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Bijlage 2a

Waardenverheldering – instructie

In gesprek over duurzaamheid

Verheldering van waarden die de grondslag vormen voor je opvattingen

Groepsopdracht van 1,5 uur op maandag 20 januari 2003

Inleiding

• Uitgangspunt voor deze opdracht is dat een opvatting over duurzaamheid

meestal niet waardevrij is, maar afhankelijk van persoonlijke oordelen, cul-

tureel bepaald, afhankelijk van plaats en tijd:

Nadenken over duurzaamheid is waardegeladen.

• Begrippen als de hierboven genoemde zijn afgelopen voorjaar in de prope-

deuse aan de orde geweest bij de ABV ‘ethiek’, waarin je gewerkt hebt met

stellingen en dilemma’s, veelal binnen de context van het project van de

derde of vierde periode.

• Het onderwerp ethiek komt tijdens de themaweken in verschillende

opdrachten aan de orde, het eerst in de opdracht over waardenverheldering

op 20 januari.

De opdracht

Bij de opdracht maak je gebruik van de bijgevoegde lijst met stellingenparen.

Hierop staan per onderwerp twee min of meer tegenover elkaar staande stellin-

gen vermeld. Die stellingen zijn verbonden door een lijn waarop je een score 1

t/m 6 kunt aangeven. Bij score 1 ben je het volledig eens met de linkerstelling,

bij score 6 ben je het volledig eens met de rechterstelling,  bij de scores 2 t/m 5

zit je ergens tussen die twee uitersten.

Als groep kiezen jullie drie verschillende stellingenparen. Voor elk stellingen-

paar wordt het volgende programma afgewerkt:

• Kies een gespreksleider en een notulist.

• De gespreksleider geeft in maximaal 3 minuten de gelegenheid voor infor-

matieve vragen over het gekozen stellingenpaar.

• In 2 minuten bedenktijd vult elke deelnemer voor zichzelf op zijn stellingen-

blad een score in. Vervolgens noteert de notulist alle scores op het verslag-

formulier.

• Tijdens een discussie van 15-20 minuten kunnen de deelnemers hun stand-

punten toelichten, met elkaar vergelijken, eventueel bijsturen. Motto is hier-

bij: het gaat niet op de eerste plaats om verbaal geweld, elkaar aftroeven,

demonstreren van argumentatie-vaardigheden, maar meer om het beluiste-

ren van elkaars standpunten en van wat erachter zit.

• Op het verslagformulier schrijft de notulist een beknopte samenvatting van

de hoofdpunten van de discussie.

In totaal leveren jullie als groep dus drie verslagformulieren in.
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Aanwijzingen voor de gespreksleider

In de beschrijving van de opdracht staat als motto:

Het gaat niet op de eerste plaats om verbaal geweld, elkaar aftroeven, demon-

streren van argumentatie-vaardigheden, maar meer om het beluisteren van

elkaars standpunten en van wat erachter zit.

Het succes van deze discussievorm staat of valt met de gespreksleider, die als

taak heeft ervoor te zorgen dat het geen gewone discussie wordt, maar een

‘waardenverhelderingsgesprek’, een vorm van een ‘ethische dialoog’. Leidraad

hierbij is dat steeds duidelijk wordt vanuit welke waarden iemand iets zegt.

• 1e korte gespreksronde: Laat iedereen kort aan bod komen om te verklaren

waarom men een bepaalde score heeft gekozen. 

• 2e korte gespreksronde: Vraag één of twee mensen met een kruisje helemaal

links en een paar mensen met een kruisje helemaal rechts om een nadere

toelichting, zodat duidelijk wordt wat de achtergrond is van hun extreme

keuze. Vraag ook aan één of twee mensen met een kruisje in het midden om

een verklaring van hun gematigde mening.

• 3e korte gespreksronde: Vraag aan mensen of ze hun mening willen herzien

naar aanleiding van de gedachtenwisseling, en laat dit ook notuleren.

Aanwijzingen voor de notulist 

Vat elke discussie over een stellingenpaar als volgt kort samen op het formulier:

• Noteer groep en gekozen stelling bovenaan het formulier.

• Turf aan het totaal van alle scores (en de eventuele bijstellingen) weer.

• Geef weer waarop mensen een extreem antwoord baseren en waarop een

gematigd antwoord.

• Noem de door jullie ontdekte waarden in de discussie.

• Lees aan de groep je verslag voor en vraag of men het ermee eens is.
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Achtergrondinformatie: Een ethische dialoog

Voor een goede dialoog dient men het volgende te onderkennen:

Er schuilen gevaren in mogelijke houdingen waarmee mensen een discussie ingaan.

Scepticisme: 

• Iemand blijft afstandelijk en ondermijnt steeds met kritiek het inhoudelijke

gesprek.

Relativisme:

• Iemand maakt alle standpunten betrekkelijk, kiest zelf nergens positie.

Emotivisme:

• Iemand reageert heel sterk vanuit de ‘ik vind’-houding en geeft geen verdere

uitleg of onderbouwing van zijn visie.

Proceduralisme:

• Iemand is constant bezig met de correcte discussiemanier en blijft steken in

zijn zoektocht naar procedures.

Mensen handelen vaak vanuit allerlei belangen en belangentegenstellingen.

Een ethische discussie zou niet moeten verzanden in louter een belangenstrijd.

Zo zou iemand vanuit een bedrijfsoptiek geen zinvolle bijdrage meer kunnen

leveren, omdat het toch om het ‘geld’ zou gaan. Iemand van een actiegroep zou

per definitie ‘tegen’ zijn, omdat zijn achterban dat nu eenmaal eist. Belangen

zijn belangrijk, en moeten onderkend worden…, maar visies en argumentaties

vragen om steekhoudende argumentatie die verder gaat dan individuele belangen of

groepsbelangen. Een ethische discussie is pas zinvol wanneer gezocht wordt naar

zo’n groepsoverschrijdende taal.

Morele problemen kunnen worden ontweken, en wel op verschillende manieren:

• De argumenten kunnen zich te sterk beperken tot ‘technische’ of ‘juridi-

sche’ feitelijke informatie. De discussie blijft dan steken in de technisch-

economische denkstijl, blijft oppervlakkig, omdat het ethische terrein niet

goed wordt behandeld. De morele kant van het probleem wordt ontkend, het pro-

bleem wordt versmald tot bijvoorbeeld een technisch, juridisch of econo-

misch probleem. Deze tactiek komt deels erop neer dat ‘waarden’  worden

gedegradeerd tot ‘feiten’.

• De morele kant van een probleem wordt wel erkend, maar de verantwoorde-

lijkheid wordt doorgeschoven naar een andere betrokkene. (Zwarte Pieten spel!)
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Bijlage 2b

Waardenverheldering – stellingenparen

Hoofdstuk 2
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Bijlage 3

De term ‘uiteindelijk’

Het uiteindelijke goed, wat betekent dat nu concreet? Wanneer komt ethiek

logisch om de hoek kijken? 

Dat is pas het geval wanneer er bepaalde ‘waarden’ (economische, psy-chologi-

sche, propagandistische, seksuele, of welke andere waarden dan ook, steeds

vanuit een nader te bepalen optiek) met elkaar in conflict zijn. Op het moment

dus, dat ik in mijn handelen niet tegelijk die met elkaar conflicterende waarden

kan realiseren. 

Ethiek is logisch aan de orde op het moment dat er sprake is van een waarden-

conflict, want dan is mijn handelen problematisch. Dan sta ik onont-koombaar

voor de vraag: wat is er nu in mijn gedrag geboden? Wat moet ik nu menselijk

gesproken doen? Niet wat economisch, psychologisch, propagandis-tisch of

seksueel goed is, maar wat ik als mens vanuit de invalshoek van het uiteinde-

lijke goed moet doen, dat is nu het probleem.

Dat betekent dat ethiek een indirect karakter heeft. Pas wanneer ik vanuit de

verschillende zichzelf beperkende optieken gegevens aangereikt heb gekre-gen

en daarmee over een aantal waarden beschik, en pas wanneer ik die waarden ga

realiseren en stuit op het feit dat die waarden elkaar tegenspreken, ben ik in

staat om die waarden te plaatsen in het perspectief van het uiteindelijk waarde-

volle. Het uit-eindelijke goed.

Uit: Segers, Leon; waarover gaat ethiek?; Verbum, jaargang 56, nummer 5, bladzijde 98 - 101
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Bijlage 4 

Oefening 1 – Ethiek maakt het verschil

NOEM een viertal wetenschappen (of vakken) :

• Economie

• Recht

• Voedingsleer

• Bouwkunde

• Geneeskunde

Constateer dat het bij die wetenschappen (of vakken) om menselijk handelen

gaat en omschrijf dat handelen.

Vraag de studenten om welke waarde(n) het gaat bij die wetenschappen (of vak-

ken).

Schrijf die wetenschappen (of vakken) en waarde(n) op.

Voorbeelden:

Economie Winst

continuïteit

Recht rechtvaardigheid

gerechtigheid

gelijkheid

Milieukunde duurzaamheid

leven

Constateer dat bij alle wetenschappen (of vakken) het om waarde(n) gaat.

Leg uit dat ethiek om de hoek komt kijken als er sprake is van een waardencon-

flict.

Neem als voorbeeld een actueel vraagstuk, zoals de aanleg van de Betuwelijn,

en vraag naar of geef de verschillende waarden die in het geding zijn.

Geef de studenten de opdracht om thuis of in de les in een krant te zoeken naar

een artikel waarin sprake is van een dergelijk vraagstuk en van een waardencon-

flict. 
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Bijlage 5

Oefening 2 – Oefening in waarden en normen

Ethiek komt aan de orde als er sprake is van een waardenconflict.

In het eerste college van de module ‘Inleiding in de Ethiek’ op HAS Den Bosch

wordt de studenten gevraagd om te reageren op vijf omschrijvingen van mense-

lijke handelingen.

Het doel is vierledig.

• De studenten leren wat descriptieve (beschrijvende) ethiek is.

• De studenten leren wat prescriptieve (voorschrijvende, normatieve) ethiek is.

• De studenten oefenen in morele argumentatie.

• De studenten kennen de twee spelregels die bij gesprekken over ethiek afge-

sproken worden.

Descriptieve ethiek beschrijft de waarden en normen. Er zijn legio voorbeelden.

Een antropoloog kan de waarden en normen van een indianenstam beschrijven

of een journaliste kan op pad gaan met een groep hooligans en hun gedragsre-

gels beschrijven.

Op vele manieren wordt onderzoek gedaan naar de waarden en normen van

mensen in Nederland. In het dagblad Trouw verschenen reeksen menselijke

handelingen en gevraagd werd of de lezer die geoorloofd vinden of niet. Door

dat ieder jaar opnieuw te doen, kan geconstateerd of de ethiek verandert.

Aan de studenten wordt gevraagd de volgende tabel in te vullen. Zij moeten kie-

zen voor ‘goed’ of ‘niet goed’. Probeer de studenten te verleiden om ‘ik weet

niet’ niet te gebruiken ook al protesteren ze tegen het gebrek aan achtergrond-

informatie. Ze moeten zonder veel nadenken, zonder gesprek en zonder vragen

de tabel invullen.

Voorbeeld:  

(Mijn dochter van 16 is proefpersoon. Ze protesteert wel een beetje vanwege de

gebrekkige informatie bij de handelingen)

Menselijke handeling goed niet goed ik weet niet

Onrechtmatig ontvangen van een uitkering X

Scheiden na 25 jaar huwelijk X

Abortus als de foetus mongoloïde blijkt te zijn X

Overspel door een getrouwde man X

Zwartrijden in het openbaar vervoer X

De resultaten worden op bord geïnventariseerd, naar percentages omgerekend

en zo mogelijk vergeleken met resultaten van Trouw en van andere groepen stu-

denten.

Dat is descriptieve ethiek.

De studenten wordt gevraagd om hun mening te onderbouwen door hun argu-

menten te geven. Het gaat in eerste instantie om waardenverheldering. Eerst

worden twee spelregels afgesproken:

De docent kan in zijn opzet – vergelijkbaar met die van Marcel van Dam in

‘Achterkant van het Gelijk’ – om te achterhalen wat de student(e) uiteindelijk
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van mening is, heel vaak vragen ‘waarom’. De student(e) is vrij om te antwoor-

den. 

De studenten mogen nog heel lang met elkaar doorpraten over hetgeen zij

uiten. Er moet wel sprake zijn van veiligheid. Dat wil zeggen dat de studenten

en de docent zich verplichten om niet over het standpunt en de argumentatie

van een ander te praten zonder dat die persoon aanwezig is. Roddelen is abso-

luut verboden! Studenten wordt gevraagd om met die spelregels in te stemmen.

Verleid de studenten te zeggen waarom zij een handeling goed of niet goed vin-

den. Heel vaak zijn de argumenten onder te brengen in het volgende rijtje:

• goed of niet goed omwille van de (nadelige) gevolgen voor één betrokkene;

• goed of niet goed omwille van de (nadelige) gevolgen voor degene die de han-

deling verricht en een groot aantal verschillende andere betrokkenen;

• goed of niet goed omdat de handeling in overeenstemming is met een bepaal-

de waarde of een aantal bepaalde waarden;

• goed of niet goed omdat de handeling voldoet aan een bepaalde norm (te for-

muleren door een zin te beginnen met : “je moet altijd .. of je mag nooit “).
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Bijlage 6

De achterkant van het gelijk 

Een bron voor morele en ethische dilemma's 

De laatste aflevering van de Achterkant van het gelijk is uitgezonden op 4

november 2002. Het is een programma dat morele en ethische dilemma's die in

een beroepsgroep leven, aan het licht brengt. Door de indringende en gerichte

manier van (onder)vragen door gespreksleider Marcel van Dam komt niet

alleen de essentie van de dilemma's aan de oppervlakte, maar ook de verschil-

lende overwegingen en standpunten erachter. 

In iedere aflevering van De Achterkant stond telkens een andere

(beroeps)groep centraal. Op 30 september, ondernemers, 7 oktober, topamb-

tenaren, 14 oktober, opvoeders, 21 oktober, journalisten, 28 oktober, het Open-

baar Ministerie en ten slotte, op 4 november, sport. 

Alle afleveringen staan op de Vara-site op internet.

De wijze waarop Marcel van Dam zijn gasten het vuur na aan de schenen legt,

wordt ook wel de Socratische methode genoemd (Kijk ook op

http://www.nopapers.nl/DiZijn/wat/socrates/; Harry Fleurke over die methode

en Filosoferen met Kinderen over Socrates).  

De Griekse filosoof Socrates (470 - 399 voor Christus) was ervan overtuigd dat

wijsheid in onze eigen ervaring verborgen ligt en dat je die kunt ontdekken door

je eigen verstand te gebruiken. Hij bedacht een methode waarmee hij kon bepa-

len of een stelling juist is.

Tijdens een gesprek ontlokte hij zijn opponent uitspraken die in tegenspraak

waren met elkaar, waarna het voor hem duidelijk was dat de opvattingen van

zijn antagonist geen stand hielden. De kern van de Socratische methode: kriti-

sche vragen stellen. En dat is aan Marcel van Dam wel toevertrouwd.

Een voorbeeld betreft de ethische dilemma's rondom oliewinning in China en

de rol van adviseur aan China over belangen.
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Bijlage 7

Kenmerken van morele problemen

Vijf kenmerken van een moreel probleem

Wanneer spreken we van een 'moreel' probleem?1

Het noemen van morele problemen zal voor weinig mensen moeilijk zijn.

Abortus, fraude bij belastingafdracht, de ongelijke verdeling tussen rijk en arm,

enzovoort. Lastiger is het om te bepalen wat dit soort problemen onderscheidt

van andere problemen. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de volgende drie

vragen?

• Is dit het goede moertje?

• Is dit de goede kleding voor een dergelijke gelegenheid?

• Is het goed wanneer een arts een placebo (nep-pil) voorschrijft?

Alleen de laatste vraag bevat een moreel probleem. Aanvoelen doen we dat alle-

maal. Maar wat zijn nu de kenmerken ervan?

Een moreel probleem kenmerkt zich door de volgende vijf zaken:

1 De keuze is niet (meer) te vermijden 

Dit wil zeggen dat alles wat je doet in deze situatie een keuze inhoudt. Zelfs

wanneer je besluit 'niets' te doen en de zaak maar gewoon op zijn beloop te

laten, maak je een keuze.

2 Anderen zijn bij de situatie betrokken 

Morele problemen hebben betrekking op mensen. Mensen moeten kiezen. Zij

zijn 'moreel subject'. Maar bij een moreel probleem zijn ook altijd anderen

betrokken: zij die de handeling moeten ondergaan of die er de gevolgen van

moeten opvangen. Geen enkel moreel probleem is daarom 'zuiver persoonlijk'

of 'helemaal een individuele keuze'. Er zijn altijd anderen bij betrokken. Deze

anderen worden het 'moreel object' genoemd.

Vroeger ging men ervan uit dat alleen maar een mens moreel object kon zijn.

Alleen wanneer een handeling op mensen gericht was kon deze moreel goed of

fout zijn. De laatste jaren dringt het besef door dat een handeling gericht op een

dier of op een deel van de natuur ook moreel goed of slecht kan zijn. En dan

hoeft het nog niet eens zo te zijn dat het slaan van de hond slecht is omdat ik het

eigendom van een mens beschadig. Nee, het slaan van een hond kan een

moreel slechte handeling zijn omwille van de hond alleen. De hond is dan

moreel object. Hij heeft intrinsieke waarde (zie bijlage 6). Dit is voor velen een

punt van discussie.

3 De keuze in deze situatie is van invloed op het welzijn van anderen

Anderen zijn bij deze situatie niet alleen betrokken. Maar ze hebben er ook

belang bij. Hun gevoel van geluk en welzijn is er gedeeltelijk van afhankelijk.

4 De situatie kent nimmer een uiteindelijke oplossing

De keuze die gemaakt moet worden brengt altijd een probleem met zich mee.

Ik kan het bij een moreel probleem nooit alle betrokkenen volledig naar hun zin

maken. Er zal altijd een keuze vóór de een en tégen de ander moeten worden
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gemaakt. Soms is een compromis te vinden waarbij beide partijen een deel van

hun welzijn moeten inleveren, maar een kleiner deel dan wanneer volledig

tegen hen gekozen zou worden.

5 de keuze in de situatie kan in vrijheid bepaald worden 

Er kan alleen sprake zijn van een moreel probleem wanneer er een keuzemoge-

lijkheid is. Is deze er niet, en is er dus sprake van dwang, dan kan degene die de

'keuze' heeft moeten maken nooit verantwoordelijk gesteld worden voor wat er

gebeurt. Het is echter moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van dwang of

volledige vrijheid.

Uit: Giesen, J.,  Beroepsethiek, een inleiding, 's-Hertogenbosch, 1995
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Bijlage 8

Waartoe is een koe op aarde?

Op de vraag ‘waartoe is een koe op aarde?’ kunnen allerlei antwoorden de revue

passeren. Ze geven een rijke variatie van de betekenis (instrumentele waarde)

van een koe voor ons en de eigenwaarde van de koe of de betekenis voor de

instandhouding van de soort (intrinsieke waarde). 

Om het begrip functionele, instrumentele waarde duidelijk te maken, kan iets

verteld worden over de instandhouding van de soort. De koe kalft en geeft het

jonge dier melk.

Nodig de studenten uit om na te gaan wat wij met die melkgift gedaan hebben

door fokkerij en wat voor doelen er zijn bij transgevers (bijvoorbeeld medicij-

nen in melk). Als ze nadenken over de waarde van de koe, komen de studenten

zelden tot zoiets als ‘gewoon koe zijn’. Een beetje lekker leven. Studenten,

zeker melkveehouders, vinden de gezondheid en het welzijn van de koeien niet

alleen belangrijk omdat dat een hogere melkproductie oplevert, maar óók

omwille van de dieren zélf.

Bij tweedejaars studenten Veehouderij van de HAS Den Bosch worden colleges

gegeven over transgenese. Er wordt dan een videoband over dit onderwerp

gebruikt. Op die band komt een wetenschapper die werkt bij een universiteit én

een wetenschapper die een commercieel bedrijf heeft opgezet aan het woord.

Verder wordt aandacht besteed aan de resultaten van transgenese en aan de risi-

co’s die daaraan verbonden zijn.

De opzet van het college of de reeks colleges is: 

1 Wat is transgenese?

Uitgelegd wordt dat het mogelijk is om delen DNA te identificeren, te selec-

teren, te ‘knippen’ en in het DNA van een andere soort te ‘plakken’. De

bedoeling is dat de functie van het overgebrachte deel daar tot expressie

komt.

2 De studenten bekijken de videoband om de vraag te beantwoorden: wat zijn

de doelen van de wetenschappers? De wetenschappers geven als doelen: a.

De wetenschap zèlf. Zij willen weten of transgenese kan. b. Productie van

medicijnen. c. Meer en betere dierlijke productie, bijvoorbeeld van vlees en

melk. d. Voorkomen en genezen van ziekten en afwijkingen bij de dieren.

3 Gekozen wordt om met de eerste drie doelen de les voort te zetten.

4 Gevraagd wordt of de studenten in zijn algemeenheid de doelen van trans-

genese onderschrijven. Eigenlijk wordt impliciet gevraagd of studenten

(principieel) voor of tegen transgenese zijn. Een enkeling is om principiële

redenen tegen. Het is goed om die argumenten helder te krijgen en er notie

van te nemen (ze te noteren).

Voor velen is het produceren van medicijnen voldoende reden om voor

transgenese te zijn. Het is goed om die argumenten te bevragen en helder te

krijgen omwille van welke menselijke waarden (leven, gezondheid) welke

waarden van dieren ondergeschikt gemaakt worden. Ook is het goed om na

te gaan of studenten hun argumenten nog vinden gelden als er sprake is van

alternatieven. 

Hoofdstuk 2



De studenten worden achtereenvolgens geconfronteerd met vijf verschillende

vormen van transgenese. Deels kunnen ze getoond worden omdat ze bestaan

en deels zijn ze fictief.

Rat – muis

Getoond wordt een sheet met een originele muis en een genetisch gemanipuleerde muis. De laatste is een transgene

muis met delen DNA van een rat. De muis is zichtbaar groter.

In muizenmelk kan een grondstof voor medicijnen tot expressie gebracht worden. Het betreft een medicijn tegen een

ernstige ziekte. De grondstof is slechts uit vele liters bloed te winnen.

Schaap - geit

Bekend als ‘scheit’. Het dier heeft duidelijk kenmerken van beide soorten. In de natuur kan de ‘scheit’ ook voorkomen,

maar is onvruchtbaar.

Paard - koe

Fictief voorbeeld.

Mens - koe

Een voorbeeld komt ter sprake in de videoband. De introductie van de mens roept vele vragen en reacties op. Voor een

aantal studenten wordt een grens overschreden.

Mens - varken

Voorbeeld komt ook ter sprake in de video, maar het is nog niet getoond. Het doel van de transgenese is minder vet en

meer vlees. Het varken wordt groter dan zijn soortgenoten en het vlees bevat minder vet. De studenten die tot nu toe van

mening zijn dat transgenese toelaatbaar is, veranderen niet van mening. Opvallend is wel dat weinig studenten bekend

blijken met het bestaan van het varken en nadat ze het gezien hebben van mening veranderen. 

De colleges kunnen uitgebreid worden door bijvoorbeeld nog twee zaken te

inventariseren.  

1 Wat zijn de doelen van de studenten met ‘agrarisch handelen’? Voor de colle-

ges op HAS Den Bosch is een veertiental doelen geïnventariseerd. Aan die

lijst mogen studenten eerst doelen toevoegen en daarna de drie belangrijk-

ste kiezen door een 1, 2 en 3 te geven;

2 Wat zijn de grenzen van de studenten? Daartoe is op basis van antropocen-

trisme en ecocentrisme een continuüm van 0 tot 10 gemaakt. De studenten

bepalen hun grens door een positie te kiezen op dat continuüm. Dat is een

cijfer met één decimaal achter de komma. Die cijfers worden op het bord

geschreven en het gemiddelde van de groep wordt uitgerekend. 

Enkele studenten, meestal de uitersten, wordt gevraagd hun grens toe te

lichten.
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Bijlage 9 

Milieuproblemen met nadelige gevolgen tot ver in de toekomst

Open vraag

Stel de studenten de vraag of zij milieuproblemen kennen met nadelige gevol-

gen tot ver in de toekomst. Het gaat om menselijk (technisch, technologisch,

agrarisch) handelen, dat milieuproblemen veroorzaakt.

Vraag de studenten als zij een milieuprobleem noemen dat toe te lichten.

Het is belangrijk om te constateren dat genoemd handelen milieuproblemen

veroorzaakt met nadelige gevolgen voor toekomstige generaties. 

Het is ook belangrijk om dat te erkennen.

Studenten noemen voorbeelden als

• kernenergie;

• kappen van tropische regenwouden;

• gebruik fossiele brandstoffen. 

Videoband ‘Our common future’

Ter gelegenheid van het verschijnen van het Brundtland-rapport ‘Our Common

Future’ heeft de Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking een video-

band uitgegeven die een aantal milieuproblemen laat zien, constateert dat er

sprake is van een ernstige milieucrisis en vertelt dat tegen die achtergrond het

rapport verschenen is.

Hoofdstuk 2





Bijlage 10

Artikel over Midden-Amerikareis 

van studenten

In de Copernicus Nieuwsbrief, een kwartaalblad van het landelijk netwerk

DHO over de integratie van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs,

verscheen in april 2003 een artikel van de studiereis van HAS-studenten naar

Midden-Amerika.
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Bijlage 11

Een voorbeeld van een uitwerking 

van de milieumeetlat
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Bijlage 12

Voorbeeld van een energiemeetlat

Energiemeetlat 2003

Jaarproductie kilogram melk 368762 kg

Vet % 4,34 %

Eiwit % 3,40 %

FPCM 385150 kg

Betreffende directe energie

Electriciteit 71226 kWh

Gas 6965 m3

Propaan liter

Diesel 4368 liter

Betreffende indirecte energie

Krachtvoer (exclusief voorraden) 113.225 kg

Vochtig krachtvoer 0 kg

Ruwvoer (exclusief voorraden) 28.962 kg ds

N-kunstmest (exclusief voorraden) 3240 kg N 

Loonwerk 33430,78 € 

Energieverbruik

Directe energie Hoeveelheid Omrekenfactor Megajoule 

Electriciteit 71226 kWh 10 712260 

Gas 6965 m3 32,3 224970 

Propaan 0 liter 26,7 0

Diesel 4368 liter 40,5 176904

Subtotaal 1114134

Indirecte energie Hoeveelheid Omrekenfactor Megajoule 

Krachtvoer 

(exclusief voorraden) 113225 kg 6,4 724640

Vochtig krachtvoer 0 kg 1 0

Ruwvoer 

(exclusief voorraden) 28962 kg ds 3 86886

N-kunstmest 

(exclusief voorraden) 3240 kg N 38,9 126036

Loonwerk 33430,78 € 10,6 354366

Standaard overig 200000

Subtotaal 1491928 

Totaal bedrijf 2606062 MJ 

CO2-emissie

Energieverbruik Hoeveelheid Omrekenfactor kg CO2 

Totaal bedrijf 2606062 MJ 0,065 169394

Methaanemissie Hoeveelheid Omrekenfactor kg CO2 

Hoofdstuk 4



Aantal melkkoeien 42 stuks 2000 84000

Aantal jongvee >6 mnd 36 stuks 1100 39600

Mestproductie in 

stalperiode 678 ton 46 31188

Subtotaal 154788

Lachgasemissie Hoeveelheid Omrekenfactor kg CO2

N-overschot bedrijf zandgrond 6289 kg N 7 44023

veengrond kg N 14 0

kleigrond kg N 10 0

Subtotaal 44023

Totaal bedrijf 368205

Bedrijfsuitkomsten

Directe energie 289 MJ / 100 kg melk

Indirecte energie 387 MJ / 100 kg melk

Totaal energie 677 MJ / 100 kg melk

Totaal CO2 96 kg CO2 / 100 kg melk

Hoog Gemiddeld Laag

Overzicht beoordeling Directe energie 163 93 54

Indirecte energie 450 330 210

Totaal CO2 167 98 68
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Bijlage 14 

De mindmap over duurzame veehouderij
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Naam bedrijf: handreiking duurzaamheid

Milieu Gezondheid Dierenwelzijn

NH3- N en P broeikas-

emissie verlies gassen

Pakketten (P)

P2 BASISPAKKET DIERENWELZIJN

toelichting in bijlage1; oa eisen omtrent niet aanbinden

dieren, weidegang, afkalfstal, ziekenstal, stalmaten, 30

box maten en –uitvoering, ventilatie, water,  voetbad, 

controle klauwen, onthoornen (1punt per eis)

Bedrijfsuitrusting (U) STAL

U1 Stalsysteem, toetsing volgens UAV (zie bijlage 1). 

Waardering: 0,261 kg/dierplaats/jr 

reductie onder 8,8 kg/dierplaats/jr: 1punt

* Loopstal met hellende vloer en giergoot, max 3m2 mestbesmeurd opp./koe 17 (basis)

* Loopstal met hellende vloer en spoelsysteem, max. 3,75m2

mestbesmeurd opp./koe 18 (basis)

* Loopstal met sleufvoer en mestschuif 17 (basis)

* Ingestrooide loopstal, min. 6m2 ligruimte/koe en 8 kg stro/dier/dag 0 3

Bedrijfsvoering (V)

V1 Wijze van mestaanwending, afhankelijk van behaald N-verlies (kg/ha) I2

* Sleepvoeetenmachine en/of te hoog N-verlies 0

* Sleufkouter/zodebemester én max. N-verlies 250 gras / 125 bouwl. 6

* Sleufkouter/zodebemester én max. N-verlies 220 gras / 110 bouwl. 8

* Sleufkouter/zodebemester én max. N-verlies 190 gras / 100 bouwl. 13

* Sleufkouter/zodebemester én max. N-verlies 180 gras / 100 bouwl. 14

* Mestinjecteur én N verlies 250 gras / 125 bouwland 12

* Mestinjecteur én N verlies 220 gras / 110 bouwland 16

* Mestinjecteur én N verlies 190 gras / 100 bouwland 26

* Mestinjecteur én N verlies 180 gras / 100 bouwland 28

Doelindicatoren (I)

I1 Ureumgehalte in melk. Gemiddeld ureumgehalte in  melk (mg/dl) 

in de stalperiode

* gemiddelde melkureumgehalte lager dan 25: imissiereductie 15% 2-5

* gemiddelde melkureumgehalte lager dan 20: emissiereductie 30% 3-10

I5 Direct energieverbruik in de stal, per 1,62 MJ/100 kg melk verlaging t.o.v. 

80 MJ/100 kg melk: 1 punt, bijvoorbeeld:

* Direct energieverbruik is 47 MJ/100 kg melk 20

I6 Gezondheidsstatus BVD

* Bedrijf doet mee aan BVD-bestrijding 3

* Bedrijf is BVD-vrij 5

Bedrijfstotaal 

Bijlage 15

Waarderingsysteem duurzame veehouderij

Een gedeelte van het puntensysteem melkveehouderij uit de CLM-bundel ‘Sys-

temen om de duurzaamheid van veebedrijven te waarderen’.





Hoofdstuk 5

Bijlage 16

Duurzaamheidscompetenties 

in het Hoger Onderwijs

Duurzaamheidscompetenties in het Hoger Onderwijs

Dr. Anja de Groene (overgenomen uit “De rol van hoger onderwijs 

in transities naar een duurzame samenleving,mei 2003”

Bewustzijn zijn en besef hebben (people, planet en profit).

In staat zijn om vanuit het eigen vakgebied bij te dragen aan duurzame ont-

wikkeling; een goede professional te zijn.

Consequenties voor de toekomst van handelen en ingrepen in het heden/verle-

den kunnen overzien (toekomstdenken).

Kunnen samenwerken met vertegenwoordigers vanuit andere disciplines,

zodat reikwijdte en beperkingen van de eigen discipline onderkend worden

(multidisciplinair werken).

Naar een systeem als geheel kunnen kjiken en een probleem vanuit dat

gezichtspunt oplossen (integraal denken).

Om kunnen gaan met verandering en onzekerheden.

Kritisch, creatief en innoverend tot de oplossingen kunnen komen.

Samen kunnen werken met mensen van andere culturen, inzicht hebben in de

eigen cultuur (mondiaal denken).





Bijlage 17

Competenties voor de toekomst

(Geplukt van de website www.dho21.nl)

Auteur: Antoine Heideveld

Studenten van nu zijn de beleidsmakers en beslissers van later. Om te zorgen

dat de problemen van nu, zoals golfoorlog, milieuvervuiling, ernstige armoede

en onderontwikkeling, in de toekomst niet meer voorkomen dient de nieuwe

generatie opgeleid te worden met competenties voor duurzame ontwikkeling.

Dit betekent een verandering van het huidige onderwijs van universiteiten en

hogescholen. Een pleidooi voor andere competenties geschreven door het lan-

delijk netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO). Een netwerk dat sinds 1998

actief werkt aan de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs van

universiteiten en hogescholen. 

Inleiding

De visie van DHO is dat alle afgestudeerden van het hoger onderwijs in Neder-

land competenties bezitten om vanuit hun eigen discipline, in samenhang met

andere disciplines, bij dragen aan een duurzame ontwikkeling. Duurzame ont-

wikkeling zoals beschreven in de inleiding van deze essaybundel. Dit betekent

dat iedere student aan het eind van de studie weet wat duurzame ontwikkeling

is, de relatie met de eigen discipline kan leggen en kan samenwerken met ver-

tegenwoordigers van andere disciplines. In het hoger onderwijs dient er der-

halve ruimte in de onderwijscurricula te zijn voor:

1 Modules die een inleiding bieden in duurzame ontwikkeling

2 Integratie van duurzame ontwikkeling in alle hiervoor relevante modules

van een opleiding

3 Transdisciplinaire modules, zo mogelijk met een internationaal karakter

4 Keuzemodules duurzame ontwikkeling

5 Specialisatierichtingen duurzame ontwikkeling (bachelor/master)

Competenties voor duurzame ontwikkeling

Zoals uit het bovenstaande blijkt heeft het complexe begrip duurzame ontwik-

keling consequenties voor het hoger onderwijs. Maar wat moeten studenten

precies kunnen en kennen om te functioneren binnen een duurzame samenle-

ving? Met andere woorden, wat zijn competenties voor de toekomst? 

DHO heeft diverse bijeenkomsten georganiseerd om meer zicht te krijgen op

de competenties. Tijdens één van deze bijeenkomsten benadrukte dhr. Wijffels

(voorzitter Sociaal Economische Raad) dat studenten vooral veel lef en moed

nodig hebben om de gevestigde orde om te kunnen turnen. Op basis van de

diverse bijeenkomsten heeft DHO competenties beschreven in de volgende

categorieën: disciplinair, interdisciplinair, intercultureel, maatschappelijke

belangen, lange termijn aspecten, systeem en proces. 
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Disciplinair

De afgestudeerde student toont: 

• inzicht in duurzaamheidvraagstukken en de relatie van het eigen vakgebied

met duurzame ontwikkeling

• respect voor en inzicht in andere vakgebieden.

Interdisciplinair

De afgestudeerde student kan samen werken met vertegenwoordigers van

andere disciplines, zodat de reikwijdte en de beperkingen van de eigen discipli-

ne, in relatie tot het aan te pakken duurzaamheidvraagstuk en andere discipli-

nes, onderkend worden.

Intercultureel

De afgestudeerde student kan samenwerken met mensen van andere culturen

en heeft inzicht in elementen uit andere culturen die een basis vormen voor

duurzame ontwikkeling in deze mondiale samenleving.

Maatschappelijke belangen

De afgestudeerde student toont bewustzijn en besef van de maatschappij en de

ontwikkeling naar de toekomst met oog voor sociaal- economische ongelijk-

heid. En daarbij kan de student diverse belangen onderkennen en er afwegin-

gen tussen maken.

Lange termijn aspecten

De afgestudeerde student kan een analyse voor de lange termijn maken en kan

back- en forward-casting toepassen.

Systeem

De afgestudeerde student kan de consequenties van producten en diensten

(ecologisch/sociaal-cultureel/op lange termijn) in systeemverband plaatsen en

van daaruit aan nieuwe oplossingen bijdragen.

Proces

Het is van belang dat studenten veranderingsprocessen kunnen realiseren,

omdat het proces naar duurzame ontwikkeling de grootste uitdaging is. Daar-

voor hebben studenten moed en lef nodig om op te kunnen boksen tegen de

gevestigde orde. Overtuigingskracht, creativiteit, betrokkenheid en de kunst

van het reflecteren zijn daarvoor essentieel. 

Voorbeeld

Hoe ziet dit onderwijs er nu uit? Een voorbeeld.

De Universiteit van Amsterdam heeft samen met de Universiteit National Du

Benin (West Afrika) een project opgezet waarbij studenten uit Nederland en

Benin samen werken aan de oplossing van een probleem in de praktijk. Het

project wordt zowel in Nederland als in Benin uitgevoerd. Studenten van ver-

schillende culturen werken steeds samen met; elkaar en de lokale bevolking,

bedrijven, NGO’s en overheden, om oplossingen te bedenken die recht doen

aan de verschillende belangen en een stap vooruit zijn in de richting van duur-

zame ontwikkeling. Niet makkelijk, maar studenten leren wel samenwerken
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met studenten van andere culturen en andere studierichtingen, ze leren de ver-

schillende belangen te onderkennen en ze komen met eigen oplossingen.

Competenties in de praktijk

DHO stimuleert hogescholen en universiteiten om de beschreven competenties

in het onderwijs op te nemen. Zowel door het ontwikkelen van voorbeeld pro-

jecten, als door het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. DHO heeft hiervoor

verschillende werkgroepen opgezet die dit streven concreet vorm geven. Zo is

er een audit-instrument ontwikkeld waarmee opleidingen kunnen testen in

hoeverre duurzame ontwikkeling is opgenomen in het onderwijs: Auditing

Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE). Een andere werk-

groep ontwikkelt in samenwerking met onderzoekers en docenten vakreviews

waarin de relaties tussen duurzame ontwikkeling en een bepaalde discipline

worden verkent. Deze vakreviews zijn vooral bedoeld om vakdocenten te prik-

kelen en te stimuleren om met dit thema aan de slag te gaan. Daarnaast organi-

seert DHO landelijke themadagen en netwerkbijeenkomsten. Alle publicaties

zijn down te loaden via www.dho.nl

Is dit alles? 

De geformuleerde competenties vormen genoeg stof voor discussie, verhitte

debatten en voor veranderingen in het onderwijs. Het netwerk DHO neemt het

initiatief deze discussie verder vorm te geven om te komen tot breed gedragen

kerncompetenties op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hierbij werkt

DHO graag samen met organisaties als Leren voor Duurzaamheid, Nationaal

Initiatief Duurzame Ontwikkeling en anderen om ervoor te zorgen dat de diver-

se onderdelen van de onderwijskolom op elkaar afgestemd zijn.

Meedenken, meedoen? Formuleer zelf uw voorstellen voor competenties op

www.dho.nl of neem contact op met Antoine Heideveld: 020 – 525 6266, ahei-

develd@science.uva.nl

Voor meer informatie over het netwerk DHO kunt u contact opnemen met:

Iris van de Cingel

Communicatie & PR

info@dho.nl

020 – 525 6237

www.dho.nl
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Bijlage 19

Voorbeeld van een AISHE-rapport

Onderwijsinstelling Wellantcollege

Afdeling Opleidingen locatie Houten

Onderzoeksleider Niko Roorda, Rogier van Mansvelt

Functie AISHE Consultants

Bereikbaar via nroorda@planet.nl

Notulist Rogier van Mansvelt, Niko Roorda

Datum onderzoek 18 april 2002

Datum vorig onderzoek nvt

Datum gewenste situatie 31 december 2003

De vijf fasen van AISHE zijn:

• Fase 1:  Activiteiten georiënteerd

• Fase 2:  Proces georiënteerd

• Fase 3:  Systeem georiënteerd

• Fase 4:  Keten georiënteerd

• Fase 5:  Maatschappij georiënteerd

Voor meer informatie: zie de website www.dho21.nl of stuur een e-mail naar

Niko Roorda, nroorda@planet.nl .
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Plan

1 Visie

Criterium 1.1. Visie

Huidige situatie: Fase 2

De visie van het Wellantcollege is opgenomen in het stuk ‘missie en visie’. Per-

soneelsleden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling hiervan, maar studenten

niet. Facetten van Duurzaamheid worden daarin genoemd (bijvoorbeeld res-

pect voor je medemens) maar de term wordt daarin niet expliciet gehanteerd.

Daarnaast staan in het ODC en KS 2000+ zaken rondom duurzaamheid. 

Het management faciliteert onderwijsprojecten voor duurzame onwikkeling,

geïnitieerd door docenten. 

Gewenste situatie: Fase 3 - Hoge Prioriteit

Het College van Bestuur beslist over de Mission Statement. De vestiging Hou-

ten kan deze niet zelfstandig aanpassen, maar wil als voortrekker fungeren en

het bij het College van Bestuur aankaarten. 

Er is een wens vanuit het management om naast personeelsleden ook studen-

ten te betrekken bij de visieontwikkeling. Niet alle studenten zijn enthousiast

over deze betrokkenheid.
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Criterium 1.2. Beleid

Huidige situatie: Fase 1

Beleid wordt voornamelijk van bovenaf bepaald, met weinig invloed van de

vestiging Houten. 

Er zijn veel initiatieven vanuit docenten die door het management worden

ondersteund. In Houten hebben mensen aanwijsbare rollen gekregen om

duurzame ontwikkeling uit te werken. Er zijn echter nog geen meetbare doelen,

dus geen fase 3. Duurzame ontwikkeling komt niet expliciet terug in beleids-

voorbereidende vergaderingen.

Gewenste situatie: Fase 2

Medewerkers en studenten gaan betrokken worden bij het duurzaamheidsbe-

leid. Ook al zijn nogal wat studenten niet echt geïnteresseerd beleidsontwikke-

ling, het personeel zal zich inspannen hen er toch bij te betrekken.

Een beperkt aantal meetbare doelen zullen vastgesteld worden, bijvoorbeeld op

het gebied van energiebeheer.  

Criterium 1.3. Communicatie

Huidige situatie: Fase 1 onderweg naar 2

Duurzame ontwikkeling is een onderwerp dat af en toe terug komt tijdens ver-

gaderingen.

Het College van Bestuur vindt duurzame ontwikkeling belangrijk en schreef

daarover in een nieuwsbrief; de studenten kunnen zich dat niet herinneren.

De communicatie over duurzaamheid is nog tamelijk losstaand: er zijn studied-

agen georganiseerd, er wordt aandacht aan besteed in vergaderingen, maar

zonder regelmaat.

Gewenste situatie: Fase 2 - Hoge Prioriteit

In de communicatie zou meer structuur en regelmaat moeten komen.

Criterium 1.4. Interne milieuzorg

Huidige situatie: Fase 1 onderweg naar 2

Er is nu één milieujaarverslag verschenen, maar nu de verplichting daartoe van-

uit het CvB niet meer bestaat, zal dat niet herhaald worden.

Positieve elementen van milieuzorg: er zijn afspraken gemaakt over gescheiden

afval inzamelen bij bloem, er wordt milieuvriendelijk omgegaan met olie bij

techniek, en met bestrijdingsmiddelen in het algemeen. 

Negatief: de verharding wordt bespoten met bestrijdingsmiddelen. Aan de

energie-efficiency is weinig verbeterd, wat alleen zou kunnen met grote

investeringen: onder andere een nieuw verwarmingssysteem: een studie daar-

naar wees uit dat dit voorlopig niet haalbaar is. Bij de catering gaat het nu alleen

om wat economisch haalbaar is: milieu-overwegingen tellen eigenlijk niet mee.

De Max-Havelaarkoffie is verdwenen, en biologische landbouwproducten wor-

den niet gebruikt. 

Gewenste situatie: Fase 2

Mogelijk thermostaten in verschillende ruimten. Voor een vervangend verwar-

mingssysteem kan nog eens berekend worden wat de besparingen en de terug-

verdientijd is. Doordat de vestiging Houten inmiddels deel uitmaakt van een
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grotere organisatie, zijn misschien grotere investeringen mogelijk.

Het Van Hall instituut en de Hogeschool Brabant hebben binnen enkele jaren

een milieuzorgsysteem, dat kan wellicht als voorbeeld dienen. 

2 Expertise

Criterium 2.1. Netwerk

Huidige situatie: Fase 1 onderweg naar 2

Er zijn veel contacten met bedrijven, bijvoorbeeld via excursies naar biologische

bedrijven en naar Micropharming. De contacten zijn veelal van individuele

docenten, dus weinig structureel en weinig geborgd. Dat geldt ook voor con-

tacten met de Universiteit Wageningen en Proefboerderij Zegveld. 

De vestiging Houten heeft veehouderij en plattelandsvernieuwing als nieuwe

uitdaging gekozen, en daar wordt rekening mee gehouden bij het benaderen

van bedrijven. 

Bij de kleinere opleidingen is fase 2 behaald.

Gewenste situatie: Fase 2

Contacten opschrijven en vastleggen, en zo structuur aanbrengen, zodat ook de

grotere opleidingen fase 2 scoren.

Criterium 2.2 Expertgroep

Huidige situatie: Fase 1

Enkele medewerkers lopen voorop in de expertise over duurzame ontwikke-

ling. Zo is er de groep van visteelt die landelijke bekendheid heeft, en het VIA-

project over de integratie van teelten. 

Gewenste situatie: Fase 2 - Hoge Prioriteit

Binnen elke opleiding moet de expertise uitgebreid. Dat kan effectief door een

interdisciplinaire groep samen te stellen (vanuit alle opleidingen) die als kop-

groep gaan optreden. Ook de interne dienst kan betrokken worden.

Criterium 2.3 Ontwikkelingsplan personeel

Huidige situatie: Fase 1

Personeelsleden die zich willen verdiepen in duurzame ontwikkeling worden

daarin ondersteund door het management. Er is echter geen ontwikkelings-

plan voor het personeel wat duurzame ontwikkeling betreft. Bij Water, Natuur

en Milieu is het vanzelfsprekend dat de docenten weten over duurzame ontwik-

keling. 

Gewenste situatie: Fase 2

In het kader van clusteren kan duurzame ontwikkeling een onderwerp worden

van het personeelsbeleid.

Criterium 2.4. Onderzoek en externe dienstverlening

Niet onderzocht
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Do 

3 Onderwijsdoelen / onderwijsmethode

Criterium 3.1. Profiel van de afgestudeerde

Huidige situatie: Fase 1 onderweg naar 2

Bij alle opleidingen is duurzaamheid nogal nadrukkelijk in de eindtermen: in

ODC en KS 2000+. 

Veelal vaag geformuleerd, zodat er ‘escapes’ mogelijk zijn.

In de praktijk is de afgestudeerde wel eens meer duurzaam opgeleid dan de

bedrijven wensen.

Gewenste situatie: Fase 2

Bevorderen dat duurzaamheid scherper in KS 2000+ (vanaf tweede jaar) is inge-

bouwd.

Kan binnen de eigen instelling nader uitgewerkt worden, bijvoorbeeld via bij-

eenkomsten zoals de huidige audit.

Criterium 3.2. Onderwijsmethodologie

Huidige situatie: Fase 2

Dit zijn de ‘sleutelvaardigheden’ van de KS 2000+. Maar de KS 2000+ bevat

geen richtlijnen voor de methodiek.

Als gehele school is gekozen voor zelfstandig leren / zelfstandig werken (in

elke opleiding) als basis voor de onderwijsmethodiek.

De niveau-4-opleidingen zitten met hun hogere leerjaren in fase 3.

Gewenste situatie: Fase 3

De clustervorm wordt verder doorgevoerd. Gebruik maken van landelijk lopen-

de projecten.

De exacte vakken kunnen meer doen, en worden dan ook aantrekkelijker.

Op bepaalde plaatsen is fase 4 haalbaar: groen, veehouderij, tuinbouw, land-

schap & milieu.

Criterium 3.3. Rol van de docent

Huidige situatie: Fase 1

Een aantal docenten draagt een duurzame attitude uit, door houding en gedrag.

Het management stuurt daarin niet.

Gewenste situatie: Fase 2

Duurzaamheid als thema is aan de agenda van functionerings- en beoorde-

lingsgesprekken toe te voegen: een taak voor de coördinatoren en de directie. 

Ruimte in het personeelsbeleid is op niveau Houten beperkt. Kan wel met Col-

lege van Bestuur aangekaart worden, om misschien ook fase 3 te halen.

Criterium 3.4. Toetsing

Huidige situatie: Fase 1

De student Boomteelt heeft slechts weinig van zo'n toetsing ondervonden,

hoofdzakelijk in het eerste jaar. De student Bloem wel, duidelijk zelfs: scheiden

van afval, schoonmaakmiddelen, etc. Met name in het eerste jaar en op niveau

4, maar niet in alle relevante facetten.
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Geen aandacht besteden aan duurzaamheid bij bedrijfsprojecten zal geen nega-

tieve invloed hebben op het cijfer.

Gewenste situatie: Fase 2

Aan checklists voor stages enz. als beoordelingscriterium toevoegen: duurz-

aamheidsaspecten.

In het overleg van de vakgroep- en domeinvoorzitters inbrengen.

4 Onderwijsinhoud

Criterium 4.1. Curriculum

Huidige situatie: Fase 2

Bij Water, Natuur & Milieu is duurzaamheid systematisch ingevoerd, en zijn de

relaties expliciet vastgelegd, dus fase 3. De andere opleidingen zijn minder ver.

Gewenste situatie: Fase 3

Clusteren. Aan de orde stellen in vakgroep- en domeingroepen. Gefaseerd.

Criterium 4.2. Geïntegreerde probleemaanpak

Huidige situatie: Fase 1

KS 2000+ is opgebouwd rond zo'n toenemende complexiteit, nog niet buiten

het eigen vakgebied.

Clusteren is nu ingevoerd in het eerste jaar, dus daar is fase 2 bereikt.

Gewenste situatie: Fase 1 onderweg naar 2

Clusteren gaat per leerjaar verder ingevoerd worden. Zal over drie jaar voltooid

zijn.

Criterium 4.3. Stages, afstuderen

Huidige situatie: Fase 1

Als studenten aandacht geven aan duurzaamheid bij praktijkopdrachten is dat

vaak iets bijkomends. Wel wordt van hen verwacht dat ze bijvoorbeeld zorgvul-

dig omgaan met bestrijdingsmiddelen.

Gewenste situatie: Fase 2

Duurzaamheid opnemen in stageregels. Veel hoeft er misschien niet te veran-

deren: vooral het begrip ‘duurzaamheid’ expliciet maken. Niet te pas en te

onpas! Dat zou averechts werken.

Duurzame ontwikkeling nog niet in eerstejaars stage opgenomen, omdat KS

2000+ daar niet om vraagt: dat kan zelfstandig door Wellant Houten toege-

voegd worden. Dat moet dan wel nader uitgewerkt worden, dus niet alleen door

een zinnetje toe te voegen.

Criterium 4.4. Specialisme

Huidige situatie: Fase 1

Zo'n specialisme kan in de vrije ruimte en het kan ook als keuzevak. Het is ook

bij de stage te kiezen, bij bepaalde opleidingen beter dan bij andere. Bij Bloem

zullen ze niet snel op dat idee komen, omdat ze duurzaamheid in de reguliere

opleiding niet erg tegenkomen.
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Gewenste situatie: Fase 1

Het gehele Wellantcollege heeft ervoor gekozen, duurzaamheid te integreren in

de reguliere curricula, en dus is er geen voornemen voor een apart specialisme

in de richting van duurzaamheid.

Ook naar een speciaal certificaat wordt nu niet gestreefd. Eventueel kan iets

dergelijks onderzocht worden.

Check

5 Resultaatmeting

Criterium 5.1. Medewerkers

Niet onderzocht

Criterium 5.2. Studenten

Niet onderzocht

Criterium 5.3. Werkveld

Niet onderzocht

Criterium 5.4. Maatschappij

Niet onderzocht

Algemene conclusies

Globale indicatoren: Huidige situatie Gewenste situatie

Mediaan 1 2

Plan-Do balans + 1 + 1,5

Beleidsambitie 11,5

Toelichting

Mediaan

Sorteer alle scores in oplopende volgorde. Zoek daarna de middelste score, of,

bij een even aantal scores, het gemiddelde van de twee middelste scores. Dit is

de mediaan.

Overigens: het is niet toegestaan om een ‘gemiddelde’ te berekenen, omdat de

fasen tot een ordinale schaal behoren.

Plan-do balans

= verschil tussen som van DO-scores en som van PLAN-scores.

Als deze balans kleiner dan nul is, wordt er relatief veel aandacht besteed aan de

voorbereiding (‘PLAN’), en komt dat nog niet evenredig tot uiting in het onder-

wijs zelf (‘DO’).

Is de balans groter dan nul, dan is het onderwijs al relatief sterk duurzaam

gemaakt, maar is dat niet erg goed geborgd in de organisatie.

Het beste is doorgaans een balanswaarde in de buurt van nul.

Beleidsambitie

= som van alle verschillen tussen gewenste en huidige scores.

Oftewel: de totale lengte van alle blauwe pijlen in het cirkelvormig diagram.
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