leggen op 'vernieuwende 

vorming', worden gebruikt om de academische verantwoordelijkheid van de universiteit in vraag te 

stellen. Cruciale concepten van Paulo Freire (1972) uit zijn boek 'Pedagogie van de onderdrukten', 

zoals revolutionaire leiders, praxis, conscientização en participatieve dialoog vormen enerzijds het 

vertrekpunt van deze thesis en worden anderzijds gekoppeld aan al het voorgaande. Ten slotte wordt 

tijdens de analyse sterk gelet op de aanwezigheid van de 4E-s die Jones, De Meyere en Keytsman 

(2008) beschrijven en de politieke invulling die Van Poeck (2010) er aan geeft. 

3. Selectie en verzamelen van respondenten  
Bij het verzamelen van de respondenten voor dit masterproefonderzoek werden zowel homogene 

als heterogene selectiecriteria opgesteld. Kelchtermans (1994) stelt dat een zekere homogeniteit in 

de steekproef van kwalitatief onderzoek belangrijk is opdat men een zinvolle onderlinge vergelijking 

van de respondenten kan maken. Patton (2002), langs de andere kant,  stelt dat bij een steekproef op 

basis van maximale variatie, waarbij een verscheidenheid aan settings gekozen wordt om hetzelfde 

onderwerp te benaderen, bijna alle patronen die naar voren komen belangrijk en waardevol zijn en 

de hoofdthema's vertegenwoordigen.  

Logischerwijze werd allereerst gekozen om studenten te interviewen die, op het moment van 

afname, studeerden aan de UGent. Op het moment van afname, omwille van het feit dat zij het 

dichtst betrokken zijn bij wat er heden ten dage 'leeft en speelt' aan de UGent. Maar omdat 

duurzaamheid zo'n complex en moeilijk definieerbaar concept is, besloot ik vervolgens mijn 

selectiecriteria te versmallen naar studenten die al enige voorkennis hadden inzake 

duurzaamheidskwesties. Dergelijke specificatie, zo hoopte ik, zou mij als onderzoeker de 

mogelijkheid geven iets gerichtere vragen te stellen. Daarna kwam ik tot de bedenking dat ik in mijn 

analyses waarschijnlijk best vooral zou focussen op sustainability change agents en de moeilijkheden, 

succesfactoren, etc. die ze ervaren  in hun rol. Daarom besloot ik me opnieuw te specificiëren en dus 

enkel studenten die al -min of meer- fungeren als sustainability change agents te selecteren. 

Bijgevolg werden een aantal duurzaamheidspraktijken waarbinnen studenten zich vrijwillig actief 

engageren,  en die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de UGent, geselecteerd. Het 

leek me aannemelijk dat dergelijke studenten hun motivatie inzake het onderwerp en doel van dit 

onderzoek ook hoger zou zijn. Daar waar in het bovenstaande het proces van de zoektocht naar 
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homogeniteit wordt beschreven, wordt in het onderstaande een tabel weergegeven die de 

heterogene karakteristieken bij respondenten weergeven. 

 Geslacht  Studierichting aan UGent  Duurzaamheidspraktijk(en) 

Respondent 1  Man   Moraalwetenschappen  D'urgent 
 

Transitie UGent  
 

Respondent 2 Man  Geschiedenis  D'urgent 
 

Transitie UGent 
 

Respondent 3 Man  Handelswetenschappen  Universiteitsbreed keuzevak 
'Duurzaamheidsdenken' 

 
Respondent 4  Man  Politieke wetenschappen 

+ Economie 
 Commissie Duurzaam Beleggen 

 
 

D'urgent  
 

Vak Politieke vraagstukken van 
duurzaamheid 

 
Respondent 5 Vrouw  Bio-

ingenieurswetenschappen 
 D'urgent  

 
Transitie UGent 

 
Duurzaamheidskantoor 

 
Respondent 6 Vrouw 

 
 Bio-

ingenieurswetenschappen 
 Duurzaamheidspact  

 
Transitie UGent 

 
Respondent 7  Vrouw 

 
 Psychologie  D'urgent 

Respondent 8 Vrouw 
 

 Sociaal Werk  Universiteitsbreed keuzevak 
'Duurzaamheidsdenken' 

 
Transitie UGent  

 
Respondent 9  Vrouw 

 
 Sociaal Werk  Vak Politieke vraagstukken van 

duurzaamheid  
 

Respondent 10 Vrouw 
 

 Biologie  D'urgent 
 

Duurzaamheidskantoor 
 

Transitie UGent 
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Deze aanzet tot maximale variatie geeft volgens Patton (2002) de kans om, in kleine steekproeven, 

de samenhangende verschillen tussen respondenten goed te onderzoeken. Volgens Miles en 

Huberman (1994) is een grote steekproef niet echt nodig bij een kwalitatieve onderzoeksmethode, 

dit maakt het immers moeilijker om tijdens de analyse voldoende in de diepte te kijken. Om aan de 

nodige respondenten te geraken werden alle individuen rechtstreeks mondeling, via mail, facebook 

of door een oproep in de klas gecontacteerd. Dit ging betrekkelijk vlot:  mijn eigen engagement  in 

D'urgent en Transitie UGent zorgde ervoor dat ik snel aan contacten geraakte. Zodra ik genoeg 

mogelijke participanten had verzameld, stelde ik een mail op met nog eens kort wat meer uitleg over 

het doel van dit onderzoek. Via een poll werden vervolgens afspraken gemaakt om de interviewdata 

vast te leggen. De respondenten kozen steeds de plaats en het tijdstip van het interview.  

4. Dataverzameling: semi- gestructureerde diepteinterviews 
In een interview wordt steeds informatie uitgewisseld over hoe en waarom de respondent een 

bepaalde situatie ervaart en percipieert. De ondervraagde verstrekt hierbij de informatie en de 

onderzoeker verzamelt deze (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Interviews zijn interpretatief op 

twee niveaus; enerzijds geven geïnterviewden op een subjectieve manier betekenis aan de sociale 

realiteit (die het voorwerp van onderzoek is), en anderzijds gaat de onderzoeker ook nog eens zelf 

interpreteren en analyseren. Er is dus sprake van een tweevoudige interpretatie of 'dubbele 

hermeneutiek' (Giddens, 1987). Yanow (2006) wijst erop dat dit kenmerkend is voor een 

constructivistische en interpretatieve benadering van kennisverwerving in de sociale wetenschappen.  

In dit onderzoek werd er gebruik gemaakt van semi- gestructureerde interviews om data te 

verzamelen bij de ondervraagde respondenten. Volgens Drever (1995) zet de onderzoeker, in dit 

soort interviews, een algemene structuur op waarbij de hoofdvragen vooraf vastliggen. De bevraagde 

thema's bestonden uit drie delen: ten eerste werden een aantal zeer algemene vragen omtrent de 

student en diens beleving inzake duurzaamheid gesteld, ten tweede vragen in relatie tot de 

universiteit Gent en ten derde vragen met als uitgangspunt de specifieke niche waarbinnen de 

student zich bevond of nog steeds bevindt (zie onderdeel 'selectie respondenten'). Er werden rond 

deze thema's vooral vaststaande, open vragen gesteld met als doel meer diepgang te verkrijgen. 

Dergelijke interviewleidraad (zie bijlage) en vaste gehanteerde structuur maakt vergelijken goed 

mogelijk (Denzin, 1970; Kelchtermans, 1994; Meijer, 1999). Indien de respondent tijdens het 

interview relevante zaken met betrekking tot change agency zei, werd van de vragen afgeweken en 

doorgevraagd om meer diepgaande en gedetailleerde informatie te bekomen. Ook de volgorde van 

de vragen was variabel met als doel het gesprek zo spontaan mogelijk te laten verlopen. Wanneer de 

geïnterviewde al een duidelijk standpunt had ingenomen inzake  een nog niet -gestelde vraag werd 

hier later niet meer op ingegaan. Drever (1995) geeft aan dat het typisch is voor semi-

gestructureerde interviews dat  de respondent in zijn of haar eigen woorden kan antwoorden en 

ruimte krijgt voor expressies van ideeën, gedachten en verhalen indien hij of zij daar behoefte aan 

heeft. Het stellen van bijvragen geeft de interviewer de kans om tot voldoende duidelijke 

antwoorden te komen. Kelchtermans (1994) stelt dat het onderzoeken van percepties en 

opvattingen het best gebeurt via semi-gestructureerde interviews juist omdat deze flexibiliteit 

toelaten. Telkens werd, ofwel bij de start ofwel op het einde van het interview, aan de respondenten 

gevraagd de informed consent (zie bijlage) te ondertekenen. Bij de start werd hen tevens  

toestemming gevraagd om het interview op te nemen. De interviews vonden plaats op 

uiteenlopende locaties, gaande van de woning van de respondent zelf tot een café (op een rustig 
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moment). De duur van de interviews varieerde van 35 minuten tot anderhalf uur. Dit was vaak sterk 

afhankelijk van persoon tot persoon. Na afloop van elk interview werd onmiddellijk een schriftelijke 

en letterlijke transcriptie gemaakt. Alle interviews van dit onderzoek zijn terug te vinden op de 

vakgroep Orthopedagogiek in de Begijnhoflaan 464 te Gent. 

5. Data analyse 
In dit onderzoek gebruik gemaakt van een thematische analyse. Dit is volgens Braun en Clarke (2006) 

de gepaste data analyse methode wanneer men bepaalde thema’s of patronen in de verzamelde 

data wil identificeren, analyseren en rapporteren. Een thematische analysemethode is, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de grounded theory, niet afhankelijk van een welbepaald bestaand 

theoretisch kader om patronen in data te achterhalen. Wel bestaat de mogelijkheid om verschillende 

theoretische kaders te gebruiken.  

Aan de hand van zes stappen van Braun en Clarke (2006), die weliswaar niet strict rechtlijnig zijn 

maar eerder cyclisch door elkaar heen lopen, werd de thematische analyse uitgevoerd. Tijdens het 

proces van analyseren werden verschillende reflexieve bewegingen gemaakt. De eerste stap bestond 

uit het grondig doornemen van de data. Dit, om er voldoende vertrouwd mee te geraken en ze zowel 

in de diepte als breedte te verkennen. Concreet werden in deze fase bijvoorbeeld de transcripties 

van de interviews uitgeschreven en verschillende malen aandachtig gelezen. Tijdens het doornemen 

van de interviews werden al enkele boeiende zaken of interessante op een apart blad 

neergeschreven (Braun & Clarke, 2006). In stap twee werden een aantal van de aantekeningen 

samengevat, gecodeerd en georganiseerd in initiële codes (Braun & Clarke, 2006). Bij de derde stap 

werden de initiële codes herleidt tot meer overkoepelende thema's. Aan de hand van een mindmap 

werden verbanden visueel voorgesteld. Op die manier werden thema's en subthema's meer van 

elkaar gescheiden en sommige thema's verbonden onder een gezamelijke noemer (Braun & Clarke, 

2006). Zo werden de subthema's "verantwoordelijkheden lesgevers" en "voorbeeldfunctie van 

school" ondergebracht in het overkoepelende thema "academische verantwoordelijkheid". In de 

vierde fase werden de verschillende thema's verfijnd. De validiteit van de aangemaakte thema's 

tegenover alle data en het doel van het onderzoek werd bekeken. Ook de homogeniteit en 

heterogeniteit van de codes tussen en binnen de verschillende thema's werd herbekeken en 

geevalueerd (Patton, 1990). Bij de vijfde stap, wanneer het thematisch overzicht duidelijk was werd 

per thema de essentie kort geïdentificeerd en de verbinding met de overeenkomende data gelegd 

(Braun & Clarke, 2006). In de zesde en laatste stap werd de finale analyse gemaakt aan de hand van 

de volledig uitgewerkte thema's. Het gecompliceerde verhaal van de data werd omschreven met als 

doel de lezer te overtuigen van de waarde en validiteit van de analyse. Meer dan enkel een 

beschrijving werd getracht het analystisch verhaal te koppelen aan de onderzoeksvraag en beoogd 

om deze op een onderbouwde manier te beantwoorden (Braun & Clarke, 2006). 
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6. Kwaliteitscriteria 
Om de kwaliteit te bewaren werd in deze masterproef getracht om de betrouwbaarheid en de 

validiteit van de gegevens te waarborgen. In het onderstaande worden een aantal van de gebruikte 

technieken besproken.  

 5.1. Betrouwbaarheid  
De betrouwbaarheid van een onderzoek kunnen we opsplitsen in twee: interne en externe. Om 

interne betrouwbaarheid, en dus de consistentie van het onderzoek, na te streven werden een 

aantal zaken gedaan. Zo werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een vaste interviewleidraad om 

ervoor te zorgen dat de participanten de vragen op dezelfde manier interpreteerden (Silverman, 

2001). Bij de analyses wordt steeds verwezen naar de citaten van respondenten te illustreren 

waarover het gaat (Janssens, 1985). Wanneer meerdere onderzoekers hetzelfde analyseren stijgt de 

interne betrouwbaarheid ook (Silverman, 2001). Met Katrien Van Poeck, doctor in de Pedagogische 

Wetenschappen aan de Universiteit Gent en tevens ook co-promotor van deze masterproef, werden 

zo bijvoorbeeld enkele coderingen vergeleken en geïnterpreteerd. Dit laatste was niet alleen gunstig 

tegenover de interne betrouwbaarheid maar hielp me ook om verdere interpretaties vorm te geven. 

Om een externe betrouwbaarheid (consistentie en repliceerbaarheid) tussen verschillende metingen 

hoger te maken werden de gebruikte methodieken, resultaten en omstandigheden van het 

onderzoek weergeven in het methodologisch kader. Daarnaast werd de algemene betrouwbaarheid 

vergroot door de interviews op te nemen op audioband:  geen informatie ging hierdoor verloren 

(Silverman, 2001). We moeten onthouden dat bij kwalitatief onderzoek de consistentie en 

repliceerbaarheid altijd ergens aangetast wordt omwille van het feit dat waarden en percepties van, 

van  zowel respondenten als de onderzoeker, meespelen.  

 5.2. Validiteit  
De geldigheid van de onderzoeksgroep en het gebruikte meetinstrument, in dit onderzoek 

'interviews', bepalen de validiteit van het onderzoek. Het is belangrijk dat je meet wat je wilt meten. 

Bij kwalitatief onderzoek zijn de resultaten meestal niet generaliseerbaar omdat het vooral gaat om 

meningen en belevingen. Dit zorgt ervoor dat de interne validiteit vaak laag is. In dit onderzoek werd 

gebruik gemaakt van een membercheck van de interviews om de interne validiteit te verhogen 

(Silverman, 2001). Meer specifiek werd elk interview, na de letterlijke transcriptie, naar de 

desbetreffende respondent  teruggestuurd om feedback en goedkeuring te vragen. Daarnaast 

verhoogt ook de eerder besproken selectieprocedure met maximale variatie de interne validiteit van 

dit onderzoek (Patton, 2002). De externe validiteit wordt bepaald door de mate van waarin 

resultaten overdraagbaar zijn op andere onderzoeken en situaties. Kwalitatief onderzoek bestudeert 

echter vaak kleinere groepen en een heel specifiek onderwerp, waardoor dit vaak een probleem 

vormt (Everaert & Peet, 2006). Dit onderzoek heeft niet de doelstelling om overdraagbaar te zijn 

maar tracht eerder een aantal kapstokken te bieden en een discussie te starten wat betreft 

studenten als sustainability change agents aan de Unviersiteit Gent. 
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7. Perspectief van de onderzoeker 
Deleye, Van Poeck en Block (2018) geven aan dat het voeren van onderzoek onvermijdelijk gepaard 

gaat met het maken van bepaalde keuzes. Goeminne (2011) stelt dat onderzoek zich altijd situeert 

binnen een bepaald perspectief op het gekozen onderzoek en onderwerp en op de bredere 

maatschappij. Marsch en Furlong omschrijven dit perspectief op onderzoek als volgt; ‘zoals een huid, 

niet zoals een trui’ (2002, p. 17). Het lukt niet, zelf met de beste wil, om er zomaar uit te stappen. 

Essentieel is dat je je hier als onderzoeker bewust van bent en hier open over communiceert. 

Omwille van deze redenen wens ik mijn persoonlijke visie omtrent studenten en 

duurzaamheid(stransities) kort te schetsen. 

Als auteur van deze masterproef is het niet onbelangrijk aan te duiden dat ik zelf redelijk betrokken 

ben wat betreft duurzaamheid. Alvorens mijn huidige opleiding 'Pedagogische wetenschappen' aan 

de universiteit Gent,  deed ik Sociaal Werk op de Arteveldehogeschool. Hier heb ik veel bijgeleerd 

over mens en maatschappij en werd ik geconfronteerd met grotere structurele problemen. Al snel 

ben ik mij kritischer beginnen opstellen en werd het thema 'duurzaamheid' iets waar ik steeds meer 

waarde aan hechtte. In mijn dagelijkse leven probeer ik reeds enkele jaren bewuste en verantwoorde 

keuzes te maken en hiernaar te handelen. Zo tracht ik bijvoorbeeld zo weinig mogelijk vlees te eten, 

zuinig te zijn in energieverbruik, bij korte afstanden duurzame manieren van vervoer te vinden indien 

mogelijk, etc. In het jaar 2017- 2018 was ik zelf actief en geëngageerd lid van D'urgent (zie 2.2.4). 

Zeker de helft van de gecontacteerde en opgenomen respondenten in deze masterproef zijn dat ook 

(of waren dit althans op het moment van afname). Door het gedeelde engagement kende ik deze 

respondenten betrekkelijk goed voorafgaande aan het onderzoek. De andere helft kende ik 

onrechtstreeks. Verder woonde ik ook enkele sessies van Transitie UGent (zie 2.2.3) bij. De 

voorafgaande kennis inzake duurzaamheid en het duurzaamheidsbeleid van de UGent  is een mes 

dat aan twee kanten snijdt: enerzijds verlaagt ze de neutraliteit, anderzijds kan ze me sneller tot 

diepere inzichten hebben gebracht.  

Verder wil ik de positie van mijn co-promotor, Katrien Van Poeck, even schetsen. Katrien Van Poeck 

is betrokken bij het vormgeven van Transitie UGent en lesgever bij het universiteitsbreed keuzevak 

duurzaamheidsdenken (2.2.6). Tevens is ze werkzaam bij het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling 

(CDO). Deze organisatie van de Universiteit Gent, opgericht in 1995, zet zich in voor multi- en 

transdisciplinair onderzoek naar de sociale en politieke dimensies van milieu- en 

duurzaamheidsvraagstukken (Universiteit Gent, z.j.h). Het CDO ziet duurzaamheidsvraagstukken als 

'politieke' materie en heeft de voorkeur voor een transformatieve of reformistische aanpak. De 

organisatie schuwt status quo benaderingen van duurzame ontwikkeling en neigt naar het hanteren 

van het multi-levelperspectief (zie appendix) als complexiteitserkennend theoretisch kader als het 

gaat over duurzame oplossingen (Deleye, Van Poeck en Block, 2018). 
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Onderzoeksresultaten  

In het onderstaande wordt de thematische analyse van het onderzoek uitgebreid weergegeven. In dit 

onderdeel wordt wel ingegaan op de onderzoeksvragen, maar staat voornamelijk de beleving van de 

respondenten centraal: Wat halen zij precies aan? Nadien, in de discussie en conclusie, wordt vanuit 

een pedagogische perspectief gekeken hoe dit gedeelte kan gebruikt worden om te  antwoorden op 

de onderzoeksvragen.  

DEEL 1: De sustainability change agent student aan de UGent. 
 
In dit eerste deel wil ik graag een duidelijker beeld krijgen van Gentse studenten als change agents en 

hun beleving. Aan de hand van het analyseren van de interviews wordt gekeken of we de vier 

ideaaltypes change agents, geformuleerd door Van Poeck, Læssøe en Block (2017), zien opduiken.  

Duurzaamheid: een prominent aanwezig thema in het leven van de sustainability change agent?  

We kunnen in de meeste gevallen vaststellen dat duurzaamheid wel ergens aanwezig is in hun dichte 

omgeving. Zo vinden we bij respondenten vaak van thuis uit enigszins duurzame waarden, 

gedragingen en ideeën terug. Dikwijls gaat het om kleine aanpassingen, zaken die we kunnen zien als 

gewoontegedragingen of gewoon zaken die financieel voordelig zijn. Hoewel dit duurzame 

gedragingen zijn (en ze onderhuids het socialisatieproces mee vorm geven)  kunnen we ons afvragen 

of het daadwerkelijk gaat om doelbewuste inzet op 'duurzaamheid'. Grotere, meer ingrijpende 

veranderingen in levensstijl en tegen-de -stroom-in initiatieven zien we in de gezinscontext minder 

snel terug. 

 Zo kleine zaken en aanpassingen, zoals het licht niet laten branden enzovoort, zijn allemaal 

 zaken waarmee ik al van kleins af aan thuis mee geconfronteerd werd. Maar als het gaat 

 over grote structurele veranderingen en groter bewustzijn.. daar ben ik pas later mee bezig 

 beginnen zijn.(respondent 2, student Geschiedenis) 

Wanneer het gaat over hun vriendenkring, geven meerdere respondenten aan dat ze zowel een 

groep vrienden hebben die zich niet of bijna niet (expliciet) met duurzaamheid of milieubewuste 

gedragingen inlaten en een groep die dit juist wel doet. Eénmaal in aanraking gekomen met het 

thema en een groep waarbinnen het thema leeft blijkt nieuwe aansluiting bij andere en onbekende 

duurzame mensen of initiatieven vlot te verlopen. 

 Ik heb een kern vaste vrienden uit een klein dorpje en zij zijn er niet echt mee bezig. Maar ik 

 heb ook nog heel wat vrienden binnen duurzaamheidsbewegingen ondertussen... Ik denk dat 

 als je bezig bent met duurzaamheid, dat je ook veel meer ziet wat er leeft en speelt. Je let er 

 meer op. Er ontstaat op  den duur een zekere bias. (respondent 1, student 

 Moraalwetenschappen)  
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Bezorgdheden en drijfveren  

 Allerlei uiteenlopende thema's die met duurzaamheid te maken hebben komen in hun antwoorden 

naar boven: circulaire economie, afvalreductie-en verwerking, sociale rechtvaardigheid, 

ontwikkelingssamenwerking, duurzame voeding, consumptiemaatschappij, CO2- uitstoot, etc. 

Interessant is dat bijna alle respondenten er vrijwel onmiddellijk op wijzen dat het concept 

duurzaamheid gekenmerkt is door onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van de drie P's 

(People, Planet en Profit/Prosperity) en dat dit eigenlijk hun hoofdinteresse opwekt. 

 Ik vind vooral de samenhang van alle aspecten van duurzaamheid belangrijk. Beslissingen 

 moeten genomen worden op lange en middellange termijn en er moet naar alle drie P's 

 samen  gekeken worden. Daar hebben we het in de les duurzaamheidsdenken ook over 

 gehad.  (respondent 3, student Handelswetenschappen) 

De voornaamste drijfveer om zich met duurzaamheid bezig te houden, ziet er bij alle respondenten 

vrij gelijklopend uit: ze maken zich zorgen over de toekomst. Niet zozeer wordt telkens de 

bezorgdheid over hun eigen toekomst aangehaald, maar ook die van anderen,  omdat zij harder 

en/of sneller zullen getroffen worden. Het gaat om een solidaire visie op duurzaamheid. 

 Duurzaamheid is zeer breed. De invulling die ik aan duurzaamheid geef is "zorgen dat we 

 binnen  de grenzen blijven" zodat we iets kunnen achterlaten voor generaties achter ons. En 

 onze aarde respecteren. We kunnen niet alles doen wat we willen. Ook tussen de mensen 

 onderling is het  heel belangrijk dat we met elkaar overweg kunnen. Dat we echt samen-

 leven. En duurzaamheid is de enigste manier naar iets moois te werken later. (respondent 1, 

 student Moraalwetenschappen)  

Respondenten duiden dat duurzaamheid niet alleen over de toekomst gaat, maar ook over het "hier-

en - nu". Het gebrek aan krachtig beleid dat duurzaamheid als belangrijk(ste) agendapunt vooropstelt 

en het gebrek aan bewustheid bij burgers is voor hen onrustwekkend. Ze bekritiseren het winstbejag 

dat, voortkomend uit ons neoliberaal economisch model, ons leven (zowel op individueel als 

collectief niveau) teveel bepaalt en stuurt.  

 Ik ben vooral bezorgd om het feit dat er geen of weinig bewustheid is. En dit vooral bij 

 invloedrijke personen. De oplossingen worden gezocht, maar vaak niet 

 duurzaamheidsgerelateerd. De personen die dit leiden en invloedrijk zijn stellen dit namelijk 

 vaak niet als eerste prioriteit. (respondent 6, studente bio-ingenieurswetenschappen) 

 In deze wereld draait het om welzijn en gelukkig zijn, we vergeten dat soms en stellen maar al 

 te vaak 'economie' voorop. Het zou andersom moeten zijn. (respondent 1, student 

 Moraalwetenschappen)  

Vanuit het idee dat de financiële kant van de zaak moet aangepakt worden heeft één van de student-

respondenten zich ingezet als trekfiguur bij 'Divestment', waarbij de beleggingsfondsen van onze 

universiteit in vraag gesteld en uiteindelijk geheroriënteerd werden.  

 In mijn tweede jaar bij UGent1010 kwam divestment ter sprake en ik vond dit als idee zeer 

 interessant. Ik wou hier een actie rond voeren want ik vond dit zeer veel potentieel hebben. 

 [...]We hebben het project zichtbaar gemaakt via allerlei middelen zoals media, straatbeeld, 

 aanspreken van studenten etc. Zo hebben we druk opgevoerd via studenten en media en 
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 partners. Dan, na deze druk, kwam er effectief iets in beweging. De commissie duurzaam 

 beleg werd opgericht en wij werden erin betrokken.(respondent 4, student Politieke 

 wetenschappen en Economie) 

Al redelijk snel is duidelijk dat, als we kijken naar de assen van de ideaaltypologie van Van Poeck, 

Læssøe en Block (2017), we te maken hebben met een persoonlijk betrokken change agent; als 

voorzitter van UGent1010, het huidige D'urgent is duurzaamheid een belangrijk thema binnen zijn 

eigen leven. Als we kijken naar de andere as van de ideaaltypologie (instrumentele of open 

benadering) zouden we uit deze specifieke casus concluderen dat hij een instrumentele benadering 

hanteert en het dus gaat om een Overtuiger. Met een vooraf vooropgesteld concreet doel - namelijk  

een radicale verandering van beleggingsfondsen van de UGent- heeft hij zich ingezet om anderen 

(medestudenten, media,..) bewust te maken en te activeren. Vervolgens kunnen we ons afvragen 

welke rol hij inneemt als Overtuiger. Zowel de rol van Revolutionair als Inspirerende leider lijken 

plausibel. Enerzijds kiest hij ervoor om via allerlei kanalen en allianties druk op te voeren tegen de 

gevestigde orde en zo verandering af te dwingen, wat hem een Revolutionair maakt. Anderzijds 

streeft hij ernaar om zich te verenigen met de UGent en samenwerkingsverbanden met hen aan te 

gaan om er zo voor te zorgen dat ze samen het wenselijk doel bereiken. Hij neemt dus beide rollen 

op, weliswaar op verschillende tijdstippen en in verschillende contexten. 

 

Wat doen Gentse Sustainability change agents zelf?  

Wanneer we kijken naar sustainability change agents zelf kunnen we echter vaststellen dat ze kiezen 

voor duidelijkere, meer ingrijpende aanpassingen in hun levensstijl: 9 van de 10 ondervraagden eten 

vegetarisch (sommigen zelf veganistisch) of proberen dit vaak te doen. Andere thema's die vaak 

aangehaald werden zijn afval -en plastiekreductie (door plastiek te beperken, zaken 

hergebruiken,overschotten van restaurants opkopen,..), duurzame kleding (door tweedehandskleren 

te kopen), mobiliteit (door openbaar vervoer, fiets zoveel mogelijk te gebruiken en auto en 

vliegtuigreizen te vermijden) en lokale producten (groenten,..) te kopen.  

 Bijvoorbeeld deze zomer ga ik op reis maar doe liever acht busreizen dan met het vliegtuig. Ik 

 probeer mijn visie te volgen in mijn acties. (respondent 6, studente bio-

 ingenieurswetenschappen) 

De levensstijlaanpassingen waarvoor zij kiezen zijn niet de gemakkelijkste of financieel voordeligste 

en hebben vaak een groter tegen-de-stroom-in gehalte als de aanpassingen waarmee ze thuis in 

aanraking komen. We kunnen gerust stellen dat ze vaak iets intentioneler of doelbewuster inzetten 

op duurzaam gedrag dan hun gezin. Opmerkelijk is dat enkelen onder hen, omwille van hun 

persoonlijke voorkeuren en keuzes, in de gezinscontext het thema 'duurzaamheid' laten opflakkeren: 

ze maken het (bewust of onbewust) bespreekbaar, proberen gezinsleden ervan te overtuigen 

duurzame keuzes te maken of stuiten zelfs op weerstand. In de interviews werden eigenschappen 

van twee soorten change agents herkend: de Concerned Explorer en de Overtuiger.  

In het onderstaande citaat duikt een Concerned Explorer op die, vanuit een sterke persoonlijke 

betrokkenheid plaats maakt voor een democratische dialoog in het volle besef dat er in haar familie 

andere meningen en opvattingen bestaan. Op het spanningsveld instrumenteel-open situeren we 
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haar eerder bij 'open'. Ze kruipt daarbij in de rol van een Bewustmaker: ze richt zich op 

bewustwording en vraagt aandacht voor duurzaamheid. 

 Binnen mijn familie blijft dit wel een discussiepunt. Heel wat familieleden hebben hier een 

 andere mening over, maar staan wel altijd open voor een discussie. Het is niet door hen dat ik 

 geprikkeld ben, maar dus eerder andersom… Maar ze zorgen wel voor extra motivatie. 

 (respondent 8, studente Sociaal Werk) 

Het volgende citaat toont ons een Overtuiger aan het werk: de respondent probeert, gedreven door 

haar sterke persoonlijke betrokkenheid, via een socialisatieproces welbepaalde gedragsverandering 

binnen haar familie te bekomen. Omdat ze op het einde van het citaat aangeeft dat ze dit wil 

bereiken door zelf het goede voorbeeld te tonen en ze 'zeker niet wil pushen', classificeren we haar 

als een 'Examplar'.  

 [...]Mijn zus en ikzelf wel, wij eten zoveel mogelijk vegetarisch, en proberen wel individueel 

 duurzamer te leven. Mijn zus en ik proberen ook stilletjes aan de rest van het gezin te 

 overtuigen om duurzamer te gedragen, maar willen hun er zeker niet tot pushen.  (respondent 

 7, studente Psychologie) 

In de volgende opmerking van één van de respondenten kunnen we duidelijk afleiden dat hij -

wanneer hij zich bezig houdt met het thema- zich niet wil beperken tot de levensstijlaanpassingen. 

Duurzaamheid is een thema dat met meer te maken heeft dan CO2 uitstoot of slechte 

arbeidsomstandigheden in een kledingfabriek in India. Het is, zoals we daarnet bespraken, een breed 

en gelaagd thema met onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van verschillende aspecten die 

landsgrenzen overstijgt. Deze respondent geeft aan dat dit inzicht voor hem prioritair is in het 

omgaan met het thema. Hij wil er in het dagelijkse leven dan ook op letten; 

 Ik eet zo weinig mogelijk vlees en probeer te letten op mobiliteit enzovoort. Maar ik zou het 

 eerder willen hebben over een andere manier van kijken naar de wereld en hoe de zaken 

 verlopen. Deze kunnen loskoppelen van puur enkel en alleen het 'klimaataspect' en het 

 grotere  plaatje te kunnen zien. Ook in de dagelijkse dingen... Als je een nieuwsfeit leest, wil ik 

 weten wat het sociale, economische en ecologische aspect is. Ik wil alles vanuit een 

 helicoptervisie kunnen  bekijken en let daar echt op. (respondent 4, student Politieke 

 wetenschappen en Economie) 

Studierichting   
De meeste respondenten uit het onderzoek waren geen eerstejaarsstudenten, maar eerder 

studenten in het midden of het einde van hun opleiding. Dit maakt dat ze toch een ietwat lange 

termijn perspectief kunnen hanteren in het beschrijven van hun ervaring van duurzaamheid in hun 

opleiding. Uit de interviews bleek dat de opleidingskeuze van de respondenten meestal niet -of toch 

niet rechtstreeks of bewust- verbonden was aan het thema duurzaamheid. Hoewel er tijdens het 

selecteren van de respondenten rekening gehouden werd met een variatie van studierichtingen, is er 

toch een grotere input van studenten uit  de richting Sociaal Werk. Zo zijn de drie onderstaande 

citaten van (ex-) studenten Sociaal werk. Opmerkelijk is dat deze studenten aangeven dat ze niet 

gekozen hebben voor hun richting omwille van hun interesse voor duurzaamheid. Hun interesse en 

engagement is er wel door gegroeid. Bij de andere respondenten werd dergelijk antwoord 

beduidend minder gegeven. Na verdere bevraging blijkt dat de eerste van deze (ex)studenten Sociaal 
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Werk - geëngageerd lid van D'urgent & 'T Bos - het vak 'Duurzame Ontwikkeling' op de 

Arteveldehogeschool had. De tweede had het (voor haar verplichte) vak 'Politieke Vraagstukken van 

Duurzaamheid' op de UGent. De derde had het vak 'Duurzaamheidsdenken' op de UGent en is 

momenteel erg geëngageerd in Students For Climate. Het lijkt er op dat hogereonderwijsinstellingen 

via hun kerntaak(onderwijs) op een bepaalde manier het change agency of burgerschap kunnen 

voeden.  

 Ik heb eerder het gevoel dat mijn besef en engagement voor duurzaamheid gegroeid is, juist 

 doordat ik sociaal werk heb gestudeerd. Mijn huidige richting, moraalwetenschappen, is deels 

 gebaseerd op mijn drang om kritisch na te denken en te filosoferen. (respondent 1, student 

 Moraalwetenschappen)  

 Neen, absoluut niet. Ik was helemaal niet bezig met duurzaamheid vooraleer ik mijn richting 

 deed. Maar door sociaal werk te doen en er zaken over te leren ben ik er meer mee bezig.. 

 Mijn richting is een eye-opener geweest. (respondent 9, studente Sociaal Werk) 

 Ik ben eerst sociaal werk beginnen studeren waardoor ik zelf ondervond dat ik meer en 

 bewuster ben beginnen nadenken. Daarna heb ik pedagogische wetenschappen (sociaal werk 

 als afstudeerrichting) gestudeerd. Vanuit een voorbeeldfunctie, die ik vind dat sociaal werkers 

 hebben, moeten we andere mensen een beetje proberen bij te brengen hoe ze zich duurzaam 

 kunnen opstellen.(respondent 8, studente Sociaal Werk) 

Het laatste bovenstaande citaat gaat om een persoonlijk betrokken change agent die zich richt op het 

socialiseren van anderen, zodat ze leren hoe zich duurzaam op te stellen. Zij is een Overtuiger die 

heel duidelijk in de rol van een 'Examplar' kruipt: ze hoopt het goede voorbeeld te geven zodat 

anderen zich leren duurzaam te gedragen. Dezelfde respondent 8 ontmoeten we hogerop, in een 

andere context,  als een 'Concerned Explorer'.  
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DEEL 2: De rol van de universiteit in relatie tot change agency van 

studenten 
In dit deel van de analyse wordt gefocust op de rol van de universiteit in relatie tot change agency 

van haar studenten. Als uitgangspunt staat de beleving van de respondenten hierbij centraal: wat zijn 

de verwachtingen, voorwaarden, drempels en succesfactoren van sustainability change agents aan 

onze universiteit? Wat halen de respondenten nu precies aan? Wat of wie speelt een rol? Op die 

manier worden drie overkoepelende thema's uit de interviews opgesteld: de rol van educatie voor 

duurzame ontwikkeling, engagement en motivatie van studenten en de rol van een 'whole institution 

approach'.  

Educatie voor duurzame ontwikkeling aan de universiteit Gent  
Het ontbreken van kennis over duurzaamheid zou, als we de inzichten van Wilber (2000) volgen, er 

voor zorgen dat mensen minder snel geneigd zijn te veranderen of actie te ondernemen. Dit kan 

problematisch zijn: de respondenten van dit onderzoek roepen allemaal op om duurzaamheid meer 

aan bod te laten komen in hun curriculum. Een aantal onder hen pleiten ervoor om duurzaamheid te 

implementeren als een basisvak, liefst op één of andere manier gekoppeld aan hun richting. Eén van 

de respondenten geeft aan dat het verder moet gaan:  UGent moet het niet alleen integreren, maar 

wel integreren als een 'Big Idea'.  

 Ze zijn goed bezig, maar moeten er nog veel harder mee bezig zijn en nog meer aandacht aan 

 besteden. Momenteel is het nog niet genoeg.[...], maar duurzaamheid moet veel dieper 

 aanwezig zijn in 'alles'; lessen, manier van,.... In alle vakken zou duurzaamheid op de één of 

 andere  manier moeten geïmpliceerd worden. Dat is echt nodig. (respondent 1, student 

 Moraalwetenschappen)  

 Ik vind het super moeilijk om te geloven dat je anno 2018 kan afstuderen als ingenieur en 

 praktisch niets van duurzaamheid hebt gezien. Voor mij mag dit dat een volwaardig vak zijn, 

 maar zelf binnen de vakken komt het amper tot nooit aan bod... Dit terwijl we wel praten 

 over fabricatie van zaken enzovoort. Zelf als keuzevak kan ik het nergens opnemen... 

 (respondent 6,  studente bio-ingenieurswetenschappen) 

De cruciale rol van educatie voor duurzame ontwikkeling wordt door de respondenten heel duidelijk 

naar voren geschoven in de verantwoordelijkheid van UGent met betrekking tot de 

duurzaamheidskwestie. Over 'hoe' dit dan best gebeurt, zien we uiteenlopende antwoorden: de 

respondenten formuleren antwoorden die we bij verschillende educatiefuncties van Biesta (2010) 

zouden kunnen plaatsen. In de volgende quote haalt de respondent vooral de kwalificatie- en 

socialisatiefunctie van Biesta aan:  via kennis - en competentieoverdracht alsook het bijbrengen van 

welbepaalde normen en waarden inzake duurzaamheid bereidt de UGent haar studenten voor op 

later. Ze hanteert een citizenship-as-achievement perspectief waarbij de lerende studenten zich 

conformeren aan wat vooraf als 'duurzaam' wordt gezien. 

 Ik merk bij mezelf dat ik enorm gegroeid ben in het denken over duurzaamheid en 

 aanleren van normen en waarden doordat ik er op school mee geconfronteerd werd. 

 Universiteiten zijn minstens even belangrijk omdat zij de normen en waarden kunnen vertalen 

 naar iets bruikbaars of maatschappelijk relevant. Universiteiten moeten de toepassingen en 
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 skills bijbrengen alsook een overzicht van de problemen geven aan alle studenten. 

 (respondent 6,  studente bio-ingenieurswetenschappen) 

Een andere respondent schuift vooral de subjectificatiefunctie van Biesta naar voor. Hij verwacht dat 

UGent zich in educatie voor duurzame ontwikkeling vooral bezig houdt met een democratische 

dimensie in het onderwijs. Ze leert studenten om kritisch te zijn en het vanzelfsprekende te bevragen 

opdat ze zichzelf positioneren rond duurzaamheid. Net als Masschelein en Simons (2012) stelt hij dat 

de universiteit zich moet behoeden van de opdracht om maatschappelijke verandering na te streven 

of maatschappelijke problemen op te lossen. Wel geeft ze haar studenten de kans om zich 

vernieuwend te vormen. Wat we in zijn betoog lezen kunnen we in vele opzichten vergelijken met  

de quote "Not changing the world, but giving others the chance to do so" (Venturini, 2010).  

 Scholen 'vormen' kinderen en universiteiten 'jong-volwassenen'. Een publieke institutie heeft 

 een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet de tools aanreiken of de interesse 

 aanwakkeren om maatschappelijke verandering te kunnen teweegstellen. Ik denk niet dat 

 scholen en universiteiten de beste instituties zijn om zelf maatschappelijke verandering 

 teweeg te brengen. Ze zijn wel de beste centra om mensen vorm te geven om zelf 

 veranderingen te kunnen voeren. Je hebt volgens mij twee zaken hé: via onderwijs moeten ze 

 mensen 'kritisch' leren zijn en hun de fundamenten van macht etc. aanleren. (respondent 4, 

 student Politieke wetenschappen en Economie) 

Nood aan brede benadering van duurzaamheid 

Alle respondenten problematiseren de te éénzijdige benadering van duurzaamheid (als deze al 

voorkomt) binnen hun curriculum. Aangezien duurzaamheid net zo'n breed, gelaagd en complex 

concept is, is er volgens hen nood aan een brede benadering van het begrip waarbij ze inzichten 

verwerven uit de verschillende wetenschappen. De onderlinge verbondenheid tussen de 3 P's , 

namelijk de sociale, economische en ecologische component komt niet of te weinig aan bod. 

Opmerkelijk is dat studenten uit meer wetenschappelijke richtingen wijzen op het tekort van de 

'sociale component' van duurzaamheid en studenten uit meer sociale richtingen wijzen op een tekort 

van de 'ecologische component'.  

 Ik vind in mijn richting dat het heel beperkt is. Je komt wel in aanraking met maatschappelijke 

 thema's en milieu en zo. Maar we sluiten ons op binnen ons eigen 'wereldje van expertise' van 

 wetenschappen. Je wordt eenzijdig gebrainwashed. Er zijn te weinig invloeden van andere 

 wetenschappen zoals bijvoorbeeld sociale wetenschappen om effectief een goed beeld te 

 krijgen van duurzaamheid. (respondent 5, studente bio-ingenieurswetenschappen) 

Sommige respondenten vermoeden dat de lesgevers niet genoeg 'brede kennis' hebben over 

duurzaamheid. Als professionals beschikken ze over heel wat kennis binnen hun eigen vakgebied, 

maar ze kennen niet genoeg over de pijlers van duurzaamheid. Daardoor slagen ze er vaak niet in de 

verbindingen van het sociale, economische en politieke duidelijk te maken.  

 Wel dat is een heel gevaar want ik denk dat de proffen er eigenlijk niets of te weinig over 

 afweten. Als je aan hen vraagt om zaken te linken aan duurzaamheid.. Dat gaat op niets 

 trekken. Die weten er vaak gewoon helemaal niets van. (respondent 4, student Politieke 

 wetenschappen en Economie) 
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Nood aan pluralisme (en transdiciplinariteit) 

Niet enkel het gebrek aan de verschillende componenten van duurzaamheid wordt aangeklaagd. 

Ondanks de multiperspectivistische onderwijsfilosofie die UGent vooropstelt, geven een aantal 

respondenten aan dat ze binnen hun richting te weinig pluraliteit ervaren. Dit geldt niet alleen rond 

de duurzaamheidskwestie. 

 De UGent beroept zich altijd op wetenschappelijk pluralisme, maar aan de faculteit 

 economie merk je dit helemaal niet. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele botsing van ideeën en 

 dat is jammer. Zelf Transitie UGent is eigenlijk relatief eenzijdig en soft vind ik. (respondent 4, 

 student Politieke wetenschappen en Economie) 

Nochtans zagen we dat als we duurzaamheidskwesties écht willen benaderen als de 'wicked-

problems' die ze zijn, het benaderen van verschillende invalshoeken noodzakelijk is. Er bestaat 

immers niet één juiste oplossing. Verschillende opvattingen worden naast elkaar geplaatst zodat 

weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden. Eén van de respondenten haalt in dit opzicht ook 

het belang van pluraliteit in het personeelsbestand van de UGent aan. 

 [...] Ik ken geen enkele vrouwelijke prof economie,... Bij de politieke ook amper.. Ik ken geen 

 enkele zwarte prof, geen enkele oosterse prof. Er is geen diversiteit in het proffenbestand, 

 niet qua ideeën, qua sekse, .. alles wat relevant is. En dat voel je in de opleiding. (respondent 

 4, student Politieke wetenschappen en Economie) 

Respondenten uit het universiteitsbrede vak 'Duurzaamheidsdenken', waarbij studenten uit 

verschillende opleidingen samen aan de slag gaan, prijzen de manier waarop pluralisme bij hen aan 

bod komt. Het feit dat hun medestudenten uit andere richtingen over andere kennis en 

perspectieven beschikken alsook de alternatieve werkwijzen en methodes hanteren om bepaalde 

problemen te benaderen vinden ze een grote meerwaarde.  

 Dit had ook veel te maken met het feit dat het een vak was waarbij studenten uit 

 verschillende richtingen kwamen.. dus transdisciplinair. Ik herinner me bij een groepswerk, 

 waarbij we zelf moesten lesgeven, we een bepaald idee moesten ontwikkelen over hoe we 

 iets gingen aanpakken. Een meisje van Sociaal Werk stelde onmiddellijk voor om aan de hand 

 van een kaart van de stad Gent de studenten zaken te laten visualiseren... Ik denk dat een 

 klas met studenten van alleen Handelswetenschappen daar praktisch nooit zouden 

 opgekomen zijn. Een veelheid van verschillende inzichten is wel handig om alternatieve 

 manier van werken te verkennen.  (respondent 3, student Handelswetenschappen) 

Nood aan tijd en ruimte voor democratisch proces 

Het gebrek aan een democratisch proces in educatie wordt door verschillende respondenten 

besproken. Ze geven aan dat ze in hun opleiding voornamelijk geconfronteerd worden met de 

klassieke vorm van educatie: top-down éénrichtingsverkeer. Ongeveer alle respondenten zijn het 

erover eens dat een meer interactieve lesvorm waarbij ze zelf meer uitgedaagd worden, onder 

bepaalde voorwaarden en bij bepaalde vakken, een meerwaarde zou zijn. Er zijn uiteenlopende 

redenen aan waarom dit volgens de studenten moeilijk lukt of weinig gebeurt: de lesgever weet niet 

hoe dit te initiëren en faciliteren, de studenten zijn het niet gewend, te grote groepen, etc.  
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 Ik weet dat veel van mijn vrienden aan de hogeschool veel meer praktijkgebonden leerstof 

 krijgen en misschien ook iets meer mogen 'meedenken' over zaken. Bij ons is dat anders, 

 meer top-down... Ik zou dat wel graag hebben dat wij dat meer hebben, dan ben je er echt 

 actiever mee bezig hé. (respondent 3, student Handelswetenschappen) 

Eén respondent haalt specifiek aan dat de aard van de opleidingsonderdelen ook een rol spelen. 

Vanuit eigen ervaringen in het buitenland stelt ze dat een groter aantal studiepunten ervoor zorgt 

dat leerstof breder benaderd kan worden en dit ruimte geeft voor verdieping. 

 Ja in Zweden zijn de vakken in het algemeen gewoon veel groter hé, 10 studiepunten is een 

 normaal vak.  Als je zo'n groot vak hebt, heb je de kans om je te verdiepen in de zaken die jou 

 interesseren en om andere aspecten te belichten. Hier heb je gewoonweg de tijd daarvoor 

 niet.(respondent 5, studente bio-ingenieurswetenschappen) 

Engagement van studenten  
Aan de Universiteit Gent bestaan er heel wat organisaties, evenementen en initiatieven die zich bezig 

houden met duurzaamheid (zie 2.2) en waarbinnen studenten actief optreden. Binnen deze 

praktijken kunnen ze als 'subjecten van verandering' optreden en mee keuzes maken die het 

'verschil' maken op alle niveaus van het 4E-model. Er komen een aantal drempels, succesfactoren en 

dilemma's naar boven met betrekking tot dit engagement.  

Nood aan betere informatie en duidelijke(re) communicatiekanalen 

Bijna alle respondenten problematiseren dat de 'gewone' student te weinig in aanraking komt met 

bestaande duurzaamheidsinitiatieven, zijn weg ernaartoe niet vindt. Ook de communicatiekanalen 

om ideeën, klachten, noden, etc. inzake duurzaamheid door te spelen naar een hoger niveau zijn 

volgens hen niet duidelijk of functioneren vaak niet goed. Een aantal respondenten halen aan dat de 

studentenvertegenwoordigers hier een belangrijke rol in hebben, maar vaak te veraf staan van hun 

medestudenten. Indien hun medestudenten wat meer op de hoogte zijn van 'wat er leeft' en 'wat er 

bestaat' zouden deze sneller aansluiting vinden en zich eventueel ook actief opstellen.  

 Omdat ik in het duurzaamheidskantoor zit. Gewoon als student totaal niet eigenlijk, behalve 

 Transitie UGent. Daar kunnen 'gewone' studenten ook wel hun weg naartoe vinden... Maar ze 

 zouden veel meer reclame ofzo mogen maken zodat ze wat bekendheid verwerven... Ook alle 

 andere werkingen. Ik was zo zelf bijvoorbeeld al lang geïnteresseerd in duurzaamheid maar 

 ben pas in het vierde jaar in aanraking gekomen met wat er allemaal was. Het is totaal niet 

 duidelijk hoe alles ineen zit.(respondent 10, studente Biologie) 

Opvallend is dat bijna alle respondenten hier verwijzen naar de belangrijke rol van lesgevers.  Als 

'informatieverstrekker' kunnen zij studenten kort en mondeling meedelen wat er allemaal bestaat 

qua duurzaamheidsaanbod aan de UGent en hen aldus 'wegwijs' maken in het bestaande landschap. 

Sommigen vinden dat lesgevers zelfs wat reclame voor duurzaamheidsacties en praktijken mogen 

maken. Omwille van het rechtstreeks contact kan hun boodschap meer impact krijgen. De attitude 

van de lesgever naar studenten toe, en zijn of haar relatie met deze, wordt benadrukt als sterk 

motiverende factor om interesse, activisme en engagement aan te wakkeren.  

 Een open houding. Ik vind het leuk als de band tussen jezelf en de prof minder afstandelijk is. 

 Bijvoorbeeld in Zweden spreken ze hun proffen aan met de voornaam. Als je je meer op je 
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 gemak voelt bij de prof dan ben je volgens mij ook sneller geneigd om actief iets te doen of je 

 actief  in te spannen.(respondent 5, studente bio-ingenieurswetenschappen) 

Een aantal respondenten zijn echter van mening dat lesgevers vaak zelf niet goed genoeg op de 

hoogte zijn over wat er precies allemaal bestaat qua duurzaamheidsaanbod van de UGent en dit dus 

ook niet kunnen overdragen. Respondenten uit de studentenvereniging D'urgent halen daarnaast 

vaak aan dat ze zelf initiatief willen nemen en vooral de mogelijkheid willen krijgen om hun 

medestudenten te bereiken, informeren en aan te moedigen. UGent zou hen hierbij kunnen 

ondersteunen door dit te faciliteren: bijvoorbeeld door hen de kans te geven om gebruik te laten 

maken van de UGent-mail, te laten speechen in klassen, lokalen te voorzien, financiële 

ondersteuning, etc.  

 Als er een mogelijkheid zou bestaan om via de UGentmail ook hier en daar eens een mail te 

 sturen zou dat al heel wat kunnen helpen om onze bereikbaarheid te vergroten. Wat er nu 

 volgend jaar gaat gebeuren is eigenlijk ook al fantastisch. We gaan een eigen lokaal hebben 

 van waaruit we gecentraliseerd kunnen werken. Via minerva zou er ook af en toe reclame 

 mogen  gemaakt worden.. maar natuurlijk mogen wij ook niet bevoordeeld worden 

 tegenover andere bewegingen... Het feit dat we van bepaalde subsidies kunnen genieten is 

 ook top. Ik denk wel dat het vooral ook vanuit onszelf moet gebeuren allemaal. (respondent 

 2, student Geschiedenis) 

Eén van ondervraagde participanten formuleert echter een bezorgdheid met betrekking tot dit 

voorgaande. Hij vraagt zich af of het wel wenselijk is dat studenten continu op de hoogte worden 

gebracht van wat er zich allemaal afspeelt en gedaan wordt rond duurzaamheid. Hij geeft aan dat 

'hoe' UGent communiceert over duurzaamheid en het desbetreffende aanbod, de acties en 

evenementen, etc. van cruciaal belang is. De 'sense of urgency' wordt benadrukt, zodat studenten 

het belang en de noodzaak ervan aanvoelen. 

 Volgens mij kan daar het gevaar in schuilen dat bij de studenten zich het gezapig idee vormt 

 dat alles 'goed' is en dat we goed bezig zijn. En dat we dan niet meer de intentie hebben  om 

 hier veel mee bezig te zijn. Anderzijds is het omgekeerde effect natuurlijk ook van kracht. Als 

 studenten weten wat de mogelijkheden zijn,  dan kunnen ze natuurlijk weloverwogen keuzes 

 maken. Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Het hangt er van af hoe de Universiteit 

 Gent zaken communiceert: als ze aantonen dat er nog werk aan de winkel is en kleine acties 

 en probleempjes politiseren, zullen studenten misschien op de kar springen, meedenken  en 

 zich engageren... En dat is heel hard nodig denk ik. (respondent 4, student Politieke 

 wetenschappen en Economie) 

Nood aan tijd en ruimte voor engagement 

Veel respondenten uit dit onderzoek geven tijdens de interviews aan dat hun engagement voor de 

duurzaamheidskwestie moeilijk te combineren valt met andere hobbies, engagementen en soms 

zelfs met hun dagelijkse verplichtingen. Het gebeurt dat ze gewoonweg niet over de mogelijkheid 

beschikken om te participeren in inspraak-en overlegorganen omdat ze naar de les moeten. In dit 

opzicht halen sommige respondenten aan of er rekening kan mee gehouden worden. Een aantal 

onder hen vinden dat de UGent engagement (voor duurzaamheid) op één of andere manier dient 

aan te moedigen. We zien dat onderstaande respondent, net als een aantal anderen, ervoor pleit om 
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tijd en ruimte van zijn lessenpakket als het ware te vervangen door -of gelijk te stellen met- 

engagement voor de duurzaamheidskwestie.  

 Van mij mogen ze studenten meer ruimte geven om bezig te zijn met duurzaamheid, hun 

 hierin ondersteunen. Geëngageerde mensen hebben het vaak druk en zijn heel vaak over-

 geëngageerd. De universiteit moet studenten meer vrijheid geven om hen de kans te geven 

 hier meer mee bezig te zijn[..]. Door ondersteuning vanuit de UGent zouden ze sneller 

 gemotiveerd worden om hun vrije tijd deels te besteden aan duurzame ontwikkeling. Ik weet 

 dat het absurd klinkt , maar bijvoorbeeld zoiets als hen een examen minder laten maken zou 

 kunnen helpen.[...]Een kleine tegemoetkoming zou veel mensen kunnen aansporen om er 

 mee bezig te zijn. Zo kan er letterlijk en figuurlijk ruimte voorzien worden. (respondent 1, 

 student Moraalwetenschappen)  

De kracht van actievoering  

Uit de interviews komt een paar keer naar boven dat respondenten actievoering zien als een ideale 

tool bij initiëren van verandering. De redenen die ze aanhalen zijn echter heel verschillend. Acties zijn 

handig om een breed en divers publiek te bereiken. Ze zijn immers duidelijk omschreven en 

'tastbaar', waardoor studenten makkelijker aansluiting vinden. Bovendien kunnen ze het publieke 

debat op gang te trekken. De acties die worden aangehaald, zoals 'Donderdag Veggiedag', zijn acties 

waarbij studenten participeren vanuit een vooraf vooropgesteld kader. 

 Ze zouden de moeite moeten doen om reclame te maken voor de bestaande initiatieven vind 

 ik. [...] Ik denk dat mensen het meest aandacht hebben voor zaken die 'fysiek' zijn. Grote 

 acties die zichtbaar zijn, waarbij ze studenten betrekken lijken mij goed. Zoals Veggiedag in 

 het middelbaar of sobere maaltijd. (respondent 3, student Handelswetenschappen) 

Acties geven de mogelijkheid om vanuit een non-conformistische houding tegen het bestaande 

dominante systeem in te gaan. Bottom-up inititieven hebben de potentiële kracht om échte grote, 

structurele verandering af te dwingen. Nét daarom is actievoering zo belangrijk.  

 Systeemverandering komt nooit van bovenaf en komt altijd van onderuit. Je moet hierbij wel 

 gebruik maken van de tools en machtsinstrumenten, zoals commissies en dergelijke, maar de 

 échte kracht van verandering (lacht) komt van onderuit. Als we kijken naar de geschiedenis 

 was dit ook zo. De arbeidersbewegingen hebben verandering afgedwongen. Burgers die zich 

 mobiliseren, engageren en durven kritisch opstellen, dat is dé weg naar verandering. 

 (respondent 4, student Politieke wetenschappen en Economie) 

In dit zelfde gedachtenkader kan men volgens deze respondent de kracht van de 

studentenvereniging D'urgent zien. Studenten benadrukken enerzijds het belang van hun 

onafhankelijke positie, maar stellen anderzijds dat een samenwerking noodzakelijk is om verandering 

mogelijk te maken. Als de samenwerking echter té nauw zou zijn en D'urgent daardoor als het ware 

'gekoloniseerd' wordt door UGent zou de mogelijkheid van het non-conformistische verdwijnen. 

 Ik heb vanuit mijn verschillende niches een nauwe samenwerking inderdaad. Maar ik zou er 

 eigenlijk voor pleiten dat D'urgent dit niet doet: als je teveel begint samen te werken met de 

 UGent (duurzaamheidskantoor, etc.) als machtsinstantie kan je volgens mij moeilijker 'tegen 

 de schenen schoppen'. Het gevaar bestaat dat een organisatie als D'urgent teveel 
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 ingesloten wordt door de bestaande structuren en daardoor niet meer hun 'ding' kunnen 

 doen. Ik denk dat dit een ongelooflijk belangrijke boodschap is die ik naar D'urgent kan geven 

 : zorg dat er enige mate van samenwerking is , maar hou tegelijkertijd ook afstand. Deze 

 samenwerking  is een instrument. D'urgent moet deze gebruiken , maar niet 'zijn'. Het ideale 

 is wanneer ze één been bij de studentenpopulatie houden en dus vrij zijn om druk uit te 

 oefenen, en het andere  been wat mengen in het andere kamp. (respondent 4, student 

 Politieke wetenschappen en Economie) 

Ambivalentie over 'moeten of mogen' bij actief betrekken van studenten  

Vanuit democratisch perspectief kunnen we gerust een pleidooi houden voor het actief betrekken 

van studenten in het duurzaamheidsdebat van de universiteit.  Wanneer respondenten hierover 

worden bevraagd, geven ze aan dat dat er zowel voor- als nadelen bestaan bij het actief betrekken 

van studenten bij duurzaamheidspraktijken. Enerzijds willen ze dat studenten worden vrijgelaten om 

zelf hun eigen weg te vinden. Respondenten stellen dat de universiteit haar studenten niet mag 

'bepamperen', en dat studenten zelf verantwoordelijk genoeg zijn om eigen keuzes te maken. 

Anderen stellen dat het dwingen van studenten een averechts effect kan hebben: ongemotiveerde 

studenten haken sneller af waardoor projecten stilvallen. Deze studenten pleiten ervoor dat UGent 

inspanningen levert om studenten te informeren over het bestaande aanbod zodat ze zelf keuzes 

kunnen maken. 

 Ik denk dat het belangrijk is dat vooral de meest gemotiveerde mensen [naar Transitie UGent] 

 komen.  Daarom denk ik bijvoorbeeld dat ik zelf er niet naartoe zou geweest zijn, zelf al had ik 

 er meer over geweten. Dus neen, eigenlijk denk ik dat ze studenten beter zelf hun weg laten 

 vinden.(respondent 9, studente Sociaal Werk) 

Anderzijds stellen respondenten dat het juist wel noodzakelijk is om studenten actief te gaan 

betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven. De meest gemotiveerden zullen zich wel vrijwillig 

aanmelden, maar er is ook nood aan een 'frisse wind' van aanvankelijk niet -geëngageerden. Zo 

kunnen nieuwe ideeën, meningen en bekommernissen blootgelegd worden. Sommigen formuleren 

dat hun medestudenten een steuntje in de rug nodig hebben om de weg te vinden. Engagement 

komt immers niet altijd vanzelf. Nadien kan hun intrinsieke motivatie groeien.  

 Ik denk dat engagement iets is wat je kan en moet creëren. Je wil als Transitie UGent niet 

 enkel de intrinsiek gemotiveerde studenten aantrekken. In de loop van je engagement ga je 

 steeds  verder en verder nadenken en verdiepen waarover het gaat. Je gaat op den duur je 

 eigen engagement verscherpen en dat is heel belangrijk. Je begint nooit als een volleerde 

 activist of als volledig geëngageerde persoon. Het is iets dat moet groeien en gestimuleerd 

 worden. Dat is  ook iets wat Transitie UGent zou kunnen doen. (respondent 4, student 

 Politieke wetenschappen en Economie) 

Eén respondent gaat nog een stapje verder en wil dat UGent écht actief op zoek gaat naar studenten 

die nog niet bezig zijn met duurzaamheid. Ze ziet de duurzaamheidspraktijken als Transitie UGent 

daarbij zelfs als een plek waar deze niet-geëngageerde mensen kunnen leren over duurzaamheid.  

 Ik denk dat het juist belangrijk is om de niet geëngageerde mensen te bereiken en ook aan 

 hen aan te tonen wat duurzaamheid is, het belang ervan en hoe zij kunnen participeren. Ik 

 denk dat we er teveel van een soort 'gemak' uitgaan dat de geëngageerde mensen wel zullen 



 

57 
 

 komen,  terwijl het eerder en vooral ook de niet- geëngageerde mensen zijn die betrokken 

 moeten worden. Zij kunnen nog heel veel aanleren. [..]Voor mij lijkt het moeilijk om iedereen 

 te kunnen betrekken bij bijvoorbeeld Transitie UGent, maar wel een goed initiatief om samen 

 met de  studenten iets te verwezenlijken. (respondent 8, studente Sociaal Werk) 

Whole institution approach 
Naast de belangrijke rol van de inhoud, vorm en aanbod van hoorcolleges, vinden de meeste 

respondenten dat de UGent, als maatschappelijke institutie, een belangrijke rol heeft. Zo wordt een 

pleidooi gehouden voor een aantal zaken uit het 4E model (zie appendix), waarbij stimuleren tot 

individuele gedragsverandering wordt beoogd. Zo wijst de eerste onderstaande quote op de 

Examplify-functie:  door zelf een consequent beleid te voeren kan UGent bewust een goed voorbeeld 

zijn voor haar studenten en de bredere samenleving. De tweede onderstaande quote wijst dan weer 

eerder naar de Enable-functie: UGent maakt duurzaam gedrag en duurzame keuzes mogelijk zodat 

studenten hiervoor kunnen kiezen.  

 Enerzijds vind ik dat scholen en universiteiten een voorbeeldfunctie moeten hebben voor 

 mensen. Als een groot instituut als een universiteit open en transparant bezig is met 

 duurzaamheid  kan dit een heel krachtige boodschap uitsturen naar zowel individuen als 

 naar de samenleving in het algemeen. (respondent 1, student Moraalwetenschappen)  

 Maar ook universiteiten zouden duurzaamheidsinitiatieven mogen ondernemen. Zo vind ik 

 het bijvoorbeeld wel goed dat ze dopper-flessen verkopen en soeppotten,.. Zo kleine dingen 

 die zo aanbieden voor de studenten. Zo kunnen alle studenten keuzes maken. (respondent 7, 

 studente Psychologie) 

Hoewel alle respondenten vinden dat de UGent zeker inspanningen levert halen sommige onder hen 

aan dat deze onvoldoende zijn. De grote, noodzakelijk structurele en ingrijpende veranderingen, die 

nodig zijn bij échte transitie zien ze niet. Dit, ondanks bereidwilligheid van heel wat actoren die 

werkzaam zijn bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent. Onderstaande respondent geeft aan dat 

de UGent nog harder zou moeten geconfronteerd worden met de eigen duurzame visie. Actievoering 

en druk van van onderuit is nodig. De UGent doet al heel wat rond duurzaamheid, maar ze moet nog 

meer doen. 

 Ik vind dat de UGent zich beroept op een duurzaam imago. Ze zijn constant aan het 

 verkondigen dat ze ermee bezig zijn, en ze leveren zeker bepaalde inspanningen.. maar het 

 blijft beperkt. Hun communicatie is disproportioneel met hun eigenlijke handelen. Kleine 

 veranderingen worden  doorgevoerd, en dat is zeker goed, maar echt grote structurele 

 veranderingen blijven vaak achterwege. Bij de afdeling milieu en duurzaamheid enzovoort 

 staan er mensen zeker open voor echte transities, maar als actievoerder moet je zeker niet 

 denken dat veranderingen daarom makkelijk verlopen. Je moet druk opvoeren, draagvlak 

 creeëren, als het moet de UGent aan de  schandpaal nagelen,... zodat de UGent echt 

 geconfronteerd wordt met hun eigen 'duurzaam' imago. Ze kunnen veel meer en hebben als 

 publieke instelling ook de verantwoordelijkheid om meer te doen. (respondent 4, student 

 Politieke wetenschappen en Economie) 
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Discussie & conclusie 

In dit onderdeel worden de resultaten uit het empirisch onderzoek gekoppeld aan pedagogische 

inzichten uit het theoretische luik. Het doel is om, vanuit een pedagogisch perspectief, kritisch te 

reflecteren op deze onderzoeksbevindingen om zo tot diepgaandere antwoorden op de 

onderzoeksvragen te komen. Nadien worden een aantal beperkingen van het onderzoek toegelicht 

en enkele suggesties voor verder onderzoek geformuleerd. 

Wie zijn de sustainability change agents aan de UGent? 
Dé Gentse sustainability change agent student bestaat niet. Zijn of haar achtergrond alsook de 

manier waarop hij/zij denkt over -en handelt naar- verandering toe, verschilt enorm. Het was in dit 

onderzoek nooit de bedoeling om een vastomlijnd kader te schetsen. Daarnaast zou het, zeker in de 

context van duurzaamheidskwesties, volgens Van Poeck, Læssøe en Block  (2017) zelfs niet wenselijk 

of zinvol zijn om te spreken van dé 'goede' change agent.  Ze wijzen naar het citizenship-as-practice 

perspectief van Biesta (2010) die stelt dat er meerdere percepties bestaan op wat "goed change 

agency" is. De respondenten uit dit onderzoek worden, omwille van deze redenen, voorgesteld aan 

de hand van het spectrum van de ideaaltypische soorten sustainability change agents  die Van Poeck, 

Læssøe en Block (2017) beschrijven. Deze opdeling houdt niet alleen rekening met het voorgaande, 

maar laat ons toe om de risico's en succesfactoren die verbonden zijn met welbepaalde 'soorten' 

change agents' te bespreken.  

De eerste as van de matrix van Van Poeck, Læssøe en Block (2017) wordt gevormd door een spanning 

tussen afstand versus betrokkenheid tot het thema van verandering. Volledig neutrale, afstandelijke 

change agents inzake duurzaamheidskwesties bestaan niet: iedereen wordt onvermijdelijk 

geconfronteerd met de inhoud van de duurzaamheidsuitdagingen en de persoonlijke 

betekenisgeving en antwoorden die daarbij horen (Van Poeck, Læssøe en Block, 2017). 

Respondenten uit dit onderzoek zijn zéér sterk betrokken bij de duurzaamheidsproblematiek. Zo 

hebben ze allemaal, vaak gelijkaardige, persoonlijke bekommernissen inzake duurzaamheid. De 

sterke persoonlijke betrokkenheid van de respondenten kan verder ook aangetoond worden door 

hun eigen duurzaam gedrag: bijna allemaal implementeren ze grote levensstijlaanpassingen. 

Wickenberg (2004) en Marimaa (2011) stellen dat zo'n persoonlijk engagement en sterke 

betrokkenheid van change agents goed kan zijn voor het empoweren van een groep, behoud van de 

groepsidentiteit en het geloof in de mogelijkheid tot verandering. Het valt op dat de respondenten 

uit dit onderzoek, vanuit hun sterke persoonlijke bekommernissen en idealisme soms impliciet, maar 

vaak expliciet pleiten voor een efficiënte (en snelle) aanpak van duurzaamheidskwesties. Deze 

nadruk op efficiëntie zien we zowel opduiken in hoe ze zich zelf opstellen als change agent, als in wat 

ze verwachten dat UGent aanbiedt aan haar studenten. In dit onderdeel bespreken we echter enkel 

het eerste. Hun efficiëntiedenken resulteert in het feit dat ze in hun eigen handelen, volgens de 

andere as van de matrix van Van Poeck, Læssøe en Block  (2017), in vele gevallen een vrij 

instrumenteel perspectief hanteren. Dit wil zeggen dat ze zich bij veranderingspraktijken richten op 

de overdracht van niet-onderhandelbare, vooraf bepaalde doelen en gedragsveranderingen. Zo zien 

we bijvoorbeeld dat een aantal respondenten door zelf het goede voorbeeld te geven, bewust 

proberen hun omgeving aan te sporen dezelfde gedrags-of levensstijlaanpassingen te maken. Deze 

aanpak is sneller, concreter en duidelijker als de tegenhanger, de 'open benadering', die verkennen 

van een veelheid aan meningen, opvattingen en perspectieven nastreeft. De combinatie van sterke 
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betrokkenheid en instrumenteel perspectief vormt deze respondenten tot 'Overtuigers'. Concreet 

proberen respondenten, als ze zich in deze positie begeven, anderen te activeren, bewust te maken 

en te (her)socialiseren. Maar als we Biesta volgen behoeden we ons juist voor een dergelijke lineaire 

benadering. Wat zijn immers positieve uitkomsten en wat is succesvol en effectief wanneer we het 

hebben over duurzaamheidsgerelateerde veranderingen? Aan de hand van het feit dat heel wat 

respondenten individuele en maatschappelijke radicale verandering nastreven, valt ook op dat zij 

Overtuigers zijn. Dit is immers een typische eigenschap van deze soort change agent. Omwille van de 

'sense of urgency' die rond duurzaamheidskwesties heerst is het verstaanbaar dat de meeste 

respondenten opteren voor dit instrumentele perspectief, maar volgens Breiting (2009) bestaat het 

risico dat Overtuigers te gemakkelijk de onzekerheden en controverses die bij 

duurzaamheidskwesties van kracht zijn, verwaarlozen. Langs de andere kant zien we doorheen het 

eerste deel van de analyse ook een 'Concerned Explorer' opduiken onder de respondenten. Deze 

soort change agents zijn evenzeer sterk persoonlijk betrokken bij de duurzaamheidskwestie maar 

hanteren, in tegenstelling tot de Overtuiger, een open benadering. Ze komen niet aandraven met 

vooraf bepaalde oplossingen, maar focussen zich juist op pluralisme door dialoog en controverse te 

stimuleren. In de praktijk zagen we deze respondent anderen uitnodigen om hun vragen, 

standpunten en ervaringen te delen in het volle besef van de tegenstellingen, dubbelzinnigheden en 

verschillen die er tussen hen bestaan (Van Poeck, Læssøe en Block, 2017). Zij hanteerde dergelijke 

benadering tegenover haar eigen familie: hoewel deze een andere mening hebben blijft ze met hen 

in constructieve discussie gaan. Door het democratisch proces dat Concerned Explorers nastreven 

erkennen ze volledig dat duurzaamheidskwesties, zoals Hoppe (2010) beschrijft, 'unstructured 

wicked problems' zijn waarbij  geen 'juiste' oplossingen bestaan omwille van de normativiteit en 

complexiteit. Anderzijds stoten ze wel op de democratische paradox die Wals (2010) en Læssøe 

(2007) aanhalen: een democratische benadering kan leiden tot overmatig relativisme en dit botst 

met de sense of urgency die heerst bij duurzaamheidskwesties. Een vergelijkbare spanning voedt, 

zoals we duidelijk bij de verschillende onderwijstradities van Öhman (2008) zagen, discussies over 

onderwijs in relatie tot duurzaamheid.  

Opmerkelijk was dat we tijdens de analyse geconfronteerd werden met respondenten die, 

naargelang tijdstip en context, navigeerden tussen instrumenteel en open perspectief. Zo zagen we 

een Concerned Explorer-respondent eerder in de analyse ook terugkomen als een Overtuiger. 

Daarnaast werden verschuivingen binnen rollen die de respondenten innemen binnen een type 

opgemerkt. De respondent uit het "Divestment" initiatief zagen we eerst als een Revolutionair: hij 

koos ervoor om via allerlei kanalen en allianties druk op te voeren tegen de gevestigde orde en zo 

verandering af te dwingen. Daarna stelt hij zich eerder als een Inspirerende leider op: hij streefde 

ernaar om zich te verenigen met de UGent en samenwerkingsverbanden met hen aan te gaan om er 

zo voor te zorgen dat ze samen het wenselijk doel bereiken. Van Poeck, Læssøe en Block  (2017) 

geven aan dat er geen dichotoom onderscheid bestaat tussen 'goede' of 'slechte' types en rollen, ze 

hebben elk hun sterktes en valkuilen. 
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De rol van de universiteit in relatie tot change agency van haar 

studenten 
In het onderstaande worden de drie onderzoeksvragen inzake de rol van de universiteit Gent in 

relatie tot change agency van haar studenten telkens kritisch besproken. Uit het voorgaande nemen 

we mee dat de respondent-studenten spreken vanuit hun persoonlijk engagement en daardoor, 

onder invloed van de 'sense of urgency' die ze voelen, geneigd zijn een instrumenteel perspectief te 

hanteren in wat ze verwachten van de Universiteit Gent. 

Moet de UGent studenten actief betrekken bij haar duurzaamheidstransitie? 

Zo ja, hoe? 
Het gaat hier om het "betrekken" van studenten bij organisaties, werkingen, initiatieven en 

evenementen die de Universiteit als instelling verduurzamen. "Hoe" men studenten kan engageren 

bij zo'n praktijken, via bedrijfsvoering, is daarbij een belangrijke focus. De pedagogische rol die de 

Universiteit via haar educatieve processen kan spelen bij het creeëren van burgerschap en 

engagement wordt NIET hier, maar in de volgende vraag besproken. 

Aan Universiteit Gent bestaan er volgens respondenten een aantal praktijken waar studenten de 

duurzaamheidstransitie actief mee kunnen vormgeven. Een treffend voorbeeld hiervan is de 

denktank Transitie UGent, waar zowel studenten, experten en personeelsleden samenkomen om het 

duurzaamheidsbeleid van de UGent onder de loep te nemen. De vraag rest: moet de Universiteit 

Gent moeite doen om haar studenten bij dit initiatief te betrekken? Respondenten uit dit onderzoek 

reageerden verdeeld. Sommige onder hen halen aan dat de UGent hun medestudenten beter niet té 

actief betrekt bij initiatieven zoals TransitieUGent. Eén van de argumenten die ze opwerpen is dat 

het actief betrekken van studenten, die in eerste instantie niet zo intrinsiek-gemotiveerd zijn, het 

risico loopt op hogere uitval waardoor projecten bijgevolg moeizaam zouden kunnen verlopen. Deze 

stelling toont opnieuw de erg betrokken positie van de respondenten uit dit onderzoek aan: vanuit 

hun bekommernis om duurzaamheidsproblemen (zo efficiënt mogelijk) aan te pakken aanschouwen 

ze niet-gemotiveerde studenten als een 'hindernis'. Maar vanuit pedagogisch standpunt kan de 

UGent zich dit onmogelijk veroorloven: het is niet omdat sommige studenten geen motivatie hebben 

voor bepaalde oefeningen dat ze uitgesloten moeten worden. Voorstanders halen aan dat het actief 

betrekken van aanvankelijk niet -geëngageerde studenten voor een 'frisse wind' kan zorgen. Nieuwe 

ideeën, meningen en bekommernissen zouden de werking van Transitie UGent op die manier kunnen 

verrijken. Ook vanuit democratisch en pedagogisch perspectief kunnen we gerust een pleidooi 

houden voor het actief betrekken van studenten bij Transitie UGent. Ze kunnen er immers in 

participatieve dialoog optreden als echte 'subjecten' van verandering. Hun "current-citizenship" 

wordt erkend, ze worden aangesproken op hun individuele en publieke verantwoordelijkheid én ze 

maken deel uit van de oplossing (Dobson, 2003). Studenten worden  er geconfronteerd met vragen 

en uitdagingen die hen laten ervaren dat ze een rol hebben in onze samenleving. Omwille van het 

feit dat duurzaamheidsproblemen - en de oplossingen die hieromtrent worden voorgesteld - 

veranderbaar zijn, is dit uiterst leerrijk. Volgens Freire's (1972) leren studenten zich via zo'n  

"problem-posing" ontplooien als kritische en geëngageerde burgers, die actief kunnen meewerken 

aan een democratische, sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving. Ze leren zelf 

oplossingen te zoeken voor complexe en onvoorspelbare problemen, nu en later (Van Poeck, 2010). 
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Pedagogisch gezien is het betrekken van oorspronkelijk niet geëngageerde studenten bij de 

duurzaamheidspraktijken (en dus de duurzaamheidstransitie) van de UGent dus heel legitiem.  

In het onderzoek komen heel wat zaken naar boven wanneer respondenten bevraagd worden over 

"hoe" de UGent hun medestudenten moeten betrekken in duurzaamheidspraktijken. "Actief 

betrekken" mag, volgens de meeste respondenten, niet als "pushen" of "verplichten" 

geïnterpreteerd worden.  Ze waarschuwen dat dit een omgekeerd effect zou kunnen hebben. 

Pedagogisch zouden we dergelijke aanpak eveneens kunnen bekritiseren: het "verplichten" van 

studenten tot engagement impliceert ergens dat we hen miskennen als volwaardige burgers die zelf, 

op een verantwoordelijke manier, hun eigen keuzes kunnen maken. Maar hoe kan dit "betrekken" 

dan wel gebeuren in het kader van bedrijfsvoering aan de UGent? In een aantal suggesties van de 

respondenten herkennen we de pijlers van het 4-E model van Jones, De Meyere en Keytsman (2008). 

In het onderstaande worden ze pedagogisch bekritiseerd of ondersteund.  

 Enable 

Alle respondenten vinden dat de Universiteit meer inspanningen kan leveren om haar studenten te 

informeren en "wegwijs" te maken in het bestaande duurzaamheidsaanbod. Ze stellen dat  hun 

medestudenten vaak, wegens gebrek aan kennis over wat er er bestaat , niet over de "mogelijkheid" 

beschikken om te participeren. Daarnaast kunnen de bestaande communicatiekanalen rond 

duurzaamheid verduidelijkt worden. Respondenten gaan er van uit dat de meeste studenten wel 

ideeën hebben omtrent duurzaamheid en de duurzaamheidstransitie van de UGent  maar dat ze, zelf 

indien ze zouden willen, vaak de weg niet vinden om hun stem te laten horen. 

Duurzaamheidspraktijken en kanalen kunnen laagdrempelig,  toegankelijk en vanzelfsprekend zijn, 

zodat iedereen over de mogelijkheid beschikt om er zich bij aan te sluiten (Jones, De Meyere & 

Keytsman, 2008). De  centraal gesitueerde ruimte 'Green Hub', onder de UFO,  is zo een treffend 

voorbeeld van een belangrijke stap in de goede richting. Uit dit onderzoek blijkt dat 

informatieverstrekking over het aanbod en de communicatiekanalen in de lessen kan worden 

gegeven. De lesgever wordt hierbij gezien als een cruciale figuur. Hoewel respondenten dus 'met de 

vinger wijzen' naar lesgevers en de UGent kunnen we dit pedagogisch kritisch benaderen. Is het wel 

verstandig om top-down beslissingen te nemen over hoe de UGent dit zal aanpakken? Vanuit een 

politieke invulling van leren lijkt het verstandiger samen met studenten te zoeken naar hoe 'enabled' 

kan worden (Van Poeck, 2010).  

 Encourage 

Een vaak aangehaalde stelling is dat respondenten nood hebben aan extra ruimte en tijd om zich met 

hun duurzaamheidsengagement te kunnen bezig houden. Vanuit hun sterke bezorgdheid over 

duurzaamheid, pleiten ze ervoor om engagement aan te moedigen. Dit, onder andere door 

studenten die zich engageren een compensatie aan te bieden. Sommige respondenten verwijzen 

hierbij naar de invoering van maatregelen waarbij het gewone curriculum als het ware wordt 

vervangen door -of gelijkgesteld aan- engagement. Vanuit de visie van Schugurenski en Myers (2003), 

die verenigingen, participatieorganen, etc. evenzeer zien als 'educatieve settings' waar informeel 

geleerd kan worden, lijkt dit verdedigbaar. Toch is het, vanuit pedagogisch standpunt, belangrijk om 

zich af te vragen hoe ver de Universiteit Gent daar in mag gaan. Als de Universiteit hieraan toegeeft, 

en tegemoetkomt aan compensaties (door bijvoorbeeld een examen te laten vallen in ruil voor 

engagement) kan ze de schijn doen wekken dat ze haar eigen educatieve taak niet serieus neemt. 
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Bovendien is duurzaamheid een thema dat iedereen aanbelangt en daarom aan alle studenten moet 

worden aangeboden. Niet enkel  aan de groep studenten die er voor kiest om zich engageren. Dit is 

niet onderhandelbaar. Het is een pedagogische noodzaak om duurzaamheid sterk te integreren in 

opleidingen, éxamens, etc. Moeten studenten niet nét via educatie leren en kritische zin ontwikkelen 

over duurzaamheid? 

 Examplify 

Heel wat respondenten uit dit onderzoek halen aan dat UGent, als publieke instelling, een 

voorbeeldfunctie heeft zowel naar haar studenten als naar de bredere maatschappij toe. De 

Universiteit Gent moet er werk van maken om duurzaamheid te benaderen als een 'big idea', waarbij 

het concept moet geïntegreerd worden binnen haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Dit is 

immers terug te vinden in de tweede krachtlijn van haar duurzaamheidsvisie. Al in 2012 werd door 

Transitie UGent (2014) het gebrek aan een geïntegreerde benadering van duurzaamheid vastgesteld. 

Sindsdien zijn er, naar aanvoelen van respondenten uit dit onderzoek,  inspanningen geleverd. Toch 

duiden enkelen expliciet dat er meer moet gebeuren: kleine aanpassingen zijn er wel, maar 

structurele veranderingen blijven achterwege. Wanneer de UGent zelf grotere veranderingen 

doorvoert,  zou ze op die manier gedragswijzigingen naar studenten toe kunnen promoten en een 

belangrijke signaalfunctie geven (Jones, De Meyere & Keytsman, 2008). Dit is positief, want 

engagement is, volgens respondenten, een langzaam groeiproces is dat begint bij duurzaam gedrag.  

Een 'whole institution approach' heeft, naar inzichten van Schugurenski en Myers (2003), het 

voordeel dat studenten er informeel kunnen leren. Door de aard van de interacties die plaatsvinden 

op een duurzame campus kan deze -als geheel- immers gezien worden als een educatieve setting. Er 

is echter een bedenking bij dit alles: Wat is dé voorbeeldfunctie van UGent? Wie bepaalt wat hét 

'goede voorbeeld' is? Uit pedagogisch oogpunt lijkt het zinvoller om studenten te betrekken bij het 

bestuderen van, experimenteren met, en kritisch reflecteren op maatregelen om de campus te 

verduurzamen (Van Poeck, 2010). 

 Engage 

Vanuit de gedachte van Bluhdorn en Welsh (2008), lijkt het verdedigbaar dat studenten actief 

betrokken worden in (alles) wat speelt en leeft rond duurzaamheid aan onze Universiteit. Deze 

auteurs  stellen immers dat verantwoordelijk burgerschap actie en gedragsverandering vereisen. Ook 

gaf één van de respondenten uit dit onderzoek aan dat vooral grote en zichtbare acties, zoals 

Donderdag Veggiedag, effectieve tools zijn om medestudenten uit te dagen en te engageren naar de 

gewenste veranderingen toe. Dergelijke acties hebben, omwille van het feit dat mensen sociale 

wezens zijn, veel meer effect dan wanneer men mensen individueel aanspreekt (Jones, De Meyere & 

Keytsman, 2008). Zonder onmiddellijk afbreuk te willen doen aan initiatieven als 'Donderdag 

Veggiedag'  (of specifiek op deze actie te focussen) kunnen we, vanuit pedagogisch perspectief, 

opnieuw een aantal interessante vragen stellen. Ten eerste: Wat zijn de 'gewenste' veranderingen? 

Wat bedoelt men met 'effect'? Wie zegt dit en met welk doel voor ogen? Duurzaamheidskwesties 

zijn namelijk, zoals reeds werd aangegeven, heel normatief en verschillende (tot soms tegenstrijdige) 

belangen zijn van tel. Er is geen één juiste oplossing en niet iedereen is het eens over de 

voorgestelde aanpak. Ten tweede: Worden er studenten betrokken in het denkproces van de  

'Donderdag Veggiedag'? Met andere woorden: kunnen ze zelf mee bepalen hoe -en waarom-  deze 

actie vorm te geven, aan te moedigen, mogelijk te maken, etc.? In een pedagogisch waardevolle actie 



 

63 
 

(of bij uitbreiding 'transitie') zou dit het geval kunnen zijn. Acties die puur top-down ontwikkeld 

worden geven studenten  geen plaats in het democratisch proces. De actie is al bepaald voor hen, 

het is enkel nog de bedoeling dat ze 'meedoen' (Van Poeck, 2010).  

Wat moet de UGent, via educatie,  aanbieden aan haar studenten om hen te 

leren omgaan met duurzaamheid? 
Uit het onderzoek blijkt dat respondenten er vooral op hameren dat de Universiteit Gent  studenten 

via haar kerntaak, educatie, moet vormen tot zelfstandige burgers die met 

duurzaamheidsvraagstukken kunnen omgaan. De uitspraak van Venturini (2010) "Not changing the 

world but giving others the chance to do so" wordt daarbij door hen onderstreept. Dit impliceert dat 

de UGent zich niet moet bezig houden met duurzaamheidswesties op te lossen, maar dat deze wel 

een prominente plaats moeten krijgen. Respondenten bevestigen de slechte cijfers uit 

opleidingsevaluaties inzake de dimensie duurzaamheid van de Universiteit Gent (2016) en roepen op 

tot verbetering. Kennis over duurzaamheid moet aangewakkerd worden door de drie pijlers van 

duurzaamheid (People, Planet, Profit (of Prosperity)) aan bod te laten komen in alle richtingen. 

Respondenten vragen zich af of hun medestudenten uberhaupt weten wat er bedoeld wordt met de 

term 'duurzame ontwikkeling'. Weten ze dat dit niet alleen het ecologische aspect bevat, maar ook 

het sociale en economische en dat de verwevenheid tussen deze factoren eigenlijk nog het grootste 

aandachtspunt van allemaal is? Het concept 'duurzaamheid' krijgt afhankelijk van plaats, tijd en 

context een andere invulling (Wals, 2010). Dit blijkt ook opleidingsafhankelijk te zijn:  in 

wetenschappelijke richtingen wordt het concept anders ingevuld dan in sociale richtingen. 

Respondenten geven aan dat kennis en inzichten over duurzaamheidsproblemen en mogelijke 

oplossingen aan bod moeten komen in de opleiding van elke student vakgebiedspecifiek, maar ook 

algemeen. Dit vereist dat het thema duurzaamheid intregraal geïmplementeerd wordt. Het is niet  

voldoende als duurzame ontwikkeling één keer in de marge van een vak, of als keuzevak, aan bod 

komt. Het moet een 'big idea' zijn en dus ergens in elk vak een forum krijgen. Opmerkelijk is dat 

doorheen het onderzoek duidelijk werd dat bij de respondenten verschillende interpretaties bestaan 

over "hoe" dit dan moet gebeuren. De manier van burgerschapseducatie en leren die ze (soms 

expliciet, soms eerder impliciet) naar voren schuiven is uiteenlopend.  

De meeste respondenten hanteren het citizenship-as-achievement perspectief op 

duurzaamheidseducatie en verwachten een instrumentele taak van de Universiteit Gent: ze moet 

haar studenten kwalificeren en socialiseren (Biesta, 2010). Kwalificeren houdt in dat ze haar 

studenten voornamelijk technisch-wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden inzake 

duurzaamheid bijbrengt. Socialiseren houdt in dat de Universiteit leert aan haar studenten om zich, 

op basis van deze kennis en competenties, bepaalde duurzame normen, waarden, overtuigingen, 

verwachtingen, houdingen, gedragingen en identiteiten eigen te maken. Zoals al werd verduidelijkt, 

kan de sterke persoonlijke bezorgdheid van respondenten verklaren waarom ze vaak een 

instrumenteel perspectief hanteren. Ze willen dat de Universiteit haar verantwoordelijkheid 

opneemt en meehelpt om de problematiek "op te lossen", liefst zo snel en efficiënt mogelijk. Deze 

benadering van educatie kunnen we bekritiseren vanuit de filosofie die Masschelein en Simons 

(2012) hanteren. Deze auteurs stellen dat in 'schoolse' vormen van leren studenten voornamelijk de 

kans moeten krijgen om zichzelf te vormen en zich voor te bereiden op de toekomst. De universiteit 

mag zich, in hun denkkader, niet richten op het doelgericht oplossen van maatschappelijke 

problemen (zoals duurzaamheidsproblemen) en haar studenten hiermee overladen. De problemen -
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en bijbehorende oplossingen - zijn complex, normatief, veranderbaar, etc.  Vanuit pedagogisch 

standpunt is een aanpak met uitsluitend citizenship-as-achievement perspectief dan ook bedenkelijk; 

studenten worden miskend in hun huidige volwaardige burgerschap (want ze moeten dit nog 

verwerven). Ze worden gezien als 'objecten van verandering'. 

Hoewel respondenten meestal aangeven dat ze niet genoeg 'gekwalificeerd' en 'gesocialiseerd' 

worden, wordt in deze masterproef eerder een pleidooi gehouden voor de citizenship-as-practice 

benadering van Biesta (2010) bij duurzaamheidseducatie. Dit perspectief wil niet zeggen dat het 

verwerven van kennis, waarden en dergelijke inzake duurzaamheid niet belangrijk is, integendeel. 

Het voegt wel een hoogst noodzakelijke democratische dimensie toe aan duurzaamheidseducatie. 

Dit valt pedagogisch sterk te verantwoorden en doet meer recht aan de eigenheid van 

duurzaamheidskwesties. De UGent erkent dat ze zelf niet altijd het "juiste" antwoord weet en 

wakkert, via educatie, de vorming van kwaliteiten als kritische zin, zelfstandigheid, etc aan bij haar 

studenten. Dit komt overeen met de subjectificatiefunctie van educatie die Biesta (2010) beschrijft. 

In het onderstaande worden enkele concrete handvaten gegeven over hoe we dit in educatieve 

praktijken kunnen vorm geven,  wie of wat een rol kan spelen en wat de voorwaarden zijn.  

Openheid, pluralisme en perspectiefwisseling 

Belangrijk is dat er niet alleen een tolerantie bestaat voor afwijkende gezichtspunten aan de UGent, 

maar dat deze bewust aangebracht worden. De Universiteit moet inzetten op, zoals Jackson (2011) 

beschrijft,  ‘transformatief leren’; anders leren denken en handelen, losbreken uit bestaande 

wereldbeelden en ideeën én nieuwe perspectieven exploreren en creëren. Een aantal respondenten 

in dit onderzoek stellen dat het binnenbrengen van pluralisme kan door middel van transdisciplinaire 

lesvormen: door studenten uit verschillende opleidingen met elkaar in opdrachten te laten 

samenwerken worden automatisch andere perspectieven en kennisdomeinen verkend. Bovendien 

kan volgens respondenten een sterkere pluraliteit, met grotere verscheidenheid aan gender, religie, 

culturele achtergrond, etc. onder de lesgevers een meerwaarde zijn.   

Confrontatie  

Het stoppen met kwalificeren en socialiseren zou weliswaar leiden tot veel pluralisme, maar kent ook 

valkuilen. Zo heerst er een 'sense of urgency' rond de duurzaamheidsproblematiek die er volgens  

Van Poeck (2014) voor zorgt dat educatie voor duurzame ontwikkeling geen vrijblijvende dialoog mag 

blijven waarbij alle meningen gewoonweg naast elkaar blijven staan. Pluralisme mag volgens de 

Universiteit Gent (z.j.e) niet leiden tot een veralgemeend scepticisme (er is geen waarheid) of 

relativisme (anything goes). Na het verkennen van verschillende invalshoeken, moet men deze in een 

kritische en participatieve dialoog met elkaar confronteren. Zo kan men de "educatie-als-repons" 

metafoor tegemoetkomen en kunnen studenten leren zich zelfstandig tot de duurzaamheidskwestie 

te positioneren. Het echte 'leren', zo stelt deze metafoor van Vandenabeele en Wildemeersch (2012), 

vindt pas plaats wanneer verschillende invalshoeken worden bediscussieerd en men daarna een 

positie inneemt. In de interviews wordt de mogelijke meerwaarde van interactieve lesvormen in dit 

opzicht aangegeven. Het gebruik van dergelijke werkvormen zorgt er tevens voor dat studenten via 

communicatie kennis verwerven, die kunnen toepassen en kunnen delen. Sociale interactie speelt 

immers een grote rol in het verwerken van kennis en competenties (Universiteit Gent, z.j.e.). De 

respondenten halen verschillende redenen aan waarom dergelijk democratisch proces onvoldoende 
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geïntegreerd geraakt: de lesgever weet niet hoe dit te initiëren en faciliteren, de studenten zijn het 

niet gewend, te grote klasgroepen, de aard van de opleidingsonderdelen laat het niet toe, etc. 

De lesgever als publieke figuur 

Verschillende respondenten zien, naast lesvormen,  de manier van "les geven" - en daardoor ook de 

lesgever-  als een belangrijke hefboom om pluralisme aan te bieden, het democratisch debat te 

faciliteren en subjectivering te vrijwaren. De ideeën Masschelein en Simons (2012) uit hun boek 

'Apologie van de school' kunnen gebruikt worden om lesgevers te ondersteunen in hoe ze precies 

hiermee aan de slag kunnen gaan in hun eigen lessen. Deze auteurs vertellen dat, om vernieuwende 

vorming te waarborgen, lesgevers een belangrijke rol hebben als publiek figuur: enerzijds moet deze 

"iets op tafel leggen". Concreet houdt dit in dat ze de 'transfer' van kennis en competenties over -in 

dit geval- duurzaamheid naar studenten moet overbrengen. De leerstof moet, om relativisme te 

vermijden, in deze stap grondig bestudeerd worden - waarbij men ingaat op wat er op het spel staat 

en voor wie. Vervolgens moet de lesgever, om het democratische proces en subjectificatie mogelijk 

te maken,  de materie vervolgens "uit handen te geven"  zodat studenten zelf kunnen bepalen wat ze 

overnemen en wat niet. Wanneer deze ruimte wordt gegeven stelt de lesgever een daad van 

gelijkheid en geeft hij of zij jonge mensen de kans om zich te vormen (KULeuven, z.j.). Gedurende dit 

hele proces moeten studenten begrijpen dat ze geen 'strijd' moeten leveren om onze huidige gang 

van zaken (en dus status quo) te behouden. Enkel door studenten op die manier (en dus als 

subjecten)  te benaderen leren we ze zichzelf te vormen en vertrouwd te maken met de complexiteit, 

onzekerheid en normativiteit die duurzaamheidsuitdagingen onvermijdelijk met zich mee brengen. 

Zo kunnen ze de wereld veranderen en een rol opnemen in het noodzakelijke maatschappelijk en 

politiek debat (Van Poeck & Vandenabeele, 2012).  
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Welke positie moet de UGent innemen tegenover haar sustainability change 

agent studenten? 
Er heerst een spanning tussen afstand versus nabijheid met betrekking tot het antwoorden op 

bovenstaande vraag.  Met andere woorden: stelt de UGent zich best afstandelijk -of juist best 'nabij'-  

op tegenover haar eigen sustainability change agent studenten?  

In het onderzoek komt enerzijds, weliswaar impliciet, naar voren dat wanneer de UGent een 

afstandelijke positie naar haar sustainability change agents toe inneemt, ze deze laatsten de nodige 

ruimte geeft om zich non-conformistisch op te stellen. Zo gaven respondenten uit de 

studentenvereniging D'urgent aan dat hun onafhankelijke positie een grote kracht betekent. Door 

afstand te nemen zijn ze vrijer om hun "ongezouten mening" te geven dan bijvoorbeeld studenten 

die actief zijn in het Duurzaamheidskantoor. Het laat hen toe om, vanuit een soort 

'studentenwoede', te doen wat anderen niet kunnen doen. De stickeractie die ze recent uitvoerden, 

waarbij ze Coca Cola-automaten als 'zogezegd' defect verklaarden (terwijl dit eigenlijk niet zo was) 

om de UGent haar beleid rond deze automaten in vraag te stellen, is hier een treffend voorbeeld van. 

Vanuit de literatuur kan dergelijke onafhankelijke positie ook verdedigd worden. Zo wees Thomas 

Block (2018) erop dat duurzaamheidstransities die door het eigen dominante systeem georganiseerd 

worden, het gevaar lopen dat ze leiden tot een 'zwakke' invulling. Ze zouden wel veranderingen aan 

de marges nastreven, maar blijven trouw aan  de dominante regels, normen, gebruiken, etc. Echte 

structurele verandering komt er op die manier echter niet. Langs de andere kant is het niet te 

verantwoorden dat de Universiteit Gent zich moet distantiëren of afstandelijk opstellen van 

duurzaamheidspraktijken. Integendeel. Studenten die ageren als "sustainability change agents" aan 

onze universiteit  komen onvermijdelijk in contact met andere duurzaamsgeoriënteerde instanties, 

organisaties, etc. van uiteenlopende niveaus. Deze samenwerking op verschillende niveaus is 

onontbeerlijk om tot structurele en échte veranderingen te komen. Veranderingsprocessen vereisen 

nu eenmaal een invloed van hogerhand (De Gols, Thiessen, Minnaert, 2019). Dit gegeven wordt 

tevens bevestigd in het onderzoek: respondenten uit alle duurzaamheidspraktijken geven aan dat 

een samenwerking met (de actoren binnen) de UGent hen vaak helpt met hun bezigheden. De 

meesten onder hen pleitten ervoor om de rol van de Universiteit eerder te kaderen als faciliterend. 

Vanuit pedagogisch standpunt lijkt een evenwicht tussen voldoende faciliteren en voldoende vrijheid 

goed te verdedigen. Op die manier geven we hen de mogelijkheid om hun 'eigen ding' (en dus 

'vernieuwende vorming') te doen, zonder  te miskennen dat een samenwerking uiterst noodzakelijk 

is om vooruit te geraken. 
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Beperkingen van het onderzoek 
Om dit onderzoek te voeren werd gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode aan de hand 

van semi-gestructureerde interviews. Hoewel deze methode aangewezen is bij het exploreren van 

meningen, belevingen en betekenisverlening van respondenten, kan ze valkuilen bevatten. Everaet 

en van Peet (2006) stellen zo bijvoorbeeld dat de resultaten van kwalitatief onderzoek deels 

afhankelijk zijn van de relatie tussen onderzoeker en respondent. Neutraliteit bij kwalitatief 

onderzoek bestaat niet en zo'n beïnvloeding is er altijd. Als onderzoeker had ik, zoals reeds werd 

aangeduid, een persoonlijke relatie met minstens de helft van de respondenten. Dit, omdat ik zelf 

actief lid was van de studentenvereniging D'urgent. Dit feit zal de subjectiviteit van het selecteren 

van respondenten, opstellen van de interviewvragen, het interview zelf, het interpreteren en 

selecteren van data uit de thematische analyse, etc. sterk verhoogd hebben. Braun en Clarke (2006) 

duiden dat het essentieel is om dergelijke eigen posities te erkennen en de analyse niet als neutraal 

voor te stellen. Dit onderzoek mag niet gezien worden als het enige juiste perspectief om te kijken 

naar sustainability change agent studenten en de rol van de universiteit Gent in relatie tot change 

agency van haar studenten.  Bepaalde keuzes werden bewust, maar soms ook onbewust, gemaakt. 

“A way of seeing is also a way of not seeing” (Burke, 1935; geciteerd op [website] UGent).  

Verder heerst er een ambiguïteit inzake enkele veelgebruikte begrippen in deze masterproef. De 

lezer moet er zo rekening mee houden dat het begrip ‘duurzaamheid’ geen duidelijke vastomlijnde 

definitie heeft en op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Dit maakt screening van 

de onderzoeker inzake het concept, antwoorden van de respondenten alsook interpretatie van de 

lezer van dit onderzoek selectief. In deze masterproef wordt continu gesproken over "sustainability 

change agents". Dit, terwijl in de conclusie wordt geconstateerd dat dé sustainability change agent 

niet bestaat. Deze term duidt er vooral op dat het gaat om studenten die zich, méér als de 

gemiddelde student, inladen met het thema duurzaamheid. De belangrijkste voorwaarde om tot de 

steekproef te behoren was het lidmaatschap (op dat moment) bij een praktijk, verbonden aan de 

UGent, die specifiek rond duurzaamheid werkt. De mate waarin de geselecteerde respondenten 

actief bezig waren (of nog steeds zijn) met "change agency"  is echter zeer verschillend. Bij sommigen 

kan dit herleid worden tot "zeer beperkt" en bij anderen tot "zeer intens". Dit was duidelijk voelbaar 

in de antwoorden van de respondenten en zorgde soms voor tegenstrijdigheden. Alhoewel deze 

verschillen vaak bruikbaar waren had ik, achteraf gezien, de selectie van respondenten nog iets 

sterker moeten richten op naar studenten met een "zeer intens" participatieniveau. Dit, om iets 

dieper te kunnen ingaan op het "change agency" zelf.  

Daarnaast bestond de grootte van de steekproef van dit onderzoek slechts uit tien respondenten 

waarbij, om maximale variatie te garanderen, deze nog eens verspreid waren over verschillende 

faculteiten, gender en specifiek duurzaamheidsengagement. Er waren hierdoor soms te weinig 

homogene kenmerken aanwezig om te kunnen bepalen of een bepaalde uitspraak of waargenomen 

fenomeen van toepassing was voor één specifieke respondent of breder kon doorgetrokken worden. 

Dit gegeven bemoeilijkte de onderzoeker de hoofd- en bijzaak van elkaar te onderscheiden bij de 

thematische analyse. Er werden selectieve keuzes gemaakt waardoor resultaten zeker niet 

veralgemeend mogen worden. Vooral bij het onderdeel dat ging over "Hoe" de UGent studenten 

actief moet betrekken was dit een lastig gegeven. Ook het feit dat de meeste respondenten deel 

uitmaakten van minstens twee verschillende duurzaamheidspraktijken maakte dat het soms moeilijk 

was om de oorsprong van antwoorden -of de specificiteit ervan- te kaderen. Tenslotte is het 
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belangrijk om te vermelden dat de studentenvereniging D'urgent oververtegenwoordigd was 

tegenover sommige andere praktijken (zie 3 'selectie en verzamelen van respondenten'): meer dan 

de helft van de respondenten waren (of zijn nog steeds) in deze praktijk actief betrokken terwijl er 

bijvoorbeeld slechts één respondent uit het duurzaamheidspact werd opgenomen. 

Het maken van dit masterproefonderzoek was een lang proces. Reeds in het schooljaar 2017-2018 

werd van start gegaan met de literatuurstudie en werden de interviews afgenomen en uitgetypt. 

Daarna volgende een periode van een aantal maanden waarin ik de masterproef, omwille van een 

aantal redenen (zoals buitenlandse stage) links liet liggen. Nét in die periode braken in België de 

klimaatprotesten van studenten uit en ontsprongen heel wat nieuwe, interessante initiatieven 

waarbij studenten (ook van de UGent en uit dit onderzoek) actief betrokken waren of zelfs een 

voortrekkersrol in speelden. Verder werd het draagvlak onder de studenten een heel stuk groter en 

werd het maatschappelijk debat inzake studenten en activisme plots "hot". Als de interviews en 

literatuurstudie hadden plaatsgevonden voor deze gebeurtenissen was dit zeker opgenomen in het 

onderzoek. Er werd, naast een membercheck van de transcripties echter niets meer mee gedaan, 

omwille van de overvloed aan informatie die ik reeds had. Deze membercheck kent trouwens ook 

een beperking: de tijd tussen het interview en het teruggeven van het letterlijk vertaalde interview 

was erg lang (meer dan zes maanden) waardoor sommige respondenten plots andere antwoorden of 

meningen formuleerden. Tenslotte zouden de interviewvragen, zoals typisch is aan kwalitatief 

onderzoek, iets anders of soms gerichter gesteld worden als ik de kans kreeg om het onderzoek 

opnieuw af te nemen. Op het moment van de interviews zat ik helemaal nog niet zo diep in de 

materie en kon ik minder goed inschatten wat interessant of bruikbaar was. Achteraf was dit soms 

frustrerend omdat ik zo meer in de diepte te werk zou kunnen gegaan zijn. 

Suggesties voor verder onderzoek 
Doorheen dit masterproefonderzoek werd, door dieper in te gaan op de materie, op heel wat 

onbesproken thema's, onduidelijkheden en bijbehorende vragen gestoten. Dit, in alle fases van het 

onderzoek. Omwille van plaats- en tijdsgebrek werd meestal niet dieper ingegaan op deze materie. In 

het onderstaande worden een aantal van deze thema's kort weergegeven, gekaderd en nadien 

getracht om een paar interessante vragen op te werpen. 

Door zelf een tijdje actief lid van de studentenvereniging D'urgent geweest te zijn (alsook doorheen 

het selectieproces van deze masterproef) viel het me op dat bijna alle Gentse sustainability change 

agent studenten schijnbaar behoren tot de 'blanke gegoede middenklasse'. Dit was overigens ook 

één van de vaak gehoorde en spottende commentaren op de sociale media bij de 

studentenprotesten te Brussel: "het zijn allemaal  rijke, verwende nesten die het hier eens komen 

zeggen". Hoewel het gevaarlijk is om zo'n stellingen zomaar alszijnde 'waar' aan te nemen of te 

veralgemenen, kunnen er enkele vragen gesteld worden als we er van uit gaan dat hier een waarheid 

in schuilt. Hoe zit dit bij (de duurzaamheidspraktijken van) de UGent? Is het zo dat vooral blanke -

middenklasse- studenten zich engageren en meedoen aan de beslissingen? Indien ja, wat maakt dat 

dit zo is en wat zou dit impliceren? Moet de Universiteit daar, vanuit de gedachte dat pluralisme en 

confrontatie van meningen, ideeën, belangen etc. belangrijk zijn bij het omgaan met -en leren over- 

duurzaamheid, een rol in spelen? Zo ja, welke? Onvermijdelijk zullen er aan de UGent (maar ook in 

de brede samenleving) in de toekomst nog belangrijke beslissingen en transitiepaden uitgestippeld 

moeten worden. Het lijkt mij interessant om over dergelijke zaken na te denken. 
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In het onderzoek werd een focus gelegd op de belevingen en bevindingen van sustainability change 

agent studenten. In de resultaten wordt veel gesproken over verantwoordelijkheden en taken van de 

Universiteit, van lesgevers, etc. Dit kan het onterecht doen uitschijnen dat het hele verhaal een "wij-

zij" kwestie is: de studenten versus lesgevers en de Universiteit. Maar dit is niet zo. Ook de 

universiteit en lesgevers willen een duurzamere universiteit en zijn bereid om inspanningen te 

leveren (of dat geloof ik toch). In deze masterproef kregen zij geen forum of konden zij geen 

weerwoord bieden. De betekenisverlening, perceptie en ervaringen van lesgevers  zouden een ander 

licht kunnen werpen op besproken kwesties. Hoe denken lesgevers over de rol van de Universiteit 

met betrekking tot de duurzaamheidsproblematiek? Hoe verhouden zij zich tegenover sustainability 

change agency? Wat moet aan hen aangeboden worden om duurzaamheid (voldoende) breed te 

kunnen implementeren in hun lessen? Waar zien zij succesfactoren en valkuilen? Verder lijkt het mij 

interessant om, eventueel via een focusgroep, lesgevers en studenten samen te laten nadenken over 

het opnemen van burgerschap, kritische zin ontwikkelen, alternatieve en werkbare lesvormen, etc. 

In het theoretische luik (zie 4.2) werd heel kort iets vermeld over het CEMUS project aan de 

Universiteit van Uppsala. Meer informatie over het student-led education programma dat in de 

Zweedse Universiteit bestaat werd in de appendix toegevoegd. Respondenten werden in de 

interviews bevraagd over de wenselijkheid en voorwaarden om zo'n programma in de Universiteit 

Gent te integreren, maar konden daar niet echt op antwoorden omdat ze er te weinig over afwisten. 

Volgens mij lijkt het interessant om na te gaan in hoeverre de structurele inbedding van een 

soortgelijk programma mogelijk is. Is dit volgens studenten een goed en haalbaar idee? Welke rol 

willen (sustainability change agent) studenten daar in spelen? Wat zijn de voorwaarden ? Met andere 

woorden:  Wat hebben zij nodig van de UGent om dit mogelijk te maken? Wat heeft de UGent nodig 

van studenten om dit mogelijk te maken?  

Zoals reeds werd aangegeven hebben de recente klimaatmarsen, klimaatspijbelaars en hun 

bijbehorende belangstelling in de media heel wat in gang gezet. Zo werd het draagvlak plots duidelijk 

zichtbaar en waarschijnlijk zelfs groter. Druk van onderuit werd opgevoerd. Een ideale 

voedingsbodem voor transitie. Volgens Van Poeck (2010) worden veranderingen immers 

afgedwongen, als mensen hun verantwoordelijkheid opnemen als verontwaardigde burgers. Het zou 

interessant kunnen zijn om een paar zaken te onderzoeken: voelen de bestaande 

duurzaamheidspraktijken en sustainability change agents zich versterkt zijn na recente 

gebeurtenissen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? Welke rol namen zij op in dit verhaal? 

Dit alles zou gekoppeld kunnen worden aan  de principes van het multilevelperspectief (zie 

appendix).  
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Bijlagen 

BIJLAGE 1: Toestemmingsformulier 
 

Betreft : Kwalitatief onderzoek naar de rol van de student als 'change agent' in de transitie naar een 

duurzamer UGent 

Ik verklaar hierbij dat ik op voor mij duidelijke wijze ben ingelicht over de aard, methode en doel van 

het onderzoek 

Ik begrijp dat  

 

*)  ik geheel vrijwillig deelneem aan dit onderzoek, 

*)  de uitkomsten van dit interview, weliswaar anoniem, verwerkt mogen worden in een verslag 

 of wetenschappelijke publicatie 

*)  ik weet dat ik de medewerking aan dit onderzoek op elk moment kan stopzetten, zonder 

 dat ik hiervoor een reden moet opgeven 

*)  ik weet dat ik een versie van de masterproef kan opvragen 

*)  ik de toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van een voice-

 recorder. De opname wordt enkel gebruikt in functie van deze masterproef en wordt 

 vernietigd na uitwerking van het onderzoek 

 

Vragen? Indien u nog vragen hebt over dit onderzoek, kan u mij steeds contacteren. 

Met vriendelijke groeten, 

Lowie  Lambrechts 

Student Orthopedagogiek, Universiteit Gent 

Lowie.Lambrechts@UGent.be 

04********** 

 

Gelezen en goedgekeurd, 

 

Naam:…………………………………………………………………        Datum:……………… 

 

Handtekening:  
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BIJLAGE 2: Kwalitatieve interviewvragen 
 

De rol van de student als 'change agent' in de transitie naar een duurzamer Ugent 

Interview met ...... op .../..../2018 

1. Algemene beleving en inleiding  

-Waarom is duurzaamheid belangrijk voor jou? 

-Is duurzaamheid een thema dat leeft binnen jouw gezin of dichte omgeving? In welke zin? 

-Wat doe je omtrent duurzaamheid (in jouw dagelijkse leven)? 

-Heb je bezorgdheden en wensen op vlak van duurzaamheid binnen onze samenleving? Zo ja, welke? 

-Welke duurzame thema's interesseren jou het meest? (energie, mobiliteit, afval, sociale 

rechtvaardigheid...?) Waarom deze? 

-Is jouw opleidingskeuze hier (bewust) aan verbonden? 

 

2. Universiteit Gent , studenten en duurzaamheid  

-Hebben scholen en universiteiten naar jouw mening een verantwoordelijkheid  

 1.met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen? Waarom ? 

 2. in de transitie naar een duurzame samenleving? 

 3. Indien  2= ja ? Hoe zie jij die verantwoordelijkheid? 

-Hoe ervaar je als student de aanpak van de universiteit Gent in het duurzaamheidsvraagstuk?  

-Ben je voldoende op de hoogte van de reeds bestaande werkingen, projecten en initiatieven? Hoe 

ben je geïnformeerd geweest?  

-Hoe worden de initiatieven en acties inzake duurzaamheid best naar de studenten gecommuniceerd 

volgens jou? 

-Welke van bovenstaande werkingen vind je goed? Welke vind je minder goed? Waarom? 

-Voel je je betrokken? Waarom wel/niet? Hoe zou dit beter kunnen? 

-Stroomt informatie van bovenaf voldoende door naar beneden? Kan jij omgekeerd jouw meningen 

en suggesties vlot communiceren naar 'boven'? 
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-Merk je op jouw faculteit en in jouw opleiding dat er aandacht besteedt wordt aan het thema 

duurzaamheid in het curriculum? Zo ja, hoe?   

-Had /heb je naar jouw aanvoelen (voldoende) vakken waarbij je iets hebt geleerd over duurzame 

ontwikkeling? 

-In welke vakken denk je dat dit aan bod zou kunnen komen? 

-Vind je dat er binnen jouw faculteit een apart vak zou moeten bestaan hieromtrent? 

-Werd je actief betrokken in het denkproces?  

 -Tijdens de lessen 

 -In de ontwikkeling en hervorming van het curriculum  

-Werd je voldoende gecontronteerd met vragen en uitdagingen tijdens de lessen?  

-Wat zijn jouw suggesties om binnen jouw faculteit studenten (nog)meer actief te laten nadenken en 

participeren? 

Transitie UGent is een denk-én doe-tank van waarbij geëngageerde personeelsleden, experts 

,beleidsmensen en studenten samenwerken  voor de transitie naar een meer duurzame universiteit 

en samenleving. Iedereen aan UGent is welkom om deel te nemen aan de discussies en 

initiatieven.  

-Vind je dat studenten actief moeten betrokken worden in Transitie Ugent of dat ze eerder ruimte 

moeten krijgen om 'zelf' hun weg moeten vinden? Waarom? 

 -Is het zinvol/wenselijk om iedereen te willen overtuigen en motiveren tot participatie? Of 

 moeten we er op vertrouwen dat geëngageerde studenten zich wel zullen aanbieden? 

-Hoe kan activisme en participatie bij studenten aangewakkerd worden? 

-Wat vraagt dit van studenten en van de universiteit? 

-Wat zijn de bestaande drempels en succesfactoren denk je? 

-Hoe kan deze studentenparticipatie op structureel niveau meer ingebed worden bij besluitvorming-

en veranderingsprocessen binnen de Ugent?   

Het nieuw gevormde Memorandum (2018) 

-Ken je dit? Hoe? 

-Werd inbreng van studenten voldoende mogelijk gemaakt/gefaciliteerd? Hoe (zou dit beter 

kunnen)? 

-Heb je actief meegedaan met het ontwikkelen en concretiseren van het 

'leitbild'/toekomstperspectief? Waarom wel/Waarom niet? 

 

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/doe-mee/transitieugent/transitieugent.htm
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3. De student als geëngageerde burger in het streven naar duurzaamheid 

-Binnen welke van de volgende initiatieven   voor 'studenten en duurzaamheid' situeer je je binnen 

UGent? 

 -Transitie Ugent  

 -D'urgent 

 -Duurzaamheidskantoor 

 -Universiteitsbreed keuzevak 'Duurzaamheidsdenken' 

 -Commissie duurzaamheid 

 -(De stadsacademie) 

 -Geen van bovenstaande 

-Waarom koos je specifiek voor deze niche(s)? 

-Ken je de andere nichegroepen (waarvan je geen deel uitmaakt)? Kom je in aanraking met 

studenten van de nichegroepen waarvan je geen deel uitmaakt? 

-Kan jouw niche een systeemverandering teweegbrengen denk je? Hoe? 

-Welke rol spelen de studenten binnen jouw nichegroep? (Wat) zou je hieraan willen veranderen? 

- Werk je binnen jouw niche nauw samen met niet-studenten (leerkrachten/beleidsmedewerkers/..) 

verbonden aan de Ugent? Hoe verloopt deze samenwerking? 

-Wat zijn de meerwaardes en drempels in deze samenwerking? 

-Wat is de positie en relatie onderling van studenten en niet-studenten?  

-Hoe kunnen studenten binnen jouw niche(s) het verschil maken?  

-Vind je dat jouw niche voldoende impact uitoefent/medezeggenschap heeft op het 

duurzaamheids(beleid?) van de  UGent? Wat zou willen veranderen in een ideale wereld? 

-Hoe kan Universiteit Gent volgens jou inspanningen leveren om  de werking van jouw niche te 

optimaliseren ?  

-Welke barrières/drempels en succesfactoren zijn er binnen jouw niche? 

 -Om als student inspraak te verwerven? 

 -Om verandering te bekomen? 

In het 'Student-led education program' van CEMUS aan de Universiteit Uppsala bestaat er een 

breed gamma aan transdisciplinaire vakken rond duurzame ontwikkeling. De invulling van het vak 
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gebeurt door studenten, in nauwe samenwerking met onderzoekers, lesgevers, 

beleidsmedewerkers en sociale actoren. 

-Zou je een het wenselijk vinden dat dit aan de Ugent opgericht wordt? 

-Welke rol zou jouw niche kunnen spelen in het realiseren van een dergelijk project aan de Ugent? 

-Wat zijn bestaande barrières en meerwaardes 

-Wat is er nodig van studenten en de universiteit om dit te laten slagen volgens jou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 3: Appendix 

 

Een multilevelperspectief op duurzaamheidstransities 

Het multi-levelperspectief (MLP) uit de transitiewetenschap is volgens 

(2018) een handig instrument om de transitie van complexe socio

kunnen begrijpen. Geels (2005) deelt het socio

macroniveau, vinden we het landschap. Landschapstrends zijn grote maatschappelijke en natuurlijke 

ontwikkelingen (al dan niet zijdelings met duurzaamheid te maken) die een invloed uitoefenen op 

het regime en de niches  (Pared

van deze landschapstrends. Verschillende landschapstrends kunnen elkaar versterken, maar kunnen 

evengoed tegenstrijdig zijn. Zo kunnen we wel een aantal redenen bedenken waarom de 

globaliseringstendens en de ecologische problematiek zouden kunnen botsen. Op het mesoniveau 

bevindt zich het regime;  het geheel van dominante technologie, beleid, regelgeving, manieren van 

denken en doen, etc. Regimes worden als eerder stabiel aanzien omdat de do

logica’s vaak op elkaar zijn ingespeeld, de belangen zijn immers groot. Ten

microniveau niches, alternatieven die ontwikkeld worden door burgers, maatschappelijke groepen, 

beleidsmakers, organisaties, etc. als 

multilevelperspectief stelt dat er binnen een socio

wanneer verstorende ontwikkelingen op de verschillende niveaus elkaar beginnen te versterken. Zo 

kunnen contradicties binnen het regime toenemen, groeiende druk vanuit het landschap kan in vraag 

stellen wat we altijd ‘normaal’ gevonden hebben, niches kunnen sterker worden. Zeker wanneer er 

een samenspel tussen de processen op verschillende niveaus ontstaat,

zogenaamde 'windows of opportunities', waarbij innovaties kunnen doorbreken en transitie 

bekomen kan worden (Geels & Schot 2007; Paredis 2013). Dit wordt weergegeven in onderstaande 

Figuur7.  

 

 Figuur 7. Multilevelperspectief op duurzaamheidstransities.Overgenomen uit Duurzame ontwikkeling als rode draad. Opleidingen 

aan de Universiteit Gent in transitie, door Van Poeck et al., 

 

Een multilevelperspectief op duurzaamheidstransities  

levelperspectief (MLP) uit de transitiewetenschap is volgens Deleye, Van Poeck en Block 

een handig instrument om de transitie van complexe socio-technische systemen beter te 

kunnen begrijpen. Geels (2005) deelt het socio-technisch systeem in drie levels of niveaus. Op het 

macroniveau, vinden we het landschap. Landschapstrends zijn grote maatschappelijke en natuurlijke 

ontwikkelingen (al dan niet zijdelings met duurzaamheid te maken) die een invloed uitoefenen op 

het regime en de niches  (Paredis & Block, 2015). De ecologische problematiek is bijvoorbeeld een 

van deze landschapstrends. Verschillende landschapstrends kunnen elkaar versterken, maar kunnen 

evengoed tegenstrijdig zijn. Zo kunnen we wel een aantal redenen bedenken waarom de 

ringstendens en de ecologische problematiek zouden kunnen botsen. Op het mesoniveau 

bevindt zich het regime;  het geheel van dominante technologie, beleid, regelgeving, manieren van 

denken en doen, etc. Regimes worden als eerder stabiel aanzien omdat de dominante actoren en de 

logica’s vaak op elkaar zijn ingespeeld, de belangen zijn immers groot. Ten slotte vinden we op het 

microniveau niches, alternatieven die ontwikkeld worden door burgers, maatschappelijke groepen, 

beleidsmakers, organisaties, etc. als reactie op problemen binnen het huidige regime. Het 

multilevelperspectief stelt dat er binnen een socio-technisch systeem kansen voor transities groeien 

wanneer verstorende ontwikkelingen op de verschillende niveaus elkaar beginnen te versterken. Zo 

contradicties binnen het regime toenemen, groeiende druk vanuit het landschap kan in vraag 

stellen wat we altijd ‘normaal’ gevonden hebben, niches kunnen sterker worden. Zeker wanneer er 

een samenspel tussen de processen op verschillende niveaus ontstaat, komen er opportuniteiten of 

zogenaamde 'windows of opportunities', waarbij innovaties kunnen doorbreken en transitie 

(Geels & Schot 2007; Paredis 2013). Dit wordt weergegeven in onderstaande 
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evengoed tegenstrijdig zijn. Zo kunnen we wel een aantal redenen bedenken waarom de 

ringstendens en de ecologische problematiek zouden kunnen botsen. Op het mesoniveau 
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stellen wat we altijd ‘normaal’ gevonden hebben, niches kunnen sterker worden. Zeker wanneer er 
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(Geels & Schot 2007; Paredis 2013). Dit wordt weergegeven in onderstaande 
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Het 4E-Model 

Jones, De Meyere en Keytsman (2008) stellen dat we rekening moeten houden met het samenspel 

en de verwevenheid van voorgaande knelpunten om effectieve gedragswĳzingen en transitiepaden 

naar duurzaamheid te initiëren. Volgens hen is het 4E- model zo'n complementair model dat erkent 

dat de transitie naar een duurzame samenleving  enkel mogelijk is wanneer cultureel-psychologische 

veranderingen (voornamelijk op het individuele terrein)  en structurele veranderingen (op het 

publieke terrein) hand in hand gaan. De 4 E’s, in het Engels "enable, encourage, engage en 

exemplify", moeten hiervoor zorgen (Van Poeck, 2010). 

  

 

Enable staat hierbij voor het 'mogelijk maken' van de transitie naar duurzame keuzes en gedrag. Bij 

het aansturen op veranderingprocessen moet men rekening houden met de gevoeligheid van 

mensen wat betreft tĳdsinvestering, kost en gemak. Alternatieven moeten gemainstreamd worden 

en mensen moeten worden begeleid in het proces van interesse- en gedragsverandering. Voorts 

moeten onduurzame keuzes uit het marktaanbod geweerd worden. Anno 2019  is het ecologisch, 

economisch en sociaal moelijk te verantwoorden dat men nog steeds kan kiezen tussen een 

goedkope, energieverslindende en een duurdere, energieefficiëntie koelkast. Indien inefficiënte 

koelkasten gewoon niet meer mogen verkocht worden, zal de prĳs van de betere toestellen dalen 

waardoor iedereen toegang heeft tot de aankoop ervan. Op die manier is er ecologische én sociale 

winst. De overheid kan er zo voor zorgen dat het niet langer aan moedige enkelingen is om tegen de 

stroom in te zwemmen, maar dat de stroomrichting zelf veranderd wordt. Het maken van duurzame 

keuzes moet in andere woorden mogelijk gemaakt worden door ze eenvoudig, beschikbaar en 

vanzelfsprekend te maken, terwijl een omgekeerde beweging plaatsvindt bij onduurzame 

alternatieven (Jones, De Meyere & Keytsman, 2008).  

Encourage houdt in dat duurzame keuzes en gedrag aangemoedigd worden. Dit kan op verschillende 

manieren zoals bijvoorbeeld via prijssignalen waarbij duurzame keuzes gestimuleerd worden 

(bijvoorbeeld via subsidies) en onduurzame keuzes (bijvoorbeeld fiscaal) ontmoedigd worden. Heden 

te dage leven we in een wereld waar eerder het omgekeerde geldt: het eerder aangehaalde 

prĳsverschil tussen een trein- en vliegtuigticket naar het zuiden van Frankrĳk is hier een mooi 

voorbeeld van. Een andere manier om mensen aan te moedigen is via de pull-factoren waarbij de 

aantrekkelĳkheid van het duurzame alternatieven worden verhoogd. Men probeert mensen te 

 Figuur 4. Het 4E-model. Overgenomen uit Terra Reversa, de transitie naar een rechtvaardige duurzaamheid. Meteowesterlo [Website]. z.j. 



 

86 
 

enthousiasmeren door in te spelen op hun emoties. Pull-factoren hebben vaak meer invloed dan 

push-factoren die vooral op rationele manier proberen aantonen waarom we  weg moeten van de 

huidige onduurzame situatie (Jones, De Meyere & Keytsman, 2008).  

 Exemplify wijst op de voorbeeldfunctie van de overheid. Dit, omwille van verschillende redenen.  Als 

grootste consument in economie kan ze een reëel verschil maken door bijvoorbeeld massaal over te 

schakelen op milieuvriendelijke producten en diensten. Op die manier geeft ze deze sectoren in de 

economie een extra stimulans en kunnen ze een groter marktaandeel halen. Door te investeren in 

duurzame experimenten  geeft men deze initiatieven en zichzelf de kans om ervaring op te doen om 

nadien gedragswĳzigingen verder te promoten naar burgers toe. Bovendien heeft het gedrag van de 

overheid een belangrijke signaalfunctie voor de burgers. We stellen echter vast dat overheden hierin 

vaak falen zowel op vlak van voeding, mobiliteit, gebouwen, etc (Jones, De Meyere & Keytsman, 

2008). 

Engage vertrekt van het idee dat het essentieel is om mensen te betrekken bij 

veranderingsprocessen. Wanneer men kleine gemeenschappen kan uitdagen en engageren heeft dit 

veel meer effect dan wanneer men mensen individueel aanspreekt.  We zijn immers sociale wezens , 

ingebed in sociale relaties. Voorbeelden zijn initiatieven zoals een  groep gezinnen in een 

‘klimaatwijk’ uitgedaagd worden om energie te besparen, het invoeren van een ‘Donderdag 

Veggiedag’ op een school, etc (Jones, De Meyere & Keytsman, 2008). Overheden, zeker op lokaal 

niveau, kunnen deze initiatieven helpen opstarten en ondersteunen (Meteowesterlo, z.j.). Bij deze 

engage- pijler spelen sensibilisering en educatie een belangrijke rol in het creeëren van een draagvlak 

voor duurzaamheidstransities. Via deze wegen kan men immers zoveel mogelijk mensen engageren 

om samen de gewenste verandering waar te maken. In het kader van deze masterproef is  belangrijk 

om te vermelden dat het risico bestaat dat we alles wat met leren te maken heeft, exclusief onder de 

Engage-pijler plaatsen. Wanneer we dit doen, gaan we er van uit dat het bepalen van de richting en 

vorm van de transitie buiten het leerproces valt (Van Poeck, 2010).  
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Politieke benadering van het 4E-Model 

In het eerder besproken  4E-model blijft 'leren' beperkt tot de Engage-pijler. Van Poeck (2010) houdt 

hierboven net de pleidooi dat leren niet enkel mag bijdragen aan een draagvlak voor veranderingen 

die elders vorm krijgen. Om een politieke benadering van leren in het 4E-model mogelijk te maken 

moet educatie als vijfde E, zoals te zien op Figuur 8, gericht zijn op alle andere E's. Heel concreet 

toegepast op het 4E model wil dit het volgende zeggen: 

 

 

 

Enable  

In scholen moet duurzaam gedrag mogelijk worden gemaakt. Studenten worden betrokken in dit 

denkproces over welke duurzame keuzes laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar moeten zijn. En 

waarom? En hoe realiseren we dit? Zo kunnen studenten er bijvoorbeeld zelf voor kiezen om een 

fietsenstalling te installeren zodat meer studenten met de fiets gebruiken om naar school te komen. 

Ze kunnen pleiten voor installeren van recyclage vuilbakken zodat ze kunnen recycleren, etc. (Van 

Poeck, 2010). 

Encourage 

Het aanmoedigen van duurzaam gedrag in scholen kan bijvoorbeeld door het installeren van een 

beloning voor duurzaam woon-schoolverkeer, gratis openbaar vervoer, etc. Studenten worden 

betrokken in het denkproces over hoe men duurzaam gedrag kan stimuleren, welke keuzes gemaakt 

worden en waarom (Van Poeck, 2010). De 'Groene Ruijter'- award die aan de UGent projecten 

ondersteunt die bijdragen aan een duurzamere wereld is een treffend voorbeeld van zo'n 

aanmoediging die zelf door studenten werd bedacht.  

 

 

 

 Figuur 8. Politieke benadering van het 4E-model. Overgenomen uit 'Leren veranderen’, door Van Poeck, 2010. 
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Examplify 

Een school kan op verschillende manieren een voorbeeldfunctie geven.  Door zelf een consequent 

duurzaam schoolbeleid te voeren zullen studenten ook eerder geneigd zijn naar duurzaam gedrag. 

Het voorbeeld dat de school geeft straalt ook uit naar de wijdere omgeving. Er zijn vele keuzes 

mogelijk: het opzetten van zonnepanelen, gebouwen niet onnodig verwarmen, etc. In de politieke 

invulling van Examplify worden studenten betrokken in het proces over welke keuzes hieromtrent 

gemaakt worden. Tegenwoordig is het, omwille van de algemene consensus over het belang van 

duurzame ontwikkeling, aantrekkelijk voor scholen om zich alszijnde 'duurzaam' te profileren. De 

UGent, KU Leuven, de VUB,etc. hebben allemaal het begrip 'duurzaamheid' wel ergens 

geïmplementeerd in hun visie (Van Poeck, 2010). 

Engage 

Engage gaat ove het betrekken van allerlei uiteenlopende actoren zoals studenten, ouders, de 

gemeente, etc. in het proces van duurzame ontwikkeling op school. Al deze acties kunnen evenzeer 

top-down onwikkeld worden en bijvoorbeeld door directie ingevoerd worden op een school. Maar 

wat leren studenten daar uit? De politieke invulling van Engage impliceert dat studenten betrokken 

worden in het proces over hoe we Engage vormgeven (Van Poeck, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

Buitenlands voorbeeld:  CEMUS te Uppsala 

Het CEMUS project, zowel bij de opstart als in het huidige verloop, een typevoorbeeld is waarbij 

studenten als sustainability change agents fungeren. In dit onderzoek werden aan de student-

respondenten dan ook een aantal vragen gesteld inzake de wenselijkheid van een dergelijk project 

en 'student-led-education' aan onze UGent. 

A. Korte historiek  

In het begin van de jaren negentig ervoeren twee studenten aan de Universiteit van Uppsala een 

gebrek aan vakken die op interdisciplinaire wijze omgingen met cruciale milieu- en 

ontwikkelingskwesties van die tijd. Ze besloten daarom actie te ondernemen. Geïnspireerd door een 

lezing van de Amerikaanse bioloog en pedagoog Paul Erlich werkten ze een voorstel uit voor een 

interdisciplinaire seminariereeks. Met feedback en steun van leraren, onderzoekers en enkele 

progressieve professoren bereikte hun voorstel de toenmalige rector. Deze was onder de indruk van 

de studenten hun vermogen tot dit initiatief en de betrokkenheid tot problemen. Tot hun verrassing 

werden de studenten zelf verantwoordelijk gesteld voor het ontwikkelen en uitwerken van hun eigen 

voorstel. Het vak 'Mensheid en Natuur' werd opgericht en kende meteen overtuigende successen. De 

beste en meest competente docenten op het gebied van milieu en ontwikkeling in Zweden werden 

uitgenodigd en meer dan 400 studenten werden aangetrokken. Met voortdurende steun van leraren, 

onderzoekers en de sterke wil van een aantal geëngageerde studenten werd CEMUS in 1995 

opgericht als een gezamenlijk centrum tussen de universiteit van Uppsala en de Zweedse universiteit 

voor landbouwwetenschappen in Uppsala. Een belangrijke motor is de dynamische en 

zelfbesturende studentengroep 'CEMUS Roots', inclusief voor iedereen. Deze werd opgericht om 

studenten in staat te stellen een actieve rol te spelen bij het beïnvloeden van de manier waarop het 

onderwijs in het centrum wordt uitgevoerd. Sinds haar oprichting zijn studenten continu in dienst 

getreden om transdisciplinaire vakken rond duurzame ontwikkeling vorm te geven en te 

coördineren. Deze 'student-led-education' gebeurt steeds in nauwe samenwerking met docenten, 

beleidsmedewerkers, onderzoekers en sociale actoren. CEMUS beperkt zich echter niet tot formeel 

leren in de klas maar organiseert ook open lezingen, een jaarlijks Sustainability-festival, 

filmvertoningen, discussies, workshops en een verscheidenheid aan andere evenementen waarbij 

iedereen welkom is en externe organisaties en initiatieven worden betrokken. Zo tracht men om de 

educatieve kern van het centrum uit te breiden en de kloven te overbruggen tussen het theoretische 

en de praktische, jongeren en ouderen en de academische en niet-academische wereld, en om een 

ontmoetingsplaats te creëren voor mensen die geïnteresseerd zijn in interdisciplinair onderwijs en 

duurzame oplossingen (CEMUS, z.j.). 

B. Een inspiratie? 

In het boek Transcending Boundaries - How CEMUS is changing how we teach, meet and learn - werd 

een Engelse vertaling gemaakt van opzet van het Zweedse CEMUS project. In deze uiteenzetting, 

geschreven door zowel studenten, onderzoekers als docenten, tracht men een antwoord te 

formuleren op vragen zoals;  Hoe moet de universiteit worden veranderd? Waar is onderwijs voor? 

Hoe zal CEMUS blijven bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving? Kunnen de 

ervaringen die op CEMUS zijn opgedaan op de een of andere manier worden omgezet om lopende 

discussies uit te breiden? De Engelse vertaling van het Zweedse project is vooral belangrijk omdat zo 
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ervaringen die zijn opgedaan alsook de lessen die zijn getrokken uit het opstarten, uitvoeren en 

ontwikkelen van CEMUS gedeeld kunnen worden. Hij stelt dat CEMUS vanaf het begin een succesvol 

experiment is geweest wat betreft empowerment van studenten en tevens heeft geholpen om 

belangrijke duurzaamheidsaspecten - die grotendeels bepaald werden door de studenten - te 

plaatsen op de agenda van de universiteit. Dit soort empowerment zou essentieel kunnen zijn voor 

EDO, voor écht innovatief denken, en voor het vermogen van jonge mensen over de hele wereld om 

de enorme uitdagingen die voor ons liggen met vertrouwen tegemoet te treden. Het verspreiden van 

kennis over hoe CEMUS heeft vorm gekregen kan studenten, evenals andere actoren binnen het 

universiteitswezen, inspireren om soortgelijke platforms en organisaties te creëren in hun eigen 

universiteit (Kronlid & Osterbergh, 2011, p. 11). De filosofie van CEMUS sluit goed aan bij de eerder 

besproken pluralistische traditie van Öhman (2008), omwille van het democratische proces dat zich 

IN educatie afspeelt. Daarnaast is het een treffend voorbeeld van het idee “not changing the world 

but giving others the chance to do so" van Venturini (2010). Afsluitend verwijs ik hierbij naar volgend 

citaat van Niclas Hällström, Co-founder van CEMUS: 

  The urge to become actively involved and engaged in the struggle for social change and a 

 sustainable and more equitable world was the departure point for Cemus from the very 

 beginning… A basic conviction has been the belief that if people are exposed to and inspired 

 to think more about issues of global survival, then one will somehow change, draw 

 conclusions, and likely also want to actively do something about those problems. This 

 conviction captures the  idea of knowledge as an eye-opener and alarm clock. Whatever the 

 political conclusions one may draw from the knowledge one gains, and whatever form of 

 involvement one ends up pursuing, is however something Cemus as an institution 

 should  not have any opinion about. It is of course also acceptable to choose not to act, as 

 long as one does so with open eyes and  truly stands behind one’s decision. The mission of 

 Cemus is to facilitate and encourage as  much knowledge gain, as much critical thinking and 

 as much reflection as possible – and to  make it easier for students to act on these insights if 

 such an urge arises. (Kronlid & Osterbergh, 2011, p. 30) 
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