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• Gecontesteerd

• Containerbegrip

• Compromisbegrip

• Win-win-win

• Meer dan milieuvraagstuk

• Geen eenduidige definitie, wel enkele 
sleutelbegrippen:

• Goed leven binnen grenzen

• Inter- en intragenerationele
rechtvaardigheid

• ‘Genoeg – voor altijd – voor iedereen’

• ‘Politiek’ begrip: strijd!
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sense of urgency feitelijke kennis 
en expertise

• Gewenste leeruitkomsten 

ingrijpende 
gevolgen

persoonlijke waarden, meningen, 
voorkeuren

• Open einde

pluralisme
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heen-en-weer pendelen 

zeer gedeeltelijk beeld van de realiteit

instrumenteel, 
manipulatie, indoctrinatie…

vrijblijvend, 
relativistisch, antropocentrisch…

Herkenbaar?
Ervaringen?

• ≠ ‘matters of fact’

• ≠ ‘matters of value’

‘matters of concern’
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• Openheid

• Niet vrijblijvend

• Tijd en ruimte 

• Moeilijke vragen

Startpunt

Audio-visuelemedia
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(tegenstrijdige) bekommernissen, belangen, 
perspectieven, opinies, enz. 

mensen plaatsen

Geen consensus
(Publieke) experimenten

De educatievekracht van kunst

biotechnologische 
middelen

levend materiaal als 
artistiek medium 

hands-on experiment
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“My ‘Transgenic Pheasant Embryology Lab’ workshop 

concluded with students being invited to ‘kill’ their 

genetically modified pheasant embryos in any way 

they wanted to (these included frying, flushing down 

the toilet and putting to sleep with valium). The 

disturbing nature of this to the general public raises 

interesting ethical questions about the right to life. 

Interestingly, this work would not cause any specific 

problems for science ethics, which would find it 

completely acceptable. The work demonstrates the 

gap between the wider public and science ethics.” 

(Adam Zaretsky, 2009)

Problem Based Learning:
controversy mapping

• Controversy Mapping

observeren en beschrijven van (vnl. 
technologische en wetenschappelijke) controverses

werkvorm

atlas

container of different points of view

http://mappingcontroversies.net/Home/PlatformMappingControversiesVideoIntroduction
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iets dat iets doet

netwerk van menselijke en 
niet-menselijke actoren
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Onderzoekendleren
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Studentgestuurdonderwijs

Student-led

concern-driven

problem-based

Problem Based Learning:
discourseanalyse

politieke vraagstukken 

• Colleges

• Gastcolleges

prikkelende stelling

argumenten coalities
wereldbeelden

eigen positie(s)  
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Wat is een discoursanalyse niet ?

‘Lossen honger op’
• Hogere productiviteit nodig om 

hongerprobleem in de wereld aan te pakken 

(schrale bodems)

• Minder pesticiden nodig

• Meer opbrengst is goed voor de boeren

• Biotechnologen + multinationals

‘Keuzevrijheid’
• GGO’s als 1 van de opties 

• Wel risico’s uitsluiten (labels) 

• Opportuniteit bij problemen

• Bep. politici (VS; uitz. groene partijen), 

academici, bedrijven,…

‘Zelden nuttig’
• Geen meerwaarde, enkel een hulp in uitzonderlijke 

omstandigheden 

• Onafhankelijk onderzoek zinvol

• Ongelijke verdeling van voedsel is probleem (niet 

technisch!)

• Bep. politici, (bio)boeren, consumenten, ngo’s,… 

‘Te risicovol’
• Tegen elke vorm van GGO’s omdat risico’s 

ongekend zijn

• Ramp voor biodiversiteit

• Versterkt ongelijkheid en afhankelijkheid boeren

• Bep. ngo’s, politici, academici, 

Zijn GGO’s en duurzame landbouw verzoenbaar?

Voorstel, feedback, paper en presentatie

Trans-disciplinaironderwijs
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• Geschiedenis

• Afgelopen

• Toekomst

• Positief: 

• Negatief

• ITN ‘Sustainability education’ als inspiratiebron 

• Ideeën die kunnen worden uitgewerkt (keuze maken): 

• Geen direct, lineair verband 

geen neutrale of vrijblijvende activiteit

struggle for social change and 
a sustainable and more equitable world 

exposed to and 
inspired to think more somehow

likely

also acceptable to choose 
not to act

make it easier for students to 
act
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“Sommige dingen weet je beter 

niet… want zodra je ze weet,

kan je niet meer doen alsof 

je ze niet weet”

‘Not just changing the world… 

but giving others the chance to do so’ 

Bedenkingen?
Inspiratie?

Ervaringen?
Mogelijkheden?

Drempels?
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toonaangevende kennisinstelling 

bijdragen aan een duurzamere samenleving 

maatschappelijke relevantie

duurzame ontwikkeling inhoudelijk en procesmatig integreren in 
het volledige onderwijsaanbod

• Samenwerking DOWA & CDO

• Pilootopleidingen: 
• Handelswetenschappen 

• Electromechanical engineering

• Faculteit Wetenschappen??!

• Workshops: verder integreren van duurzaamheid in het curriculum:
• Zelfevaluatie

• Blinde vlekken detecteren

• Behoeften in kaart brengen

• Opleidingsspecifieke visietekst en actieplan

Teaching and learning in the face of 
wicked socio-ecological problems

UGent

internationale partners 

• Niet-academische partners

onderwijs onderzoek dienstverlening

Bedankt!

Vragen? Bedenkingen? 

Extra info / teksten?

katrien.vanpoeck@ugent.be

Centrum voor Duurzame Ontwikkeling 

Universiteit Gent

http://www.cdo.ugent.be


