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2.1.

Wat leer je in dit hoofdstuk

Na het doorlopen van dit hoofdstuk:








begrijp je beter je eigen beweegredenen om werk te maken van duurzaamheidseducatie;
weet je hoe je duurzame inhouden kan integreren in je opleiding/opleidingsonderdeel;
kan je met complexe duurzaamheidsuitdagingen aan de slag in je lespraktijk;
Weet je welke competenties in het kader van duurzaamheid belangrijk zijn voor (het onderwijs
van) je studenten;
kan je duurzaamheidscompetenties vertalen naar jouw leerdoelstellingen;
kan je gepaste werkvormen inzetten om aan duurzaamheidscompetenties te werken;
kan je gepaste evaluatievormen inzetten om duurzaamheidscompetenties te evalueren.
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2.2.

Duurzaamheid in een opleiding/opleidingsonderdeel

A. Inleiding
Wat ziet mijn opleiding als haar verantwoordelijkheid in het bijdragen aan een meer duurzame
samenleving? En bijgevolg: hoe wil mijn opleiding ervoor zorgen dat een afgestudeerde student kan
bijdragen aan het realiseren van een meer duurzame samenleving? En: welke rol kan ik daar als docent
in spelen?
Dit zijn vragen die je je als docent, en bij uitbreiding als opleiding(scommissie), vroeg of laat kan stellen.
Dit leerpad biedt je de handvaten om zelf op zoek te gaan naar de nodige antwoorden op die vragen.
Als docent kies je natuurlijk zelf, bij voorkeur samen met andere docenten uit de opleiding, hoever je
wilt gaan in het duurzaam opleiden van je studenten.

B. Waarom inzetten op duurzaamheid?
Als docent is het belangrijk om na te denken over waarom je wilt werken aan duurzaamheid. In
hoofdstuk 1 gingen we uitgebreid in op het belang van duurzame ontwikkeling. Misschien vind je jouw
motivatie wel terug in (één van) onderstaande beweegredenen:







Je bent ervan overtuigd dat een positieve verandering in het onderwijs noodzakelijk is als
een reactie op de wereldwijde crisissen (klimaat, gezondheid…) en de grote sociale
ongelijkheid.
Je wilt een rol spelen in de transitie naar een duurzame samenleving en wilt werken aan
het welzijn van de planeet en van huidige en toekomstige generaties.
Je bent je ervan bewust dat een duurzame samenleving geen luxe is maar een noodzaak.
Je weet dat er nieuwe soorten kennis nodig zijn om duurzaamheidstransities te
stimuleren en ziet daar een rol weggelegd voor het onderwijs.
Je bent ervan overtuigd dat duurzaamheidsuitdagingen innovatieve antwoorden nodig
hebben en je wilt hier via je onderwijsopdracht graag aan bijdragen.

C. Hoe duurzaamheid onderwijzen?
Duurzaamheid onderwijzen kan je ruwweg opdelen in:


Onderwijzen OVER duurzaamheid: je brengt kennis en begrip over bij je studenten.
o Je kan aan je opleiding/opleidingsonderdeel een ‘duurzame inhoud’ toevoegen. Zo
reik je duurzame kennis die voorhanden is aan, aan je studenten. Dat kan bv. gaan
over milieuverantwoord gedrag, nieuwe technologieën om energie te besparen,
mensenrechten, toenemende ongelijkheid, alternatieve straffen. Onderdeel 2.3.1.1
van dit hoofdstuk gaat hier dieper op in.
o Je kan in je opleiding/opleidingsonderdeel ook duurzaamheidsuitdagingen bespreken
en deze kaderen vanuit 1 of meerdere duurzame ontwikkelingsmodellen (Genest
model, SDG’s, Donutmodel, …) en zo meteen ook het begrip over duurzame
ontwikkeling versterken. Je kan bv. in je les de duurzaamheidsuitdaging rond
klimaatvluchtelingen aanhalen en deze kaderen vanuit de SDG’s. Onderdeel 2.3.1.2
van dit hoofdstuk gaat hier dieper op in.
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Onderwijzen VOOR duurzaamheid: je tilt studenten naar een hoger niveau, ze creëren
nieuwe kennis en leren zelf op zoek te gaan naar duurzame antwoorden op
duurzaamheidsuitdagingen.
o Je kan via je opleiding/opleidingsonderdeel inzetten op
duurzaamheidscompetenties. Een complexe duurzaamheidsuitdaging is het ideale
vertrekpunt om aan deze competenties te werken, bv. door je studenten ook te laten
nadenken over hoe een duurzamere toekomst er voor klimaatvluchtelingen kan
uitzien. Onderdeel 2.3.2.1 van dit hoofdstuk gaat dieper in op de verschillende
competenties die van belang zijn bij duurzaamheidseducatie.

D. Duurzaamheid in je leerdoelstellingen
Zodra je ongeveer weet welke richting je uit wilt, kan je samen met andere docenten uit je opleiding
nadenken over de leerdoelstellingen die je wilt bereiken op vlak van duurzaamheid in de opleiding
en/of voor je opleidingsonderdeel. Leerdoelstellingen voor duurzaamheid geven aan wat een student
als resultaat van zijn leerproces voor duurzaamheid zou moeten bereiken aan het einde van de
opleiding of het opleidingsonderdeel.
Elke opleiding of opleidingsonderdeel werkt naar leerdoelen en leerresultaten toe1. Het is belangrijk
duurzaamheid op beide niveaus te integreren. De kans is dan groter dat duurzaamheid als een
geïntegreerd geheel doorheen de hele opleiding verweven geraakt. Als de gedragenheid (om welke
reden dan ook) er op opleidingsniveau (nog) niet is, kan je natuurlijk ook enkel vanuit je eigen
opleidingsonderdeel deze oefening maken.
Een voorbeeld.
Een opleiding Rechten kan volgende leerdoelstellingen beogen:
 Kennis over het bestaande recht bijbrengen, waaronder mensenrechten en milieurecht.
 Het bestaande recht kritisch evalueren in relatie tot duurzame ontwikkeling.
 Het recht toepassen als instrument voor maatschappelijke verandering, rekening
houdend met pluralisme, diversiteit, verdraagzaamheid en duurzaamheid.
Een opleidingsonderdeel kan hieraan tegemoetkomen via volgende leerdoelstellingen:
 Begrip creëren over de duurzaamheidsuitdaging klimaatvluchtelingen.
 Leren systeemdenken in relatie tot de duurzaamheidsuitdaging klimaatvluchtelingen.
 Een duurzamere toekomst uittekenen voor klimaatvluchtelingen.
Ook verder in dit leerpad geven we geregeld voorbeelden van leerdoelstellingen.

1

Deze terminologie kan per instelling verschillen, daarom spreken we in dit leerpad algemeen over
leerdoelstellingen.
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2.3.

Onderwijzen OVER duurzaamheid

2.3.1. Duurzame inhouden in je opleiding/opleidingsonderdeel
De meest eenvoudige manier om duurzame kennis te integreren in je opleiding is door de bestaande
leerinhoud (meer) te oriënteren op duurzaamheid of nieuwe duurzame inhouden toe te toevoegen.
Dat kan je op verschillende manieren doen, bv. door een externe spreker in te schakelen, een nieuw
opleidingsonderdeel te implementeren, …
In dit onderdeel:





inspireren we met enkele vragen die je jezelf als docent kan stellen en reiken we je per vraag
enkele voorbeelden aan uit andere opleidingen. Jouw antwoorden op deze vragen zouden als
basis kunnen dienen voor de opmaak van leerdoelstellingen voor duurzaamheid (A);
geven we een inkijk in duurzame inhouden van een aantal opleidingsonderdelen (B);
ga je zelf aan de slag (C).

A. Op zoek naar duurzame inhouden voor je opleiding/opleidingsonderdeel
Welke duurzame theoretische inhouden zijn relevant voor je opleiding/opleidingsonderdeel?
o
o

o
o

o

o

Een docent(e) uit de opleiding Sociale Wetenschappen licht in zijn/haar les het
donutmodel van Kate Raworth toe en kadert zo duurzame ontwikkeling.
Een docent(e) uit de opleiding Geneeskunde biedt inzicht in de verschillende
problemen op vlak van gezondheid en welzijn en de toenemende ongelijkheid t.o.v.
ziekte en dood, al naargelang de doelgroep waartoe men behoort.
Een opleiding Rechten biedt opleidingsonderdelen aan over mensenrechten en een
democratisch rechtssysteem en over milieurecht.
Een docent(e) uit de opleiding Bedrijfsmanagement breidt zijn/haar
opleidingsonderdeel uit met ‘handelen volgens aanvaarde ethische normen’ (zoals bv.
geen kinderarbeid)
Een opleiding Toerisme en Hotelmanagement voorziet via een extra
opleidingsonderdeel ruimte om in te gaan op interculturele communicatie en ethische
gedragscodes.
Een docent(e) van een opleidingsonderdeel ‘algemene economie’ laat de
problematiek van milieu als schaarste aan bod komen, de wijze waarop economen het
milieu-/ duurzaamheidsprobleem bekijken, de rol van de overheid hierin, de verdeling
van zowel nationale als internationale welvaart, de wijze van meten van het Nationaal
Inkomen en de Human Development Index (een index die de verdeling van welvaart
wereldwijd in kaart brengt).

Kan je bestaande leerinhouden vervangen door duurzame alternatieven?
o
o

Een docent(e) Tuinarchitectuur bereidt zijn/haar cursus over plantensoorten uit met
biodiversiteitsvriendelijke en regiospecifieke planten.
Een docent(e) Productontwikkeling in de Ingenieursopleiding maakt de keuze om
duurzame productontwikkeling centraal te stellen. Een student leert om naast
economische en technische criteria ook rekening te houden met sociale criteria.
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o

Een docent Architectuur reikt zijn/haar studenten alternatieve oplossingen aan om
verharding tegen te gaan.

Welke duurzame praktijken uit jouw discipline kan je laten zien?
o

o
o

Een docent(e) Economie laat bedrijven zien met een duurzaam businessmodel.
Studenten werken vervolgens in groep voor een bestaande bedrijfscase een duurzaam
alternatief uit.
Een docent(e) Omgevingsrecht behandelt ‘de klimaatzaak’.
Een docent binnen Sociologie bezoekt initiatieven die de sociale cohesie binnen
buurten bevorderen.

Welke gastsprekers kan je uitnodigen om duurzame inzichten aan bod te laten komen?
o

o

Een docent(e) uit de opleiding Mode laat de oprichter van kledingmerk Wearable
Stories aan het woord en iemand van JBC over hun beleid rond maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Een docent(e) uit de opleiding Cultuurwetenschappen laat de directeur van de AB
vertellen over hun duurzaam energie- en transportbeleid.

Welke duurzame ervaringen kan je inbouwen?
o

o
o

Een docent(e) Wijsbegeerte laat studenten via maatschappelijk engagement bijdragen
aan organisaties die werken met kwetsbare groepen. De studenten toetsen hun
filosofische visies aan dit deel van de samenleving.
Studenten uit de opleiding Criminologie denken binnen een gevangeniscontext,
samen met gevangenen, na over ‘wat een rechtvaardige straf is’.
Studenten uit de Lerarenopleiding lager onderwijs lopen stage bij mensen in armoede,
vluchtelingen, kinderen met moeilijke thuissituaties, ... Zo leren ze met een brede en
constructieve blik naar de wereld kijken en voelen ze zich mee verantwoordelijk voor
een verbonden en rechtvaardige samenleving.

Kan je duurzame onderwerpen voor bachelor- en masterproeven aanbieden?
o
o

Masterproef UGent: 'Duurzame ontwikkeling en educatie: een kwalitatief onderzoek
in de pedagogische wetenschappen en het sociaal werk aan de universiteit Gent'
Masterproef VUB: ‘Een verkennende studie naar drie duurzaamheidskenmerken van
cohousing in Vlaanderen: betaalbaarheid, sociale inclusie en duurzaam wonen &
bouwen’

Je kan duurzame inhouden toevoegen in je opleidingsonderdeel, maar je kan ook een stap verder gaan
en ervoor opteren om ze expliciet op te nemen in je leerdoelstellingen. Op die manier geef je
duurzaamheid een centrale en structurele plek in je opleidingsonderdeel of opleiding.
Ingenieursstudent:


heeft kennis over de principes van ecodesign en kan deze toepassen in ontwerpen.

Economiestudent:


heeft kennis over de verdeling van zowel nationale als internationale welvaart, de wijze
van meten van het Nationaal Inkomen en de Human Development Index.
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Student geneeskunde:


heeft kennis over en ervaring met toenemende ongelijkheid t.o.v. ziekte en dood al
naargelang de sociale groep waartoe men behoort, de groeiende groep mensen met
meervoudige problemen op vlak van gezondheid en welzijn en de vroege ontwikkeling
van kinderen die geboren zijn in een kansarm gezin.

B. Duurzame inhouden integreren in opleidingsonderdelen: enkele voorbeelden
We verzamelden diverse cases van hoe je duurzame inhouden kan integreren in
opleidingsonderdelen. Bekijk er (minstens) twee:
Gastcollege in het vak
gezondheid &
maatschappij II UGent
UGENT

(groepsactie)
Climate and Energy
Governance in the in
the European Union
VUB
European Union, VUB
Omgevingsrecht
UGent
VUB

Duurzame
theoretisc
he inhoud

Duurzame
alternatiev
en

Social design, cocreation and
innovation
VUB

Gezondheidszorg,
beleid en ethiek,
UHasselt

Gevangenisstraf als
doorleefde realiteit
KU Leuven

Ecologische
geschiedenis
UAntwerpen

Social change and
inequality
VUB/UGent

Duurzaamheid,
veiligheid en milieu in
een opleiding chemie UAntwerpen

The bigger picture:
DO, maatschappelijk
engagement en
ondernemen
UGent

Green Office haal
meer uit je thesis

De
wetenschapswinkel
VUB - UAntwerpen

Duurzame
praktijken
laten zien

KU Leuven
De stadsacademie
UGent

Gastspreker

Duurzame
ervaring

Duurzame
masterproef

Zelf aan de slag! Welke duurzame inhouden wil je opnemen in je opleiding/opleidingsonderdeel?
Welke duurzame alternatieven kan je aanreiken voor bestaande leerinhouden?
Welke duurzame praktijken kunnen je opleidingsonderdeel versterken?
Welke gastsprekers kan je uitnodigen om bepaalde duurzame inzichten aan bod te brengen?
Welke duurzame ervaringen kan je inbouwen?
Waar/hoe kan je duurzame onderwerpen voor duurzame bachelor- en masterproeven vinden?
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2.3.2. Complexe duurzaamheidsuitdagingen in je opleiding/opleidingsonderdeel

TEASER
Interview op de Universiteit Antwerpen rond de case ‘Antwerpse haven’
Universiteit Antwerpen biedt hier inkijk in een duurzaamheidsuitdaging met betrekking tot de
Antwerpse haven. Deze uitdaging wordt instellingsbreed aangeboden. Een eerste stap is het
verkennen van deze duurzaamheidsuitdaging.
Instelling: UAntwerpen

Je kan in je opleiding/opleidingsonderdeel ook duurzaamheidsuitdagingen bespreken en deze kaderen
vanuit 1 of meerdere duurzame ontwikkelingsmodellen (Genest model, SDG’s, Donutmodel, …) en zo
meteen ook het begrip over duurzame ontwikkeling versterken. Een duurzaamheidsuitdaging is ook
een ideaal vertrekpunt om aan duurzaamheidscompetenties te werken (zie verder in dit hoofdstuk bij
2.3.2.1.).
In dit onderdeel:





Laten we zien hoe je een duurzaamheidsuitdaging kan selecteren (A).
Tonen we hoe je een duurzaamheidsuitdaging kan bespreken op basis van bestaande
duurzame ontwikkelingsmodellen (B).
Geven we een inkijk in enkele opleidingsonderdelen die vertrekken van een
duurzaamheidsuitdaging (C).
Ga je zelf aan de slag (D).

A. Een duurzaamheidsuitdaging selecteren
Hoe selecteer je een mogelijke duurzaamheidsuitdaging die goed aansluit bij je opleidingsniveau en
het juiste niveau van complexiteit heeft:
Zoek inhoudelijke aanknopingspunten
De 17 SDG’s, en zeker de concretisering ervan in subdoelstellingen, bieden heel wat
inhoudelijke aanknopingspunten voor duurzaamheidsuitdagingen. In deze brochure kan je de
SDG’s met hun subdoelstellingen nalezen.
Enkele voorbeelden:




SDG 2 (‘Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verzekerde voeding en promoot
duurzame landbouw’) en de onderliggende subdoelstellingen (bv. ‘Tegen 2030 de
landbouwproductiviteit en de inkomens verdubbelen voor kleinschalige
voedselproducenten’) kan
je
koppelen
aan
een
lokaal
relevante
duurzaamheidsuitdaging zoals ‘de ontwikkeling van een duurzame melkveeteelt in
Vlaanderen’. Deze uitdaging heeft ook linken met andere SDG’s, zoals SDG 8 (waardig
werk) en SDG 13 (klimaat).
SDG 3 (‘Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden’) kan
je koppelen aan een duurzaamheidsuitdaging zoals het ‘terugdringen van obesitas’.
Deze uitdaging heeft ook linken met andere SDG’s, zoals SDG 1 (armoede) en SDG 4
(kwaliteitsvol onderwijs).
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Focus op de meest urgente uitdagingen
Het donutmodel ken je al (zie hoofdstuk 1). Deze afbeelding van het donutmodel maakt
zichtbaar in welke mate de ecologische plafonds zijn overschreden en het sociaal fundament
is bereikt. Als docent kan je dit soort informatie gebruiken om een duurzaamheidsuitdaging te
kiezen die urgent is. Of net om een positief verhaal te vertellen en te laten zien dat onze regio
relatief goed scoort voor bepaalde sociale grenzen. Het kan interessant zijn de oorzaken
hiervan te onderzoeken en eruit te leren.
Duurzaamheidsuitdagingen zijn een interessant vertrekpunt om samen met je studenten aan
competenties voor duurzaamheid te werken.
Je kan het als docent hebben over de uitdaging om betaalbare, betrouwbare en duurzame
energie voor iedereen toegankelijk te maken (SDG 7). Vertrekkende van deze uitdaging kan je
bij studenten de inhoudelijke kennis over deze uitdaging laten groeien, hen inzicht geven in de
complexiteit ervan en de samenhang met andere uitdagingen expliciteren (systeemdenken). Je
kan hen laten nadenken over de langetermijngevolgen van nieuwe energie-efficiënte
oplossingen (anticipatorische competentie) of over de plaats van energie-efficiëntie in het
streven naar een duurzame samenleving (normatieve competentie). Op deze competenties
voor duurzaamheid gaan we in 2.3.2.1. [directe link daarnaartoe) uitgebreid in.
Je kan een duurzaamheidsuitdaging toevoegen in je opleidingsonderdeel, maar je kan ook eens stap
verder gaan en ervoor opteren om die expliciet op te nemen in je leerdoelstellingen. Zo geef je
duurzaamheid een centrale plek in een opleidingsonderdeel of opleiding.
Student geneeskunde


heeft een algemeen begrip over de complexiteit van een duurzaamheidsuitdaging
gerelateerd aan obesitas en kan deze plaatsen in de context van duurzame ontwikkeling.

B. Een duurzaamheidsuitdaging bespreken op basis van duurzame ontwikkelingsmodellen
De verschillende modellen (Genest model, SDG’s, Donutmodel, …) van duurzame ontwikkeling die in
hoofdstuk 1 aan bod kwamen, kunnen ondersteuning bieden bij het blootleggen van de complexiteit
van een duurzaamheidsuitdaging aan studenten. Ze helpen om een analyse te maken van meerdere
aspecten (binnen het sociale, ecologische en economische luik) in relatie tot je uitdaging. Hieronder
herhalen we de voorbeelden uit hoofdstuk 1. Kies er één.
•
•
•

Melkveeteelt in Vlaanderen aan de hand van het donutmodel.
Een analyse van de bijenthematiek vanuit de donut en de vijf P’s.
Mineralen in smartphones aan de hand van SDG's.

 Herbekijk dit filmpje
filmpje over de SDG’s.

over

duurzame

ontwikkeling

(link

toevoegen),

of

dit
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C. Enkele opleidingsonderdelen die duurzaamheidsuitdagingen bespreken
We verzamelden enkele voorbeelden van opleidingsonderdelen die duurzaamheidsuitdagingen
bespreken. Neem er eentje door.
Sociaal-ecologische
vraagstukken onder de
loep

Benaderen van
complexe
duurzaamheidskwesties

Grondstoffenbeheer als
duurzaamheidsvraagstuk

OPO
Duurzame transities en
samenleving
 UAntwerpen

OPO
Duurzaamheidsdenken

Uit de EDGEKIT
KU Leuven – CATAPA –
OVAM - Ecocampus

UGent

D. Zelf aan de slag!
1. Met welke specifieke duurzaamheidsuitdaging kan je aan de slag in je opleidingsonderdeel? Kies
een uitdaging die aansluit bij de inhoud van je eigen opleidingsonderdeel, waar je voeling mee
hebt, en die je kan passioneren. Neem er eventueel het SDG-kader terug bij.
2. Licht de complexiteit (wickedness) en de urgentie van deze uitdaging toe. Kan je hierbij linken
leggen met andere inhoudelijke thema’s? (Mineralen in smartphones hebben bv. een link met
gezondheid, arbeidsomstandigheden, afval, watervervuiling, landgrabbing, ...). Noteer de
kernwoorden.
3. Welk(e) model(len) van duurzame ontwikkeling die je leerde kennen in hoofdstuk 1 sprak(en) je
het meeste aan en wil je gebruiken om je duurzaamheidsuitdaging uit te diepen? Ontleed je
duurzaamheidsuitdaging aan de hand van dit model. Laat je inspireren door de voorbeelden uit
B (link).
Deze reflectievragen kunnen je helpen bij de analyse:







Hoe bekijk je duurzaamheidsuitdagingen? Hoe schenk je aandacht aan ecologische,
technologische, sociale, economische, politieke, culturele, historische, ethische, esthetische
aspecten?
Hoe neem je belangen van/gevolgen voor nu én later, hier én elders mee?
Hoe schenk je aandacht aan de beperkte draagkracht van onze planeet als ecosysteem?
Neem je de fundamentele oorzaken (en niet enkel onmiddellijke aanleidingen) van
duurzaamheidsuitdagingen mee?
Hoe neem je verschillende belangen, belanghebbende partijen en machtsverhoudingen mee?
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2.4.

Onderwijzen VOOR duurzaamheid

2.4.1. Duurzaamheidscompetenties in je opleiding/opleidingsonderdeel
A. Wat zijn duurzaamheidscompetenties?
Een duurzaamheidscompetentie is een geïntegreerd geheel van kennis (weten), vaardigheden
(kunnen) en attitudes (willen), dat duurzaamheid beoogt.
Duurzaamheidseducatie beoogt finaal dat studenten nieuwe kennis ontwikkelen en dat ze zelf op zoek
gaan naar duurzame antwoorden op duurzaamheidsuitdagingen2. Dit vereist bepaalde
duurzaamheidscompetenties. Dat zijn kennis, vaardigheden en attitudes die studenten in staat stellen
om steeds opnieuw en in steeds wisselende contexten de wegen naar duurzame ontwikkeling vorm te
geven. Duurzaamheidscompetenties zijn dus hefbomen om een bijdrage te leveren aan een duurzame
toekomst.
Over duurzaamheidscompetenties is al ontzettend veel geschreven. We vertrekken vanuit het schema
van Wiek et al. (2011)3, die vijf duurzaamheidscompetenties belicht: systeemdenken, normatieve
competentie, anticipatorische competentie, strategische competentie en interpersoonlijke
competentie. Rieckmann (2018)4 voegt hier later nog één competentie aan toe: de competentie
zelfbewustzijn. We brengen ze alle zes samen in een schema:

Systeemdenken

Anticipatorische
competentie
Interpersoonlijke competentie

Competentie zelfbewustzijn
Strategische
competentie

Normatieve
competentie

2 Duurzaamheidseducatie

beperkt zich niet enkel tot het overbrengen van bepaalde duurzame kennis, zoals het aanleren van
wat duurzaam is en wat niet, of het aanleren van het ‘juiste’ gedrag of de juiste leefwijze.
3

Wiek, Withycombe, L., Redman, C.L. (2011). Key competencies in sustainability: a reference framework for
academic program development. Sustainability Science, 6, 203–218
4

Rieckmann, M. (2018) Learning to transform the world: key competencies in education for sustainable development
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Studenten






moeten kennis verwerven over duurzaamheidsuitdagingen en hun complexiteit:
SYSTEEMDENKEN
leren met een kritische blik naar de wereld te kijken, deze in vraag te stellen en na te denken
over de toekomst die ze willen:
NORMATIEVE EN ANTICIPATORISCHE COMPETENTIE
leren niet-duurzame elementen te veranderen:
STRATEGISCHE COMPETENTIE
bouwen een persoonlijke en emotionele rugzak met normen en waarden op en ontwikkelen
hun eigen ‘zijn’:
INTERPERSOONLIJKE COMPETENTIE EN COMPETENTIE ZELFBEWUSTZIJN

Je moet deze competenties niet lineair inzetten, je kan ze zien als een samenspel. Al lijkt het toch
logisch dat:






je pas over de toekomst van een bepaalde duurzaamheidsuitdaging kan gaan nadenken
(anticipatorische competentie), als je in zekere mate de complexiteit (via systeemdenken)
ervan begrijpt;
je pas strategieën gaat ontwikkelen (strategische competentie) als je de
duurzaamheidsuitdaging inhoudelijk doorgrond hebt (via systeemdenken) en ongeveer weet
welke richting, toekomst je uit wilt (anticipatorische competentie);
de persoonlijke ingesteldheid van de student, en hoe die student zich leert te verhouden tot
de duurzaamheidsuitdaging (competentie zelfbewustzijn) en ten opzichte van de andere
persoon (interpersoonlijke competentie), heel duidelijk de drie andere competenties
doorkruist. Daarom staan die beide competenties in het schema centraal.

Bij de opbouw van een les of opleidingsonderdeel is het belangrijk om de vooropgestelde
competenties, de werkvormen en de evaluatie goed op elkaar af te stemmen. Dit noemen we
‘constructive alignment’ (Biggs, 1996)5, één van de meest invloedrijke principes in het hoger onderwijs.
We geven daarom hier voor elke competentie aan hoe je er via de werkvormen op kan inspelen.
Daarna belichten we ook de mogelijke evaluatievormen.

B. Duurzaamheidscompetenties: kanttekening
Zoals al gezegd, bestaat er veel onderzoek over de duurzaamheidscompetenties. Daarom gaan we er
in deze leeromgeving ook mee aan de slag. Toch is een kanttekening op zijn plaats.
Door de term ‘competenties’ te hanteren, bestaat de kans om bepaalde belangrijke principes m.b.t.
duurzaamheid over het hoofd te zien:


5

Competenties worden vaak geïnterpreteerd als een ‘individueel te ontwikkelen doel’. Zo zit
het onderwijs de dag van vandaag ook in elkaar: iedere student moet bepaalde
leerdoelstellingen behalen. Werken aan een duurzame samenleving, ook via onderwijs,
behelst processen waarbij samenwerking en participatie vooropstaan. Je kan
duurzaamheidscompetenties dus moeilijk bereiken via individueel leren. Je moet er een
ruimte voor creëren waar samenwerking en sociaal leren centraal kunnen staan en waar

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Sustainability Science, 6, 203–218 . High Educ 32,
347–364. https://doi.org/10.1007/BF00138871
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processen kunnen plaatsvinden die groepsdynamiek, cocreatie, multistakeholderprocessen
en dialoog in de hand werken (Wals, 2015)6.
 Je kan via je opleiding duurzaamheidscompetenties als een soort van checklist benaderen,
en dan aan ‘cherry picking’ gaan doen. Wals (2015) benadrukt echter dat de verwevenheid
van deze competenties van belang is. Je kan menselijk gedrag m.b.t. duurzame ontwikkeling
niet opsplitsen in kleinere stukjes. Wanneer competenties worden gereduceerd tot
versnipperd gedrag, kan het concept meer kwaad dan goed doen. Probeer daarom de
duurzaamheidscompetenties in relatie tot elkaar te zien. Pas dan worden ze belangrijk voor
duurzaamheid. Dit filmpje licht deze verwevenheid toe.
 Tot slot maakt Wim Lambrechts in deze video nog een bijkomende kanttekening. Dikwijls
komen duurzaamheidscompetenties impliciet aan bod, zonder dat ze expliciet gekaderd
worden in een duurzaamheidsperspectief. Je kan bv. ook gaan systeemdenken terwijl je een
niet-duurzaam doel te beoogt. Door het belang van deze competenties voor een duurzame
toekomst te verhelderen, krijgen ze meer betekenis voor studenten.

2.4.2. De zes duurzaamheidscompetenties uitgediept
Film teaser: Duurzaamheidscompetenties verkennen in het opleidingsonderdeel River 21
Het opleidingsonderdeel River 21 werkt aan meerdere duurzaamheidcompetenties. Het filmpje laat
je kennismaken met de invulling van enkele duurzaamheidscompetenties.
https://onlineleren.milieuinfo.be/mod/scorm/player.php?a=10&currentorg=&scoid=21&sesskey=xA
KfA4l17b&display=popup&mode=normal7
We bekijken elke duurzaamheidcompetentie stap voor stap, volgens een vast stramien:
-

A. algemene doelstelling van de competentie
B. de kennis, vaardigheden en attitudes van deze competentie
C. de competentie verder ontleed
D. enkele voorbeelden van leerdoelstellingen voor deze competentie
E. enkele geschikte werkvormen
F. een concrete toepassing van de competentie in een bestaand opleidingsonderdeel
G. aan de slag

Het evalueren van de competenties komt daarna aan bod, om overlap te vermijden.
Je kan de competenties doornemen in de volgorde die wij voorstellen of je kiest zelf met
welke competentie je aan de slag gaat door te klikken in onderstaand schema.
Systeemdenken

Anticipatorische
competentie
Interpersoonlijke competentie

Competentie Zelfbewustzijn
Strategische
competentie

Normatieve
competentie
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2.4.2.1.

Systeemdenken

A. Algemene doelstelling systeemdenken
We willen studenten kennis meegeven over duurzaamheidsuitdagingen en de complexiteit ervan. We
willen dat ze verbanden kunnen zien tussen verschillende elementen van een
duurzaamheidsuitdaging. Een gedegen vakkennis is hierbij fundamenteel als vertrekbasis.
B. Systeemdenken, een cluster van kennis, vaardigheden en attitudes
De competentie systeemdenken is een cluster van:
Kennis: zoals systeemkennis die je ontwikkelt over een duurzaamheidsuitdaging en de complexiteit
ervan.
Vaardigheden: zoals verbanden zien en interdisciplinair denken.
Attitudes: zoals nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen.
C. Systeemdenken verder ontleed
Eigen aan duurzaamheidsuitdagingen is de complexiteit waarbij veel onderlinge factoren spelen die
elkaar beïnvloeden. Het gaat dan om ecologische, economische, culturele, historische, ethische,
technologische, sociale en politieke factoren, hier en nu, maar ook elders en verder in de toekomst.
Systeemdenken is een benadering om te leren complexiteit te zien en ermee om te gaan. Omdat
complexiteit gepaard gaat met vormen van onzekerheid en onvoorspelbaarheid die nooit volledig op
te heffen zijn, kan systeemdenken niet zomaar een instrument zijn om problemen definitief op te
lossen, maar wel om de complexiteit ervan te doorgronden.
Via systeemdenken kunnen we in- en uitzoomen op de verschillende factoren die de complexiteit
bepalen en zowel de details als het grotere plaatje in de samenhang zien. Je kan systeemdenken ook
wel zien als de studie van de verborgen structuren. Onderliggende problemen bij
duurzaamheidsuitdagingen zijn vaak onzichtbaar, net zoals bij een ijsberg. We verkijken ons doorgaans
op het topje van de ijsberg zonder oog te hebben voor wat zich onder het wateroppervlak bevindt. We
nemen maatregelen en beslissingen op basis van wat we boven het water zien. Het is echter belangrijk
deze te nemen na het overzien van het hele systeem, anders kunnen die maatregelen en beslissingen
effect missen of zelfs nog grotere problemen veroorzaken. Willen we duurzaam en toekomstbestendig
werken, dan moeten we dieper gaan. Om de plasticsoep in zee op te ruimen volstaat een grote actie
niet, we pakken beter onderliggende oorzaken zoals wegwerpplastics en afvalbeleid aan.
Daarom leren studenten duurzaamheidsuitdagingen als volgt te onderzoeken:





Ze leren het geheel bestuderen, en niet alleen de deelaspecten.
Ze leren kijken naar dynamische relaties, en niet naar alleen lineaire oorzaak-gevolgketens.
Ze leren aandacht te hebben voor de processen, en niet alleen voor de feiten.
Ze leren patronen ontdekken, en niet alleen details zoeken.
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Inter/transdisciplinair systeemdenken
In een bevraging (2017) bij verschillende duurzaamheidsexperten wordt inter/transdisciplinair
systeemdenken naar voren geschoven als zeer belangrijk bij duurzaamheidseducatie. Door meerdere
disciplines/stakeholders te betrekken bij het in kaart brengen van het systeem, zal het eindbeeld rijker
zijn. De combinatie van verschillende disciplines doet nieuwe verbindingen en nieuwe kennis ontstaan.
Interdisciplinariteit in het onderwijs kan je realiseren met een interdisciplinair docententeam, maar
ook met interdisciplinaire studententeams (bewust inzetten op gemengde groepen, studenten uit
verschillende richtingen laten interageren met elkaar, …). Misschien is een interdisciplinaire aanpak
organisatorisch niet altijd mogelijk, het kan interessant zijn om na te denken hoe andere
inter/transdisciplinaire perspectieven toch in je les aan bod kunnen komen bv. via gastsprekers,
bedrijfsbezoeken, literatuur of rollenspelen. Hoe dan ook is het belangrijk om stil te staan bij de
voorwaarden die nodig zijn voor inter- en transdisciplinair onderwijs. Hier vind je meer inspiratie.
Visuele hulpmiddelen
Sommige visuele hulpmiddelen zijn bijzonder geschikt om systeemdenken te stimuleren. Ze
hebben veel voordelen: ze bieden een kader om beter om te gaan met de enorme hoeveelheid
informatie die op studenten afkomt; ze helpen om kennis en feiten te structureren; ze verhelderen
relaties en samenhangen en leiden tot een dieper begrip van de werkelijkheid; ze brengen
communicatie op gang; ze optimaliseren zelfreflectie, enz. Voorbeelden zijn mindmaps, causale
lussen of systeemkaarten. Visuele hulpmiddelen komen ook aan bod bij de werkvormen.
Gewoontes van een systeemdenker
De Water Foundation (2014) heeft in kaart gebracht hoe de gewoontes van een systeemdenker
geoefend en ontwikkeld zouden kunnen of moeten worden.
Protocol voor systeemdenken
KU Leuven werkte aan een protocol voor systeemdenken dat studenten kan ondersteunen. Je
kan deze handleiding volgen als je samen met je studenten een duurzaamheidsuitdaging beter
wil begrijpen door een systeem te ontrafelen.

D.

Enkele concreet geformuleerde leerdoelstellingen voor de competentie systeemdenken

De student:
• kan een duurzaamheidsuitdaging vanuit verschillende analyseniveaus (micro-, mesoen macroniveau) bestuderen;
• kan het systeem rond een bepaalde duurzaamheidsproblematiek uitleggen;
• begrijpt de grondoorzaken van de ‘onduurzaamheid’ van het systeem van een
duurzaamheidsuitdaging;
• begrijpt de belangrijkste kenmerken van het complexe systeem met betrekking tot de
planeet, sociale rechtvaardigheid en economie, inclusief concepten zoals onderlinge
afhankelijkheid en niet-lineariteit;
• kan een nieuwe duurzaamheidsuitdaging vanuit verschillende perspectieven bekijken;
• kan een systeem rond een duurzaamheidsproblematiek visueel weergeven.
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E. Enkele geschikte werkvormen
Volgende voorbeelden van werkvormen kunnen je inspiratie bieden om werk te maken van
systeemdenken:
Denkproces
expliciteren

Mindmap /
Conceptmap

(meedenken)

(individuele/groeps
actie)

(individuele actie)

Expertencarrousel

Sorteren

(individuele actie)

(groepsactie)

Veerkracht van het
web

Demonstraties

Relatiecirkels

(meedenken)

(meedenken)

(groepsactie)

Pestle

Onderzoek op
assumptions
(individuele actie)

Sorteren
(groepsactie)

Werkvormen die je kan inzetten bij de opstart van
systeemdenken en het verkennen van je systeem.

Online systeem in
kaart brengen
(individuele /
groepsactie)

Werkvormen die je kan inzetten voor het visualiseren
van de complexiteit van het systeem

F. Concrete toepassingen van de competentie systeemdenken
Volgende cases zijn concrete toepassingen van de competentie systeemdenken in bestaande
opleidingsonderdelen. Kies minstens 1 case die je interesse opwekt.
Sociaal-ruimtelijk
onderzoek als basis voor
stedelijke ontwikkeling
OPO
Interpretatieve
onderzoeksmethoden
UGent

Verkenning van
kernconcepten en
cruciale debatten binnen
de feministische
theorievorming
OPO
Overzicht van het
feministisch denken
VUB

Systemische kennis
ontwikkelen m.b.t.
duurzaam
materialenbeheer
OPO
Duurzaam
materialenbeheer

KU Leuven
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G. Zelf aan de slag! (ofwel bij te houden in eigen document, of up te loaden – alle volgende
oefeningen bouwen hierop verder)
1.
Formuleer een leerdoelstelling voor systeemdenken gekoppeld aan de
duurzaamheidsuitdaging die je eerder koos.
2.
Over welk systeem gaat het? Welke onderlinge verbanden, relaties of subsystemen wil je zeker
aan bod laten komen?
3.
Welke insteken vanuit andere disciplines/stakeholders zijn hier interessant?
Deze reflectievragen kunnen je helpen bij de uitwerking van je praktijk:









Benader je de duurzaamheidsuitdaging systeembreed, holistisch? Kijk je naar ecologische,
economische, culturele, historische, ethische, technologische, sociale en politieke factoren, hier
en nu, maar ook elders en verder in de toekomst?
Hoe kan je de complexiteit van de duurzaamheidsuitdaging aan bod laten komen, verduidelijken,
aangepast aan de mogelijkheden van de doelgroep? Laat je inspireren door de werkvormen, je
kan de complexiteit ook visualiseren.
Leren je studenten dat verandering in één van de deelaspecten invloed heeft op het hele
systeem? Hoe laat je je studenten dynamische relaties en onderlinge verbanden ontdekken?
Bekijk bv. de werkvorm ‘Relatiecirkels’.
Hoe is de balans tussen vereenvoudiging en complexiteit voor jou en voor je studenten?
Hoe overstijg je met je studenten feiten en details, en hoe ga je op zoek naar processen en
patronen?

2.4.2.2.
A.

Normatieve competentie

Algemene doelstelling normatieve competentie

Duurzaamheidsuitdagingen zijn steeds gerelateerd aan normatieve opvattingen (ieder heeft een ander
idee over de richting die we uit willen, of keuzes die we moeten maken). Daarom willen we dat
studenten het vermogen ontwikkelen om de heersende normen en waarden binnen het betreffende
systeem in vraag te stellen. Aangezien deze normen en waarden kunnen conflicteren moeten ze ook
zich leren afvragen welke normen en waarden kunnen corresponderen met duurzame systemen.
B.

De normatieve competentie, een cluster van kennis, vaardigheden en attitudes

De normatieve competentie is een cluster van:





Kennis: zoals kennis over hoe het proces van duurzame ontwikkeling voor iedereen anders
ingevuld kan worden omwille van waarden van mensen met een andere culturele achtergrond
of politiek gedachtegoed.
Vaardigheden: zoals kritisch denken.
Attitudes: zoals respect tonen voor mens en natuur, openstaan voor waarden van de andere
of openstaan voor emoties.
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C.

De normatieve competentie verder ontleed

Duurzame ontwikkeling is een waardegebonden en normatief concept. Volgende vragen staan
centraal:
- In welke richting willen we als samenleving gaan en welke keuzes maken we daardoor
maken?
- Hoe willen we ons verplaatsen, wonen, voeden en van energie voorzien, nu en in de
toekomst?
- Hoe organiseren we ons onderwijs, onze gezondheidszorg en onze economie?
Deze vragen worden door verschillende actoren verschillend beantwoord, afhankelijk van hun
waardenpatroon. De vragen beantwoorden gebeurt dus vaak in een context van dissensus: wat
wenselijk is voor de ene partij, is dat daarom niet voor de andere. Het conflict in waarden en normen
kan gaan over de aard van duurzame ontwikkeling, welke actoren een rol te vervullen hebben of welke
instrumenten ingezet moeten worden. Deze conflictueuze situaties worden daarbij vaak nog versterkt
als mensen voor een onzekere toekomst staan en dagelijkse routines in het gedrang komen.
Daartoe leren studenten:
•
•
•

het (on)duurzaamheidsgehalte (collectief) van het systeem van de betreffende
duurzaamheidsuitdaging (gerelateerd met systeemdenken) inschatten;
duurzame visies/doelen voor dit systeem (gerelateerd aan de anticipatorische competentie)
creëren;
evalueren strategieën om deze visie/doelen te realiseren (gerelateerd met de strategische
competentie) evalueren.

Kritisch denken als vaardigheid
Kritisch denken is een belangrijke onderliggende vaardigheid bij de normatieve competentie. Dat is
het vermogen om normen en waarden, praktijken en meningen in vraag te stellen. Het is ook het
nadenken over de eigen waarden, over het eigen handelen. Het doel van kritisch denken is een positie
in te nemen in het duurzaamheidsdiscours, waarbij je je eigen mening in vraag stelt, maar ook wat
anderen poneren. Onder andere Unesco (2017) benoemt kritisch denken als een aparte
duurzaamheidscompetentie. Hier doen we dat niet maar koppelen we kritisch denken aan de
normatieve competentie.

Openstaan voor emoties
Emoties zijn onafscheidelijk verbonden met ons denken, reflecteren of waarderen. Spreken we over
waarden en normen, dan komen daar emoties bij kijken, zeker wanneer anderen niet dezelfde
waarden en normen blijken te hanteren. Bij duurzaamheid is het belangrijk dat studenten zich leren
openstellen voor en omgaan met de emoties die komen kijken bij het spreken over waarden en
normen.
Aannames
Soms zijn onze normen en waarden gebaseerd op aannames. We maken zeer snel van
veronderstellingen feiten, die we deze kritiekloos, zonder eigenlijk bewijs, als waarheid aannemen. Dit
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bemoeilijkt communicatie tussen stakeholders. Hierover kan je samen met je studenten nadenken in
relatie tot je duurzaamheidsuitdaging. Je kan die duurzaamheidsuitdaging kritisch onderzoeken.
Een voorbeeld: melk produceren is noodzakelijk want melk hebben we nodig voor onze gezondheid.
Maar is dat wel zo? Wie zegt dit? Bestaat daar onderzoek over? Wat met melkvervangers? Enzoverder.

 Diverse groep
In iedere studentengroep bestaan verschillen in waarden en meningen. Je kan daar nog
bijkomende waarden en meningen naast plaatsen in je lessen. Dit kan door andere opleidingen
en docenten te betrekken, gastsprekers, rollenspelen, terreinbezoek of geschreven artikels en
opinies te integreren, …
D. Enkele geschikte werkvormen
Volgende voorbeelden van werkvormen kunnen je inspiratie bieden om werk te maken van de
normatieve competentie:
Dialoog starten

Rollenspel

Actor constellation

Simulaties

(groepsactie)

(groepsactie)

(groepsactie)

(groepsactie)

Casussen

Groepswerk/Jigsaw

Discussie

Peer instruction

(groepsactie)

(groepsactie)

(groepsactie)

(groepsactie)

Discussiegroep met
meerdere
belanghebbenden

Worldcafé

Kritisch denken
stimuleren

(groepsactie)

(groepsactie)

(groepsactie)
Zich inleven in andere waarden

Waarden verkennen en standpunten onderbouwen

Opstart, verkennen van waarden en assumpties van
anderen rond de tafel

E. Concrete toepassingen van de normatieve competentie
Volgende cases zijn concrete toepassingen van de normatieve competentie in bestaande
opleidingsonderdelen. Neem een ervan door.
Het ontwikkelen van
normatieve scenario’s en
discouranalyse
OPO
Duurzaamheidsdenken
UGent

Groepswerk over
duurzaamheidsthema’s

Nadenken over mens
en maatschappij

OPO
I-week on sustainability
UAntwerpen

Universiteitsbreed
keuzevak
Redelijk eigenzinnig
VUB
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G. Zelf aan de slag! (ofwel bij te houden in eigen document, of up te loaden – alle volgende
oefeningen bouwen hierop verder)
1. Formuleer een leerdoelstelling voor de normatieve competentie gekoppeld aan de
duurzaamheidsuitdaging die je koos.
2. Welke (conflicterende) waarden spelen een rol bij je duurzaamheidsuitdaging? Hoe kan je deze
waarden een stem geven in je lespraktijk (bv. via artikels, interviews, rollenspelen?)
3. Formuleer een vraag over je duurzaamheidsuitdaging die het verschil in waarden en normen naar
boven kan brengen.
Deze reflectievragen kunnen je helpen bij de uitwerking van je praktijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Op welke manier krijgen studenten in de je opleidingsonderdeel ruimte om eigen posities t.o.v.
bepaalde problemen te ontwikkelen/bepalen?
Hoe breng je conflicterende waarden en normen in de groep?
Hoe stimuleer je kritisch denken bij meningsvorming?
Hoe stimuleer je studenten hun eigen positie tegenover duurzaamheidskwesties te bepalen en
kritisch te evalueren, hoe laat je studenten deze delen met anderen?
Krijgen studenten waarden en meningen opgedrongen of krijgen ze de ruimte om eigen
standpunten te vormen en zelf bewuste keuzes te maken?
Hoe leren studenten een onderscheid te maken tussen feitenkennis en op waarden gebaseerde
meningen?
Stimuleer je studenten om de waarden en belangen die achter meningen schuilgaan te
onderzoeken? Hoe doe je dat?
Leer je studenten het nadenken over duurzame ontwikkeling hanteren als een soort kompas
wanneer ze het systeem van de duurzaamheidsuitdaging onderzoeken?
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2.4.2.3.
A.

Anticipatorische competentie

Algemene doelstelling anticipatorische competentie

We willen dat studenten zich ook kritische vragen stellen over de toekomst, en hoe deze best zou
evolueren in het belang van duurzaamheid. Ze leren hiervoor toekomstscenario’s op te zetten. Ook
hier zijn beslissingen onmiskenbaar waardegebonden.
B.

De anticipatorische competentie, een cluster van kennis, vaardigheden en attitudes

De anticipatorische competentie is een cluster van:



C.

Kennis: zoals kennis over het verleden, de trends, de nieuwigheden die je helpen de
toekomstscenario’s in te vullen.
Vaardigheden: zoals kritisch en creatief denken.
Attitudes: zoals zich flexibel opstellen en nieuwsgierig zijn.

De anticipatorische competentie verder ontleed

Ons verleden en de keuzes die we vandaag maken, beïnvloeden de toekomst waarin we zullen leven.
De oplossingen van vandaag kunnen de problemen van morgen zijn. De anticipatorische competentie
gaat dan ook over het anticiperen op een toekomst waarnaar we willen evolueren in het kader van
duurzaamheid.
Voor we over de toekomst kunnen nadenken, moeten we het systeem begrijpen (via systeemdenken).
Daarnaast is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in concepten als megatrends en trends, change
drivers en novelties:







Megatrends: trends die een duidelijke impact hebben op een breed scala aan sectoren en
industrieën (bv. globalisering, klimaatverandering, …). Megatrends zijn veranderingen die
iedereen overal ter wereld beïnvloeden. Ze bestaan al decennia en zullen niet snel verdwijnen.
Trends: onderliggende veranderingspatronen die een relatief duidelijke veranderingsrichting
hebben. Het zijn veranderingen in bv. gedrag, attitudes en waarden van mensen lokaal en
wereldwijd (bv. groeiend bewustzijn op het gebied van gezondheid, groeiende groep die vlees
en zuivel vermijden, voedseloverschotten die als voedsel voor dieren worden gebruikt, ...).
Novelties: nieuwe, verrassende, individuele gebeurtenissen en problemen (bv. elektrisch
voedsel, landbouwgebied als natuurreservaat, ...).
Change drivers: huidige of opkomende trends die een belangrijke impact (kunnen) hebben op
het al dan niet ontwikkelen van een duurzame samenleving.

Het uiteindelijke doel is heel brede en gedetailleerde toekomstbeelden (de mogelijke, de
waarschijnlijke en de gewenste toekomst) met betrekking tot duurzaamheidsuitdagingen collectief
analyseren, evalueren en invullen. Analyseren gaat over het begrijpen en voorstellen van de structuur,
kerncomponenten en dynamieken. Evalueren gaat over vergelijkende vaardigheden met betrekking
tot verschillende scenario’s. Invullen verwijst naar creatieve en constructieve vaardigheden die
hiervoor nodig zijn.
Hoe verder de toekomst ligt die we willen verbeelden, hoe onzekerder die toekomst is. Een belangrijk
aspect van de anticipatorische competentie is dus ook het begrijpen van en leren omgaan met
onzekerheid.
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 Envisioning
“The future … is an act of the imagination”
Terwijl scenarioplanning en -voorspelling manieren zijn om naar de trends te kijken die we in
het heden waarnemen en deze naar de toekomst te extrapoleren, creëert het
(en)visioningproces een collectieve ideale toekomst (een gewenste toekomst). Meerdere
duurzaamheidsdenkers spreken hun voorkeur uit voor (en)visioning in het onderwijs, om zo
naar de toekomst te kijken die we ‘willen’ (desired future) in het kader van duurzaamheid.
Meer info.

 3 horizons
3 horizons is een veelgebruikt framework en wordt vaak gebruikt in werkvormen voor
toekomstdenken. Kate Raworth licht het toe:
https://www.youtube.com/watch?v=_5KfRQJqpPU

D.

Enkele concreet geformuleerde leerdoelstellingen voor de anticipatorische competentie
De student:
•
•
•

kan verschillende toekomstscenario’s uitzetten en mogelijke effecten van verschillende
scenario's overwegen en evalueren;
kan de nodige stappen (analyseren, evalueren en invullen) identificeren en analyseren om
gewenste en mogelijke toekomstige scenario’s uit te zetten;
erkent relaties tussen het verleden, het heden, de nabije en de verre toekomst.

E. Enkele geschikte werkvormen
Volgende voorbeelden van werkvormen kunnen je inspiratie bieden om werk te maken van de
anticipatorische competentie:
Horizon scanning

7 questions

Delphi

(groepsactie)

(groepsactie)

(groepsactie)

Uittekenen van

Envisioning

Envisioning via

scenario’s

(groepsactie)

persona’s

(groepsactie)
Scenarioanalyse
(groepsactie)

(groepsactie)
Via toekomstdenken
naar backcasting
(groepsactie)

Werkvormen die informatie verzamelen die kan
helpen bij het opmaken van toekomstbeelden
Werkvormen die de dynamiek van verandering
verkennen

Driver mapping
(groepsactie)

Uittekenen van de toekomst

Volledig proces toekomstdenken in beeld
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F.

Concrete toepassingen van de anticipatorische competentie

Volgende cases zijn concrete toepassingen van de anticipatorische competentie in bestaande
opleidingsonderdelen. Neem een ervan door.

7

Toekomstverkenning die
uitmondt in een te
ntoonstelling

Toekomstperspectieven
opmaken voor Vlaamse
melkveeteelt

OPO
Seminarie stedenbouw
UHasselt

OPO
Interdisciplinary insights
KU Leuven

G.

Zelf aan de slag! (ofwel bij te houden in eigen document, of up te loaden – alle volgende
oefeningen bouwen hierop verder)
1. Formuleer een leerdoelstelling voor de anticipatorische competentie gekoppeld aan de
duurzaamheidsuitdaging die je koos.
2. Kijk naar de toekomst van verschillende aspecten, onderdelen van je duurzaamheidsuitdaging:
welke wil je in je lespraktijk aan bod laten komen?
3. Hoe kan je samen met je studenten dromen over die toekomst? Welke werkvorm is hiervoor
geschikt? Wat zijn de randvoorwaarden?

Deze reflectievragen kunnen je helpen bij de uitwerking van je praktijk:









Hoe worden studenten aangemoedigd om hun ogen te richten op de duurzame toekomst in
verband met de duurzaamheidsuitdaging?
Hoe worden studenten gestimuleerd om verleden, heden en toekomst voor de
duurzaamheidsuitdaging te verbinden?
Hoe worden studenten gestimuleerd om te zoeken naar alternatieve ontwikkelingen en
veranderingen voor de toekomst van de duurzaamheidsuitdaging?
Op welke manier is er aandacht bij studenten voor het beperken van toekomstige risico’s?
Hoe onderzoeken studenten trends en nieuwigheden rond de duurzaamheidsuitdaging, en de
impact die deze kunnen hebben op de toekomst?
Hoe laat je je studenten dromen over een betere én realistische toekomst m.b.t. de
duurzaamheidsuitdaging?
Op welke manier stimuleer je studenten om te leren dromen?
Hoe leer je studenten met onzekerheid omgaan?
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2.4.2.4.
A.

Strategische competentie

Algemene doelstelling strategische competentie

We willen dat studenten niet alleen het achterliggende systeem in vraag kunnen stellen, we willen hen
ook duurzaamheidsuitdagingen leren aanpakken. Studenten moeten leren collectief strategieën uit te
zetten in de richting van duurzaamheid. Dit is geen eenvoudig proces omdat de verschillende
opvattingen rond de tafel en het verschil in machtsverhoudingen die beslissingen kunnen
bemoeilijken.
B.

De strategische competentie, een cluster van kennis, vaardigheden en attitudes

De strategische competentie is een cluster van:



C.

Kennis: zoals kennis over mogelijke strategieën die kunnen ingezet worden.
Vaardigheden: zoals actievaardigheid en kunnen plannen.
Attitudes: zoals positiviteit en openstaan voor emoties.
De strategische competentie verder ontleed

De complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken vraagt om gepaste transitiestrategieën. Het
collectief uitzetten van strategieën richting duurzaamheid zit vervat onder de strategische
competentie.
Hieronder verstaan we het (proberen te) veranderen en (her)construeren van het systeem/de
wereld/aspecten van duurzaamheidsuitdagingen: veranderen wat vandaag niet goed loopt of een
veranderingstraject op poten zetten zodat het in de toekomst beter loopt.
De normatieve competentie is nauw verbonden met deze strategische competentie. Bij het ontwerpen
van strategieën moet je rekening houden met diverse opvattingen en verschillen in macht van de
verschillende actoren. Het is dan ook niet ondenkbaar dat een gemeenschappelijke duurzame visie (op
de toekomst) toch leidt tot heel wat verschillende invullingen van (en bijhorende strijd over) welke
strategie geschikt is om die visie te verwezenlijken. Strategie en bijhorende middelen zijn nooit
neutraal.
Daarom leren studenten:


interventies, transities en bestuurlijke veranderingsstrategieën richting duurzaamheid
collectief ontwerpen, implementeren en indien nodig bijsturen. Dit kan o.a. door hen
praktische oefeningen te laten maken die hen tonen dat het nemen van beslissingen en het
uitstippelen van duurzame strategieën niet eenvoudig is door de verschillende opvattingen
van verschillende actoren, en door machtsverhoudingen.
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Actiecomponent
In de literatuur heeft de strategische competentie ook de ‘actiecomponent’. Die wil duidelijk maken
dat het niet alleen gaat om het ontwikkelen van strategieën en plannen. Studenten moeten ook een
actieve rol opnemen in verantwoorde acties om deze strategieën tot uitvoering te brengen. De
actiecomponent benadrukt het belang van de daadwerkelijke actie.
Een voorbeeld: je kan een strategie uitschrijven voor een stad om in te zetten op klimaatadaptatie, of
je kan deze strategie lanceren bij actoren in het werkveld, samen nadenken hoe onderdelen
geïntegreerd kunnen worden in hun werking/uitvoeringsplannen.
Een voorbeeld op instellingsniveau: studenten leren over het klimaatvraagstuk in relatie tot voeding
en worden uitgedaagd om ideeën te ontwerpen voor de catering binnen de instelling. Eén van de
ideeën wordt daadwerkelijk in de praktijk omgezet.
D.

Enkele concreet geformuleerde leerdoelstellingen voor de strategische competentie

De student:
•
•

E.

is in staat beleidsinitiatieven te analyseren en onderbouwde suggesties te formuleren met
het oog op duurzame beleidsontwikkeling en maatschappelijke interventie;
is in staat acties op te zetten voor duurzame ontwikkeling, ingebed in de lokale omgeving,
inclusief de eigen instelling.
Enkele geschikte werkvormen

Volgende voorbeelden van werkvormen kunnen je inspiratie bieden om werk te maken van
strategische competentie:
Ideeënmapping

Backcasting

Wicked problem plaza

(Individueel + groep)

(groepsactie)

(groepsactie)

Design thinking

Solution focus circle

(groepsactie)

(groepsactie)

Community service
learning
(individuele actie)

Actieonderzoek
(groepsactie)

Gerelateerd aan de actiecomponent

Opstart, ideeën verkenning

Strategieën, interventie of
oplossingsrichtingen ontwerpen
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F. Concrete toepassingen van de strategische competentie
Volgende cases zijn concrete toepassingen van de strategische competentie in bestaande
opleidingsonderdelen. Neem een ervan door.
Simuleren van
internationale
klimaatonderhandelingen
OPO
Global environmental
politics
KU Leuven

Oplossingen bedenken via
wicked problem plaza
Universiteitsbreed
keuzevak
Globalisation and
sustainable development
UHasselt

Oplossingen zoeken voor
een uitdagend technisch
probleem
OPO
Geïntegreerd project
procestechnologie

VUB

G.

Zelf aan de slag! (ofwel bij te houden in eigen document, of up te loaden – alle volgende
oefeningen bouwen hierop verder)
1. Formuleer een leerdoelstelling voor de strategische competentie en de actiecomponent
gekoppeld aan de duurzaamheidsuitdaging die je koos.
2. Hoe laat je studenten strategieën ontwikkelen? Welke werkvorm heeft je geïnspireerd?
3. Wil je dat studenten enkel plannen (strategieën maken, actieplannen) of wil je dat ze ook
daadwerkelijk actie ondernemen? Hoe zet je hierop in?
Deze reflectievragen kunnen je helpen bij de uitwerking van je praktijk:
•

Hoe zoeken studenten voorbeelden van wat vruchtbaar en nuttig is gebleken in andere situaties,
om zich nieuwe mogelijkheden en alternatieve strategieën in te beelden?

•

Hoe krijgen studenten zicht op mogelijke oplossingen, op de initiatieven die mensen hiervoor
nemen, enz.?

•

Hoe geef je bij het opmaken van strategieën aandacht aan maatschappelijke structuren en
(beleids)processen, en dus niet enkel aan individueel gedrag en levensstijl?

•

Hoe betrek je studenten bij acties die gekoppeld zijn aan reflectie op de lokale en globale
effecten, en op het vergelijken van risico’s en mogelijkheden van alternatieve beslissingen?

•

Hoe stimuleer je creatief denken? Neem hier eens een kijkje.

•

Hoe zet je studenten aan om een actieve rol te spelen?

•

Zijn er acties die de duurzaamheidsuitdaging beïnvloeden en waar studenten aan kunnen
deelnemen? (binnen of buiten de instelling)
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2.4.2.5.

Interpersoonlijke competentie

A. Algemene doelstelling interpersoonlijke competentie
We willen dat studenten leren omgaan met en zich leren inleven in posities en argumenten van
anderen, en dat ze leren samenwerken en onderhandelen met die anderen.
B. De interpersoonlijke competentie, een cluster van kennis, vaardigheden en attitudes
De interpersoonlijke competentie is een cluster van:
Kennis: zoals kennis over ander culturen.
Vaardigheden: zoals samenwerken, kunnen omgaan met diversiteit en andere waarden, doorvragen
of overtuigingskracht.
Attitudes: zoals openstaan voor de emoties van jezelf en de andere of begrip tonen voor andere
culturen.
C. De interpersoonlijke competentie verder ontleed
Duurzaamheidsuitdagingen worden veroorzaakt door en hebben gevolgen voor een veelheid van
actoren
met
specifieke
ervaringen,
middelen,
perspectieven
en
voorkeuren.
Duurzaamheidsuitdagingen analyseren en oplossen en duurzame mogelijkheden genereren vereist
een doorgedreven medewerking van stakeholders maar ook onderhandelingen tussen
wetenschappers van verschillende disciplines, politici, ondernemers, artiesten, landbouwers,
bedrijfsleiders, sociale bewegingen, enz.
Daarom leren studenten:




verschillende posities, perspectieven en voorkeuren begrijpen, vergelijken en kritisch
evalueren;
motiveren, collaboratief en participatief duurzaamheidsonderzoek mogelijk maken en
faciliteren;
oplossingen zoeken.

Dit alles vraagt heel goede samenwerkingsvaardigheden, communicatieve vaardigheden,
onderhandelingsvaardigheden, leiderschapsvaardigheden, pluralistisch en transcultureel denken. Ook
het begrijpen, erkennen en faciliteren van diversiteit tussen culturen, sociale groepen,
gemeenschappen en individuen hoort bij deze competentie.
Samenwerkingsvaardigheid
Samenwerken is als onderdeel van de interpersoonlijke competentie belangrijk, ook in de latere
professionele context van studenten. Daarom lichten we deze vaardigheid wat uitgebreider toe.
Binnen duurzaamheidseducatie is gezamenlijk duurzaamheidsuitdagingen bestuderen, kunnen
experimenteren met beslissingen erover en kunnen participeren aan democratische besluitvorming
van belang. Het gaat erom studenten de mogelijkheid te bieden om te leren van anderen, de behoeften
perspectieven en acties van de anderen te begrijpen en zich gevoelig op te stellen t.o.v. de anderen
(gerelateerd aan de competentie zelfbewustzijn). Daarbij leren ze ook omgaan met conflict en samen
oplossingsrichtingen voor uitdagingen te zoeken.
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Omarmen van inter/transdisciplinariteit en diversiteit
Ploum et al., 2017 benoemen een bijkomende competentie voor duurzaamheid: ‘Omarmen van
diversiteit & Interdisciplinaire competentie’. Je kan die ook zien als een onderdeel van de
interpersoonlijke competentie. Werken aan deze interpersoonlijke competentie heeft immers baat bij
een diverse groep studenten en eventuele andere stakeholders. Studenten uit andere disciplines, met
andere (culturele) achtergronden, of mensen uit het werkveld spreken vaak een andere taal. Ze
denken anders, hebben andere waarden of gedachtengoed, andere kennis, een andere kijk, kunnen
toegepast of minder toegepast denken, filosofischer of wetenschappelijker, enz. Hier extra op inzetten
biedt ook een meerwaarde voor de latere professionele context waarin studenten terechtkomen.
Leiderschap tonen, opkomen voor eigen waarden, leren onderhandelen en overtuigingskracht
Tot slot nog enkele vaardigheden die extra aandacht verdienen als onderdeel van de
interpersoonlijke competentie. Duurzaamheid vereist leiders met visie en passie die
enthousiasmeren, en moed en lef hebben om op te boksen tegen de gevestigde, vaak onduurzame
orde. In het kader van duurzaamheid is het daarom belangrijk dat studenten voor hun eigen waarden
leren opkomen, leren onderhandelen maar ook leren overtuigen.
D.

Enkele concreet geformuleerde leerdoelstellingen voor de interpersoonlijke competentie

De student:
 kan bijdragen aan groepsprocessen die leiden tot transformatie van onduurzame systemen;
 kan in een inter- en transdisciplinaire setting samenwerken en bouwen aan nieuwe kennis en
ideeën;
 leert overtuigingsvaardigheden inzetten in het kader van duurzaamheid.

E.

Enkele geschikte werkvormen

Volgende voorbeelden van werkvormen kunnen je inspiratie bieden om werk te maken van de
interpersoonlijke competentie, al wordt die in de meeste werkvormen wel beoefend:
EXTRA Leidraad
opzetten van
interdisciplinaire
projecten

Groepswerk/Jigsaw

Simulaties

Publieksevenement

(groepsactie)

(groepsactie)

(groepsactie)

Storywall

Empathie voor de
andere

Empathy walk

Service learning

(groepsactie)

(individuele of
groepsactie)

(groepsactie)

(groepsactie)
Fishbowl

Gezamenlijk begrip van het doorlopen proces creëren

(groepsactie)
Inzetten op empathie voor de andere

Inzetten op samenwerkingsvaardigheden en
participatie

Inzetten op communicatieve en overtuigings vaardigheden
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F. Concrete toepassingen van de interpersoonlijke competentie
Volgende cases zijn concrete toepassingen van de interpersoonlijke competentie in bestaande
opleidingsonderdelen. Neem een ervan door.
Inzicht in complexe
samenwerkingsprocessen
bij duurzaam
materialenbeheer

Stakeholders verkennen
en in team oplossingen
bedenken via wicked
problem plaza

OPO
Duurzaam
materialenbeheer

Universiteitsbreed
keuzevak
Globalisation and
sustainable development
UHasselt

KU Leuven

G.

Teamwerk bij het zoeken
van oplossing voor een
uitdagend technisch
probleem
OPO
Geïntegreerd project
procestechnologie

VUB

Zelf aan de slag! (ofwel bij te houden in eigen document, of up te loaden – alle volgende
oefeningen bouwen hierop verder

1. Formuleer een leerdoelstelling voor de interpersoonlijke competentie gekoppeld aan de
duurzaamheidsuitdaging die je koos.
2. Wil je een focus leggen op ‘gewoon’ samenwerken, samenwerken in een interculturele context,
samenwerken in een multi/inter/trandisciplinaire context? Hoe pak je dit aan?
Deze reflectievragen kunnen je helpen bij de uitwerking van je praktijk.









Werken studenten in groepsverband?
Houd je rekening met diversiteit binnen de groep?
Komt iedere student aan bod? Worden studenten aangemoedigd om zich te motiveren?
Moeten studenten voor de opdracht een presentatie geven? Trainen ze zo op het overtuigen en
het verdedigen via/van hun ideeën?
Krijgt de doelgroep de kans om voor verschillende stellingnamen argumenten te geven?
Krijgt de doelgroep een correct beeld van verschillende standpunten, belangen en
belanghebbende partijen?
Moedig je studenten aan om zich in te leven in het perspectief van ‘de ander’ en empathie te
ontwikkelen?
Stimuleer je studenten om naar dingen te kijken vanuit verschillende invalshoeken: kinderen –
volwassenen, mannen – vrouwen, stad – platteland, het Noorden – het Zuiden, planten/dieren
enz.? Welke?
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2.4.2.6.
A.

Competentie zelfbewustzijn

Algemene doelstelling competentie zelfbewustzijn

De competentie zelfbewustzijn gaat over hoe een student zich leert verhouden ten opzichte van
duurzaamheidsuitdagingen. Hierbij leert de student reflecteren over de eigen unieke rol in de
samenleving, zijn/haar acties te motiveren en te evalueren en om te gaan met zijn/haar emoties en
verlangens. Deze competentie vormt een belangrijke basis voor de andere competenties en heeft
invloed op het persoonlijk engagement van de student voor een duurzame samenleving.
B.

De competentie zelfbewustzijn, een cluster van kennis, vaardigheden en attitudes

De zelfbewustzijn competentie is een cluster van:



C.

Kennis: zoals zelfkennis.
Vaardigheden: zoals zich weerbaar kunnen opstellen, eigen waarden aanvoelen, een eigen
visie op de wereld ontwikkelen, zich engageren voor een duurzame samenleving.
Attitudes: zoals openstaan voor de eigen emoties.

De competentie zelfbewustzijn verder ontleed

Hoewel de interpersoonlijke en normatieve competenties inherent gerelateerd zijn aan persoonlijke
ontwikkeling, toont het onderzoek van Wiek et al. (2011) aan dat het curriculum slechts heel beperkt
gericht is op de ontwikkeling van de emotionele, psychologische en spirituele capaciteiten van
studenten om zich bezig te houden met wereldverandering. Enkele jaren later voegde Rieckmann
(2018) daarom zelfbewustzijn als competentie toe aan de lijst van duurzaamheidscompetenties. Hij
beschrijft het als "het vermogen om te reflecteren op de eigen rol in de lokale gemeenschap en
(mondiale) samenleving, zijn/haar acties te evalueren en verder te motiveren, en kunnen omgaan met
zijn /haar gevoelens en verlangens." Met andere woorden: om de wereld buiten zichzelf te kunnen
veranderen, moeten studenten ook een persoonlijke en emotionele groei doormaken.
Daarom moeten studenten gevormd worden in:








Emotionele en psychologische weerbaarheid tegen crisis, onzekerheid en volatiliteit. Dat is nodig
om op lange termijn betrokken te blijven bij complexe onderwerpen. Bij hardnekkige
duurzaamheidsuitdagingen komen vaak emoties als angst, overweldiging, hopeloosheid, verdriet
en woede voor bij studenten. Deze mogen niet verlammend werken, maar moeten net de
motivatie zijn, naast bewondering en schoonheid, om situaties, (machts)relaties, systemen, … te
willen veranderen.
Socio-emotionele en relationele vaardigheden die nodig zijn voor samenwerking, betrokkenheid
van meerdere belanghebbenden en belangenbehartiging. (gerelateerd aan de interpersoonlijke
competentie).
Het duidelijk aanvoelen van hun eigen waarden en hun persoonlijke drive. Dit kan ook tot uiting
komen in hun professionele pad en levensstijlkeuzes (gerelateerd aan de normatieve
competentie).
Het ontwikkelen van een persoonlijke visie op hoe een duurzame wereld er voor hen uitziet.
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D.

Enkele concreet geformuleerde leerdoelstellingen voor de competentie zelfbewustzijn
De student:
•
•
•

E.

kan luisteren naar de eigen emoties en omgaan met conflict en moedeloosheid;
kan kwetsbaarheid zien en er gepast op reageren;
kan de eigen veerkracht ontwikkelen wanneer hij/zij wordt geconfronteerd met mogelijk
overweldigende duurzaamheidskwesties.

Enkele geschikte werkvormen
1)

Volgende voorbeelden van werkvormen kunnen je inspiratie bieden om werk te maken van de
competentie zelfbewustzijn, al wordt die in de meeste werkvormen wel beoefend:
Zelfreflectie

Fotoworkshop

I-report

Hindsight

(individueel of in
groep)

(individueel of in
groep)

(individueel)

(individueel)

F. Concrete toepassingen van de zelfbewustzijn competentie
Volgende cases zijn concrete toepassingen van de competentie zelfbewustzijn in bestaande
opleidingsonderdelen. Neem een ervan door.
Eigen inzet en
zelfreflectie bij CSL
project
OPO
Ontmoeten in
verbinding

KU Leuven

G.

Zelf aan de slag! (ofwel bij te houden in eigen document, of up te loaden – alle volgende
oefeningen bouwen hierop verder)
1. Formuleer een leerdoelstelling voor de competentie zelfbewustzijn gekoppeld aan de
duurzaamheidsuitdaging die je koos.
2. Hoe geef je extra aandacht aan emoties? Zet je ook in op weerbaarheid? Zo ja, hoe?
3. Hoe bied je ruimte aan studenten om hun eigen waarden en persoonlijke visie op de wereld te
vormen en te expliciteren?
Deze reflectievragen kunnen je helpen bij de uitwerking van je praktijk.
•

Hoe leren studenten dat emotionele betrokkenheid mag?
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•
•
•
•

•

Hoe krijgt studenten inzicht in de emoties en gevoelens die duurzaamheidsvraagstukken bij hen
oproepen?
Op welke manier moedig je studenten aan om naar hun emoties te luisteren en ze te gebruiken
als een manier om een dieper inzicht te krijgen in problemen en situaties?
Hoe creëer je een atmosfeer van respect en openheid voor emoties en gevoelens?
Op welke manier bied je studenten de ruimte om hun eigen waarden in hun persoonlijk leven en
hun eigen visie op de wereld te onderzoeken? Geef je daarbij ook de ruimte om erover in gesprek
te gaan?
Hoe vermijd je dat lessen over duurzaamheiduitdagingen verlammend werken? Hoe bied je
perspectief en positiviteit? Laat je studenten bijvoorbeeld ook kennismaken met
oplossingsrichtingen, nieuwigheden en opportuniteiten voor de toekomst?

2.4.3. Duurzaamheidscompetenties herkennen in de praktijk
https://onlineleren.milieuinfo.be/mod/scorm/player.php?a=10&currentorg=&scoid=21&sesskey=xUf
JamSnpe&display=popup&mode=normal
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2.5.

Duurzaamheidscompetenties evalueren

2.5.1. Waarom duurzaamheidscompetenties evalueren?
Leren en evalueren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in onderwijs. Door te evalueren verzamel
je informatie over het leerproces, zowel tijdens als na dat leerproces. Op basis van die informatie kan
zowel de student als jijzelf het leren en onderwijzen bijsturen. Ieder evaluatiemoment wordt zo een
leermoment, en in die context spreekt men van “assessment- as-learning”. Je kan dit nog versterken,
bijvoorbeeld door de student verantwoordelijkheid te geven in het evaluatieproces of door tijdens het
gehele leerproces aandacht te hebben voor evaluatie.
Uit onderzoek blijkt ook dat de evaluatie een sterke impact heeft op wat en hoe studenten leren. De
evaluatie beïnvloedt waar studenten zich op richten en dus hoe ze leren. Het specifiek evalueren van
duurzaamheidsaspecten, zowel de kennis over duurzaamheid als de mate waarin een student een
duurzame reflex in zijn/haar houding ontwikkeld heeft, kan er dus voor zorgen dat studenten een
groter belang hechten aan duurzaamheid. Het wordt dan een element waar ze aandacht aan besteden,
als student en ook later als professional.
De literatuur over evaluatie onderscheidt twee soorten, afhankelijk van het beoogde doel: summatieve
en formatieve evaluatie. Bij summatieve evaluatie wil je vaststellen of een student de
leerdoelstellingen behaald heeft op een welbepaald tijdstip. Bij formatieve evaluatie wil je
voornamelijk informatie krijgen en geven die gericht is op het verbeteren van het leerproces in functie
van de leerdoelstellingen. Hier speelt feedback vaak een belangrijke rol, al kan dat ook het geval zijn
bij summatieve evaluatie (bv. door een feedbackmoment na een examen). We geven je handvatten
om aan de slag te gaan met formatieve en summatieve evaluatie in het kader van duurzaam onderwijs.

 Voorbij het traditionele schriftelijke of mondelinge examen
Bij duurzaamheidseducatie grijp je vaak naar hogere-ordeleeractiviteiten, zoals analyseren,
relateren en creëren, of wil je dat studenten bepaalde attitudes ontwikkelen. Dat is
moeilijker te toetsen met klassieke evaluatievormen. Observaties, papers, presentaties,
enzovoort zijn meer geschikte werk- en evaluatievormen.
 Een rubric voor complexe vaardigheden en attitudes
Bij duurzaamheidsvraagstukken is er vaak geen eenduidig antwoord. Iets ruimere
evaluatiecriteria laten je toe toch je studenten te beoordelen. Die criteria baseer je op je
leerdoelstellingen, aangevuld met niveaus of standaarden voor de invulling van ieder
criterium. Deze combinatie van evaluatiecriteria en niveaus/standaarden kan je weergeven in
rubrics, een voorbeeld hiervan. Verderop volgen nog verschillende andere voorbeelden.
 Combineer verschillende evaluatievormen
De duurzaamheidscompetenties omvatten kennis, vaardigheden en attitudes. Om deze
verscheidene aspecten bij studenten te observeren en te evalueren, kan je verschillende
evaluatievormen inzetten. Je kan bijvoorbeeld met een portfolio de mate van reflectie
opvolgen, met een individuele opdracht de disciplinaire kennis nagaan en door een
interdisciplinaire groepsopdracht in de vorm van een verslag of presentatie de integratie
beoordelen.
 Durf studenten aan het werk zetten
Om van evaluatiemomenten zinvolle leermomenten te maken, is het belangrijk de student
zelf aan de slag te laten gaan. Studenten zelf evaluaties laten opzetten of hen hierin
betrekken, is een leeractiviteit op zich: ze worden zich bewust van relevante criteria, leren
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hun eigen werk beter inschatten en hechten belang aan de vooropgestelde criteria. Je kan
studenten bijvoorbeeld samenwerkingsvaardigheden laten beoordelen via peer
assessment.

2.5.2. Enkele vragen over de evaluatie van duurzaamheidscompetenties
We formuleerden enkele vragen en mogelijke antwoorden over de evaluatie van
duurzaamheidscompetenties. Bekijk er een van.


Hoe evalueer ik interdisciplinair systeemdenken en samenwerken bij studenten?



Hoe evalueer ik de aanpak van studenten voor het ‘oplossen’ van
“wicked”duurzaamheidsuitdagingen?



Hoe evalueer ik attitudes binnen duurzaamheidseducatie?



Hoe evalueer ik het kritisch denken van studenten

2.5.3. Enkele geschikte evaluatievormen
Deze evaluatievormen kunnen je inspireren:
Deelname tijdens
contactmomenten

Individuele actie
tijdens werkvormen

Opmaak van een
leer- of
reflectieverslag

Reflectiepaper over
ervaringen bij
gebruik werkvorm

Paper rond kritische
onderzoeken bij
aannames

Examenvraag over
onderliggende
waarden en normen

Toekomstdenken
toepassen op
nieuwe case

Kennis over
werkvorm en
methodiek
toekomstdenken
bevragen

Permanente
evaluatie:
respectvolle houding
tijdens de werkvorm

Peer feedback op
samenwerking en
communicatievaard
igheden

Zelfreflectie

Vaardigheidsexame
n voor
communicatieve en
overtuigingsvaardig
heden, bv.
rollenspel

Eigen waarden emoties - zelfkennis
onderzoek

Eigen visie op
wereld omschrijven

Toepasbaar bij
meerdere
competenties

Toepasbaar bij
normatieve
competentie

Toepasbaar bij
anticipatorische
competentie

Toepasbaar bij
interpersoonlijk
e competentie

Permanente
evaluatie tijdens
werkvormen

Weerbaarheid
testen

Toepasbaar bij
competentie
zelfbewustzijn
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2.6.

Werken aan duurzaamheid in je opleiding en instelling

2.6.1. Duurzaamheid in je opleiding
Misschien kan en wil je verder gaan dan de integratie van duurzaamheid in je eigen vak? We zoomen
even in op het opleidingsniveau. Door duurzaamheid ook in de opleiding te integreren kan je een
gebrek aan samenhang, overlap of net blinde vlekken over de vakken heen voorkomen.
Als je een leerlijn ontwikkelt of als je op een andere manier met je opleidingscommissie nadenkt over
duurzaamheidseducatie, kan je rekening houden met verschillende manieren om duurzaamheid in
opleidingen te integreren. De integratie die je zo krijgt kan veel verschillende vormen aannemen.
Enkele voorbeelden:

•

integratie door een les(onderdeel), bv. een gastles over de SDG’s en de relatie met het eigen
wetenschapsgebied;

•

integratie door heroriëntatie van een bestaand vak, bv. duurzaamheidsuitdaging inbrengen
en duurzame ontwikkeling duiden;

•

integratie door een nieuw (keuze)vak, bv.:
Recht in een multiculturele samenleving, Faculteit Rechten, UHasselt ;
Sustainability: an Interdisciplinary Approach, VUB universiteitsbreed keuzevak:
Redelijk eigenzinnig – nadenken over mens en maatschappij, VUB.

•

integratie door een vakoverschrijdend project, bv. Vakoverschrijdend project,
Ingenieurswetenschappen en Architectuur, UGent;

•

integratie door een leerlijn duurzaamheid, bv. Opleiding Werkkunde – Electrotechniek Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent ;

•

integratie door een opleidingsbreed project, bv. Duurzaam communiceren over duurzaam
ondernemen, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen & Letteren en
Wijsbegeerte, UAntwerpen

Wat de beste of juiste keuzes zijn, moet je situatie per situatie bekijken. Twee principes blijken
daarbij belangrijk:
1. Het “choose your battle”-principe: steek je energie in die projecten waar het meeste effect te
verwachten valt. Het brengt waarschijnlijk weinig op om te ambiëren een opleiding volledig te
heroriënteren als je er alleen voor staat. De keuze voor het eigen vak en de ambitie om daar
studenten gevoelig te maken voor een meer duurzame samenleving is dan effectiever.
2. Het “momentum”-principe: een curriculumhervorming, een nieuw beleid, de introductie van
een nieuw vak, de aanwerving van nieuw personeel, herstructureringen, ... zijn vaak uitgelezen
kansen om duurzaamheid op de agenda te brengen op het juiste moment en de juiste plaats.
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2.6.2. Duurzaamheid over opleidingen heen
Misschien ben je heel ambitieus en wil je de eigen opleiding overstijgen. Je wil misschien als chemicus,
informaticus, socioloog, jurist, arts, ingenieur, reclamemaker, kunstenaar, enz., met andere
opleidingen rond de tafel gaan zitten. Dat proces is ontzetten boeiend en verrijkend: je gaat kennis,
denkwijzen en werkvormen van twee of meer opleidingen integreren. Of je betrekt er zelfs de (hele)
eigen instelling of andere maatschappelijke actoren (bedrijven, overheid, organisaties, ngo’s,
middenveld, …) bij. Hoofstuk 3 gaat hier uitgebreid op in.

