




19-21 SEPTEMBER 2019 

Dag 1: Service-Learning in Vlaanderen: Hoger 
Onderwijs + Middelbaar Onderwijs

Dag 2 + 3: Service-Learning in Europees Hoger 
Onderwijs

Oprichting Europese Vereniging van Service-
Learning



h

EASLHE aims to promote service-learning in European higher

education and to foster scholarly activities related to it





Service-Learning in het Hoger Onderwijs
in Vlaanderen

Een stand van zaken

Beschrijving van service-learning
in alle instellingen

Inspirerende praktijken

Internationale samenwerkingen en projecten

Ook online: PDF – verspreiden als confetti!



Studiedag ‘Service-learning voor duurzaamheid’ 

- Focus op service-learning als good practice voor duurzaamheids- educatie
in het hoger onderwijs. 

- Docenten en medewerkers stellen vakken en projecten voor met een 
(mogelijke) verbinding tussen service-learning en duurzaamheid. 

- We nodigen jullie uit om samen met ons na te denken over hoe service-
learning voor duurzaamheid vorm kan krijgen



11.15-12.45

12.15-13.45: Netwerklunch

13.45-15.00

15.00-15.30: Reflectie en uitwisseling
15.30-17.00: Receptie - netwerking



Invulblad met vragen

Didactische vragen voor service-learning vakken

Leer- en vormingsdoelen
Werkvormen
Beoordeling

Reflectievragen

Wederzijdse versterking service-learning
en duurzaamheid

Wat heeft je geinspireerd?
Wat wil je delen?

Voor jezelf – maar uitwisseling over reflectie

REFLECTIE



Key note: 
‘Duurzaamheid versterkt CSL-projecten – CSL 

versterkt duurzaamheidseducatie’

Katrien Monden (Duurzaam Educatiepunt Vlaamse Overheid) 
& Leen Van Gijsel (UGent)



Duurzaamheid versterkt CSL-projecten 
+ 

CSL versterkt duurzaamheidseducatie

Katrien Monden – Duurzaam Educatiepunt, Vlaamse Overheid

Leen Van Gijsel – UGent

Studiedag ‘Service-learning voor duurzaamheid’ - 9 november ‘21, Kortrijk





Vraag waarop we een antwoord zoeken

Vooraf:
● Wat is duurzaamheid?
● Hoe kan je als docent lesgeven over en voor duurzaamheid?



www.lesgevenvoorenoverduurzaamheid.be



vooraf 1:
Wat is duurzame ontwikkeling? 



Ecologische draagkracht

Ecologische voetafdruk 



Sociale rechtvaardigheid

Ongelijkheid 



Solidariteit?



"Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder 
daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen"

Duurzame ontwikkeling volgens Brundtlandrapport (1987)

‘Volhoubare ontwikkeling’ in het Zuid-Afrikaans

Drie kerngedachten
Genoeg 
Voor iedereen (ruimtedimensie, hier en elders)
Voor altijd (tijdsdimensie, nu en later)



Zwakke versus sterke duurzaamheid 



Donutmodel



Donutmodel



Sustainable development goals



Sustainable development goals



Sustainable development goals



Waaier aan denkkaders



Verschillende strategieën voor ‘Voeding en voedselzekerheid tegen 2050’
1. Systeem optimaliseren 

• < voedselafval 
• > van kennis over voeding zodat mensen betere keuzes maken

2. Meer technologische verbeteringen 
• Transitie naar GGO’s 

3. Transitie in denken
• Denken over rijkdom herverdelen en meer inzitten op eerlijk eten –

voedselrechtvaardigheid
• Mindshift in wat we eten zoals proteïne alternatieven 

4. Herdenken van onze economie  
• Product design waarbij we de cyclus sluiten – cradle to cradle
• High-tech stadslandbouw met verticale landbouw waarbij lokale bevolking 

betrokken wordt



Oefening: 
Waar zou jij jezelf positioneren?

- in groepjes van 4 (5’)



Kenmerken van duurzaamheidsuitdagingen



vooraf 2:
Hoe kan je als docent lesgeven 
over en voor duurzaamheid?  

OVER duurzaamheid = duurzame lesinhouden of duurzaamheidsuitdagingen
integreren. Dit is meestal de meest laagdrempelige manier.

VOOR duurzaamheid = vertrekkend vanuit duurzaamheidsuitdagingen kiezen 
voor werk- en evaluatievormen die duurzaamheidscompetenties versterken.  



Theezakje als duurzaamheidsuitdaging



Welzijnsonderzoek binnen een wijk gekaderd als duurzaamheidsuitdaging

Onderzoeksvragen over:
● Gezondheid
● Voedingspatronen - gezonde betaalbare voeding in omgeving?
● Leefsituatie – kwaliteit woning
● Toegang tot energie
● Toegang tot drinkwater
● Financiële omstandigheden
● Voorzieningen in de buurt
● Betrokkenheid in de buurt
● Samenleven in de buurt – tussen verschillende etnische groepen
● Overlast, criminaliteit
● Rol van vrouw, man
● Fijn stof, impact van vervuiling
● Voldoende groen in de buurt, impact van groen op levenskwaliteit
● Last van lawaai, verkeersdrukte
● Bereikbaarheid, betaalbaar vervoer
● Gevoel van ondersteuning door overheden
● …



Oefening: 
kan jij het sociaal probleem dat jij aanpakt, reframen 
naar een duurzaamheidsuitdaging?

- individueel noteren (2’)
- uitwisselen per 4 (8’)



Lesgeven VOOR duurzaamheid



Inter- en transdisciplinariteit 



Oefening: 
Aan welke competenties werk jij op dit moment in 
jouw CSL- of duurzaamheidspraktijk?
Kies 1 competentie die je zou kunnen toevoegen. Op 
welke manier zou je dat aanpakken?

- individueel noteren (5’)



Na de voorafjes, terug naar onze vraag:

● Vraag 1: Hoe versterkt duurzaamheid CSL-projecten?
● Vraag 2: Hoe versterkt CSL duurzaamheidseducatie?



vraag 1:
Duurzaamheid versterkt CSL-projecten  



Duurzaamheid versterkt academische component

DZ in academische component Meerwaarde voor de student

duurzaamheidsperspectief = kaders en 
theorie DZ aanreiken
● sociaal probleem “herkaderen” 
● vertrekken van ecologisch probleem

- richtinggevend kompas → normatieve 
competentie

- systeemdenken: sociaal-ecologisch(-
economisch), lokaal-mondiaal

werkvormen die inzetten op 
● systeemdenken
● toekomstdenken 
● strategische competentie 
● bij voorkeur in een interdisciplinaire 

omgeving

- meer grip op DZ-uitdaging
- verkennen mogelijke 

oplossingsrichtingen → voorbereiding 
op praktijkervaring



Duurzaamheid versterkt praktijkcomponent
DZ in praktijkcomponent Meerwaarde voor de student

taken en onderzoeksopdrachten die inzetten op 
● systeemdenken
● toekomstdenken 
● strategische competentie 
● normatieve competentie
● bij voorkeur  interdisciplinair

- onderbelichte vaardigheden oefenen: creativiteit, 
voor eigen expertise staan, goed luisteren naar 
andere vakgebieden, samen leemtes ontdekken, 
vanzelfsprekende problematiseren, 

normatieve van DZ-perspectief binnenbrengen in 
organisatie

- frictie toelaten, leren omgaan met conflict, 
durven experimenteren, activisme toelaten  → 
zelfbewustzijncompetentie, actiecomponent 

keuze stakeholder: gemeenschap/organisatie waar 
ze samenhang tussen ecologische en sociale 
aspecten van DZ kunnen ervaren

- meteen een 360°-perspectief meegeven



Duurzaamheid versterkt reflectiecomponent

DZ in reflectiecomponent Meerwaarde voor de student

maatschappelijke reflectie die rekening 
houdt met sociale én ecologische 
aspecten van DZ

- kritische en reflectieve attitude 
verwerven en deze rol opnemen in 
het licht van maatschappelijke 
problemen

normativiteit van duurzaamheidskader - reflecteren op eigen verhouding 
tegenover DZ: wil ik mij engageren 
voor DZ-problemen, hoe kan ik dat 
doen?



vraag 2:
CSL versterkt duurzaamheidseducatie  



werkvorm CSL versterkt duurzaamheidseducatie

Welke CSL-elementen voeg je toe? Meerwaarde voor de student 

Academische component: 
voorbereiding op praktijk

Oefenkansen voor alle competenties
Toepassing op authentieke situatie

Praktijkcomponent: 
onderdompeling in de wereld, live 
what you learn

Uitgesproken kansen voor de 
interpersoonlijke competentie en de 
zelfbewustzijn competentie, maar ook 
overige competenties 

Reflectiecomponent: gestructureerd 
en breder reflecteren

Uitgesproken kansen voor de 
interpersoonlijke competentie, de 
zelfbewustzijn competentie en de 
normatieve competentie



KENNIS OVER DUURZAME 
ONTWIKKELING 

SOCIAAL VRAAGSTUK  
HERKADEREN OF 

ECOLOGISCH VRAAGSTUK = 
DUURZAAMHEIDS-

VRAAGSTUK

KADERS/METHODIEKEN

360°-PERSPECTIEF

GEMEENSCHAP

OUTDOOR LEARNING

MAATSCHAPPELIJKE NODEN 

TAKEN/OPDRACHTEN MET 
AANDACHT VOOR 
DUURZAAMHEIDS-

COMPETENTIES 

ENGAGEMENT/
ACTIVISME

KRITISCH REFLECTEREN

ANALYSEREN ERVARING

VERDIEPEN KENNIS

VERKENNEN 
EIGEN/ANDERE WAARDEN

DUURZAAMHEID ALS 
KOMPAS

systeemdenken | anticipatorisch | normatief | strategisch | interpersoonlijk | zelfbewustzijn

Academische component Praktijkcomponent Reflectiecomponent
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Neem deze vragen mee naar de parallelsessies
- hoe zou jij je CSL-praktijk meer kunnen oriënteren 

richting duurzaamheid?
- hoe zou jij je duurzaamheidspraktijk kunnen 

versterken via CSL? 
zie take-aways



Dank voor jullie aandacht en medewerking! 
Contact:

Katrien Monden
Duurzaam Educatiepunt, Vlaamse Overheid
www.vlaanderen.be/duurzaameducatiepunt
katrien.monden@vlaanderen.be

Leen Van Gijsel 
Centrale onderwijsontwikkelaar Duurzaamheid, Maatschappelijke impact & 
Community Service Learning
UGent, Directie Onderwijsaangelegenheden, Afdeling Onderwijskwaliteitszorg
Team Onderwijsondersteuning
www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid
leen.vangijsel@ugent.be
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