ONLINE LEERPAD DUURZAAMHEIDSEDUCATIE

0.Inleiding

Dit leerpad situeert duurzaamheidseductie in een dynamisch kader:
1.
2.
3.

De 21ste eeuw: boordevol complexe maatschappelijke uitdagingen
Onderwijs neemt de duurzame uitdaging op…
… een complexe en moeilijk te definiëren uitdaging

0.1. De 21ste eeuw: boordevol complexe maatschappelijke uitdagingen
Complexe problemen zoals klimaatverandering, toenemende sociale ongelijkheid, migratiestromen,
gezondheidsproblemen wereldwijd, verdwijnende biodiversiteit en voortschrijdende economische
globalisering, doen het besef groeien dat er nood is aan duurzame ecologische, sociale en
economische veranderingen. Bovendien zijn al deze problemen onderling gelinkt. Ze vragen een
analyse en aanpak zowel op mondiaal als op lokaal niveau.

0.2. Onderwijs neemt de duurzame uitdaging op…
Onderwijsinstellingen gaan met de maatschappelijke uitdagingen aan de slag. Via kwaliteitsvol
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening gaan ze er creatief mee
om. In tijden van global change is er niet één ‘juiste’ oplossing: er is geen uniek traject naar
duurzaamheid. Wel is er een geëngageerd leerproces met een mondiaal gedeelde sense of urgency:
we moeten veranderen (Hugé et al., 2020)1
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Dat brengt enkele fundamentele vragen over de rol van de onderwijsinstelling met zich mee (Wollaert,
2019)2 :
●

●
●
●

Is de onderwijsinstelling voldoende gefocust op duurzaamheidsuitdagingen? En signaleert de
onderwijsinstelling ook de bevindingen over duurzaamheidsuitdagingen, is ze een
trendwatcher?
Is de onderwijsinstelling een deel van het duurzaamheidsprobleem, of een deel van de
oplossing ervan? Neemt ze een rol op in het duurzaamheidsdebat en heeft ze zo impact?
Is de onderwijsinstelling een ‘change maker’? Is ze gericht op innovatie?
Is de onderwijsinstelling een ‘game changer’? Werkt ze mee aan een duurzame samenleving,
neemt ze een rol op in die transitie?
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Maar hoe kan je als docent, naast andere stakeholders, door duurzaamheidseducatie hierin een
actieve rol opnemen? Hoe moet aandacht voor duurzaamheidskwesties vorm krijgen in de praktijk?
De meningen daarover lopen uiteen. We brengen er enkele in beeld:

-

Een docent: “Elke student in een opleiding of instelling moet op diepgaande wijze met de
concepten van duurzaamheid vertrouwd geraken.”
Een collega docent: “Is het überhaupt wel gewenst en noodzakelijk dat elke student deze
duurzame kennis en daaraan verbonden competenties verwerft?“
Iemand uit het onderwijsbeleid: “Of misschien is een afzonderlijk aanbod voor een ‘selecte’
groep gemotiveerde studenten veel efficiënter?”
Een onderwijsondersteuner: “Of kunnen we kiezen voor een ‘en-en’ verhaal? Hoe dan?”
Een student: “Zet studenten uit diverse opleidingen bij elkaar…”
Iemand uit de NGO-wereld: “Stuur de studenten de wereld in!”
Een internationale denktank: “In feite moeten we heel ons onderwijssysteem
herstructureren.”
En een student: “Als het aan ons ligt… We moeten niet alleen voorbereid zijn op de toekomst,
we moeten in staat zijn om er mee vorm aan te geven.”
Een andere student: “Ik kreeg vijf keer de Brundtlanddefinitie van duurzaamheid… maar voor
de rest zit duurzaamheid niet in onze opleiding.”
Een opleidingshoofd: “Wij lossen het op door in elke bacheloropleiding een vak duurzame
ontwikkeling toe te voegen.”
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-

Een lokaal bedrijf: “Wij zitten met dringende vraagstukken waarbij we de expertise van
studenten kunnen gebruiken.”

Blanco tekstballon: de gebruiker van de module; hij/zij maakt zich kenbaar en voegt een
opinie toe: “ ………………………..”
Dit wordt opgeslagen en publiek toonbaar gemaakt op een ‘prikbord’, hierbij een voorbeeld:

Opmerkingen voor webdesigner: mogelijkheid tot interactief ‘prikbord’? Of toch
maar in ‘werkboek’ (apart te downloaden worddocument dat kan ingevuld en
doorgestuurd worden)?

0.3. … een complexe en moeilijk te definiëren uitdaging
Het is duidelijk dat ‘duurzaamheid in het onderwijs’ niet voor iedereen hetzelfde betekent. De veelheid
aan interpretaties is eigen aan de duurzaamheidsgedachte en maakt het begrip duurzaamheid dan ook
tegelijk aantrekkelijk en dynamisch, en moeilijk te definiëren. Naast fundamentele kennis over
duurzaamheid en de daarmee verbonden zoektocht naar duurzaamheidsstrategieën, doorkruisen ook
waarden en zelfs emoties het duurzaamheidsdiscours. De docent (en met hem/haar de studenten),
wordt uitgenodigd en uitgedaagd om een brede waaier van competenties in te zetten om met deze
complexiteit om te gaan.
+ quote (hoe zichtbaar maken op website?): - Hans Bruyninckx, directeur van het Europese
Milieuagentschap 3“We zitten op dit moment in een wetenschappelijke fase waarbij men meer en meer begint te denken
in systemen, in complexiteit - zowel in de natuurwetenschappen als in technologie, zowel in de
menswetenschappen als in de medische wetenschappen - en we zitten ook met maatschappelijke
uitdagingen die erg systemisch en complex zijn. Onderwijs moet hierop inspelen en meer vertrekken
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vanuit die moeilijke systemische oefening, om vanuit sterke disciplinaire kennis een even sterke
geïntegreerde systemische kennis op te bouwen. Dan krijg je op dat soort uitdagingen ook een ander
soort antwoorden.“

0.4. Drie hoofdstukken in dit leerpad
In dit online leerplatform verken en ontdek je, hoe je duurzaamheidseducatie kwaliteitsvol kan
vertalen naar je onderwijspraktijk.
Er zijn drie hoofdstukken (met een klik op de tekening kom je in het hoofdstuk:
1. Duurzaamheid: kader en begripsafbakening

2. Duurzaamheid in de onderwijspraktijk: duurzaamheidseducatie

3. De onderwijsinstelling als duurzame leer- en leefomgeving
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