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Duurzaam studentenonderzoek samen met non-profitorganisaties
Jozefien De Marrée & Sara Vantournhout

Studiedag ‘Service-Learning voor Duurzaamheid’ – 9 november 2021 



Sinds jaren 70 in de Lage Landen, wereldwijde beweging 
Sinds 2006 aan VUB & UAntwerpen
Sinds 2021 (opnieuw) aan KU Leuven

Via Vlaams WETENSCHAPSWINKEL netwerk

• Bottom-up, onderzoek op vraag van non-profitorganisaties 

• Beantwoord door studenten & docenten/promotoren binnen project of eindwerk 

= Brengt student, promotor en organisatie samen, ondersteunt co-creatie
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Hoe maatschappelijke noden identificeren?
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Hoe werkt Wetenschapswinkel?

Organisatie registreert zich & dient vraag in via account

WETENSCHAPSWINKEL gaat na welke instelling/wie vraag kan beantwoorden

Na goedkeuring komt vraag in databank 

Student/promotor toont interesse, stelt zichzelf & samenwerking voor aan organisatie

WETENSCHAPSWINKEL brengt student, organisatie en promotor samen tijdens startvergadering 

Organisatie ondersteunt student inhoudelijk, promotor wetenschappelijk en 

WETENSCHAPSWINKEL co-creatie

Student geslaagd: 

communicatie & valorisatie onderzoek met oog op maatschappelijke impact



• Organisatie:

• Vindt gemakkelijk weg naar universiteit/onderzoek(ers)

• Krijgt kosteloos, wetenschappelijk gebaseerd antwoord

• Student: 

• Vindt gemakkelijk weg naar organisaties die willen samenwerken

• Maakt een eindwerk met maatschappelijke impact

• Leert het werkveld, actoren en noden kennen + samenwerkingsskills

• Docent/promotor:

• Leert organisaties & noden kennen binnen onderzoeksdomein

• Werkt samen met het werkveld

KU Leuven Engage5

Waarom Wetenschapswinkel: WIN-WIN-WIN



• 1979-1988: Wetenschapswinkel als non-profitorganisaties van vrijwilligers

• 2021: Wetenschapswinkel binnen KU Leuven Engage

• I.s.m. Green Office Living Lab voor ecologische duurzaamheidsonderwerpen
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Wetenschapswinkel aan KU Leuven
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Voorbeelden: databank.wetenschapswinkel.be 



• Hoe autodelen communiceren naar niet-Nederlandstaligen? 

(Autodelen.net - vak in Master Bedrijfscommunicatie)

• Goede praktijkvoorbeelden van duurzaamheidseducatie in het TSO en BSO 

(Departement Omgeving, Vlaamse Overheid – 2 groepsmasterproeven 

Educatieve Master)

• Komen er steeds meer wegwerpverpakkingen op de markt en welke 

beleidsinstrumenten kunnen dit tegenhouden? (Vereniging van Vlaamse 

Steden & Gemeenten – masterproef Milieu- en Preventiemanagement)

• Best practices voor Bike to Work: fietsbeleid en meer fietsende werknemers 

(Fietsersbond – bachelorproef Handelswetenschappen)

• …
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Voorbeelden



• Onevenwicht aantal onderzoeksvragen – geëngageerde promotoren

• Evenwicht wetenschappelijke relevantie – maatschappelijke relevantie

• Indien vragen beantwoord worden binnen masterproefonderzoek: Service-

learning zonder reflectie? 

• …
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Uitdagingen 



ENGAGE

VRAGEN?

SUGGESTIES?
www.wetenschapswinkel.be

Databank.wetenschapswinkel.be

www.kuleuven.be/engage/wetenschapswinkel

wetenschapswinkel@kuleuven.be 


