Dit werkschrift is van:

Leren in transitie
Beneluxconferentie Natuur- en MilieuEducatie
18 - 20 november 2014, Gent

Inleiding
Dit persoonlijke schrift loodst je doorheen de Beneluxconferentie Natuur- en
Milieueducatie (NME) “Leren in transitie”. Je vindt hierin het programma en de
tijdsindeling, contactgegevens, teksten van sprekers,...
Omdat we ten volle gaan voor een werkconferentie is dit schrift in de eerste plaats
een werkschrift. Je kunt het gebruiken om stil te staan bij wat aan bod komt. En wat
kan dat betekenen voor je eigen praktijk? Met dit schrift willen we je uitnodigen om
geregeld de tijd te nemen om je ideeën, vragen en overwegingen te noteren. Zo vinden
de inhouden en ervaringen van de conferentie een neerslag. Verder biedt het je de
gelegenheid om achteraan notities te maken van interessante ontmoetingen.
Tijdens deze conferentie werk je mee aan een collectief onderzoek over leren in
Gentse transitiepraktijken. Het opzet van dit onderzoek en een gedetailleerde omschrijving van de opdrachten vind je in dit schrift. Je krijgt ook een mondelinge toelichting tijdens de conferentie. Dit schrift is een onmisbaar werkinstrument bij de
individuele verwerking van de opdrachten.
Wie na de eerste dag al afscheid neemt, krijgt via dit werkschrift een beeld van wat in
de volgende dagen nog te gebeuren staat.
Veel lees- en werkplezier!
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Hoofdstuk 1: Programma
Dag 1:

dinsdag 18 november 2014: Verkenning van het
conferentiethema vanuit verschillende perspectieven.

8.30 u.: Onthaal in Vlaams Administratief Centrum (VAC),
Koningin Maria Hendrikaplein 70, Gent (vlakbij Sint-Pietersstation Gent)
9.30 u.: Officiële aftrap en praktische mededelingen
10.00 u.: Dr. Erik Paredis maakt ons wegwijs in de diversiteit aan invullingen van
duurzaamheidstransities. Erik Paredis is sinds 2001 als onderzoeker verbonden aan het
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (UGent). Hij onderzoekt o.a. de politieke aspecten van duurzame ontwikkeling, governance benaderingen voor duurzaamheid, de rol
van de civiele samenleving, Noord-Zuidthema’s van duurzaamheid.
11.00 uur: Prof Dr. Gert Biesta gaat in op de diversiteit aan opvattingen over educatie. Gert Biesta is hoogleraar Theorie en Beleid van Onderwijs en Opvoeding aan de
Universiteit van Luxemburg. Zijn onderzoek richt zich op de theorie en filosofie van
opvoeding en onderwijs, de relatie tussen opvoeding, onderwijs en democratie, de methodologie van pedagogisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek, beroepsonderwijs,
volwasseneneducatie, de opleiding van leraren. Over die thema’s schreef hij heel wat
wetenschappelijke artikels en boeken waaronder Goed onderwijs en de cultuur van
het meten en The beautiful risk of education.
12.00 u.: Broodjeslunch
13.00 u.: Dr. Flor Avelino neemt leren binnen transitiemanagement onder de loep.
Flor Avelino werkt als onderzoekster bij DRIFT en is Academic Director van de Transition Academy. Zij is docente op het gebied van duurzaamheidstranisities, transitiemanagement, macht en empowerment.
13.45 u.: Josué Dusoulier neemt leren in Transition Towns onder de loep.
Josué Dusoulier is facilitator van transities en psycholoog. Hij is mede-initiatiefnemer
van Ath en transition en van Réseau Transition Wallonie-Bruxelles.
14.30 u.: Pauze
15.00 u.: Dr. Katrien Van Poeck plaatst enkele pedagogische kanttekeningen bij educatieve praktijken in de context van duurzaamheidstransities. Zij is vrijwillig wetenschappelijk medewerkster aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (KULeuven).
Haar onderzoek focust op educatie i.v.m. duurzaamheidskwesties en op hoe we concepten als democratie, politisering, burgerschap, gemeenschapsvorming en participatie
in dit verband kunnen begrijpen.
15.45 u.: Debat
16.30 u.: Receptie
16.30 u.: Toelichting over het collectief onderzoek op dag 2 en dag 3 van de conferentie
(enkel voor deelnemers 3-daagse conferentie)
16.50 u.: Aansluiten bij receptie
19.00 u.: Avondmaal in hotel
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Dag 2:

woensdag 19 november 2014: Collectief onderzoek
van Gentse praktijkvoorbeelden.

		

Op de tweede dag worden de deelnemers opgedeeld in groepjes. Je bezoekt, verspreid
over de stad Gent, zeer diverse organisaties en projecten die elk op hun manier streven naar de transitie naar een meer duurzame wereld en die daarbij een rol weggelegd zien voor één of andere vorm van leren.
Bij deze praktijkbezoeken heb je een duidelijke opdracht en focus: onderzoeken hoe
deze praktijken het concept ‘duurzaamheidstransitie’ invullen en welke opvattingen
over praktijken van educatie je erin terugvindt. De inhouden die tijdens de eerste dag
van de conferentie aan bod komen, reiken je hierbij enkele relevante theoretische kaders en perspectieven aan.
8.30 u.: Onthaal in conferentiehotel NH Gent Belfort, Hoogpoort 63, Gent
9.00 u.: Bezoek praktijk 1
12.00 u.: Lunch
13.30 u.: Bezoek praktijk 2
16.30 u.: Terug in hotel
19.00 u.: Avondmaal in hotel
20.30 u.: Werken aan het onderzoek en de voorbereiding van de presentatie van de
resultaten ervan (deadline indienen = deze avond om 22u!)

Dag 3:

donderdag 20 november 2014: Presentatie van de
resultaten en bespreking van de onderzochte praktijken.

De bevindingen van het onderzoek worden uitgewisseld. Je werkt mee aan een
gezamenlijk eindproduct (website, boek).
8.30 u.: Onthaal in conferentiehotel NH Gent Belfort, Hoogpoort 63, Gent
9.00 u.: Aftrap dag 3
9.30 u.: Doorlopend presentaties van de onderzoeken op dag 2
11.00 u.: Presentatie van het collectief werk en terugblik op de (bijna) voorbije conferentie
12.00 u. - 12.15 u.: Luxemburgers krijgen het woord voor een vooruitblik op de
Beneluxconferentie in 2015
12.15 u.: Afsluitende speech, aansluitend receptie en broodjeslunch
14.00 u.: Einde
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Hoofdstuk 2: Teksten van sprekers
Kunnen transities de wereld redden?
Erik Paredis
Departement Politieke Wetenschappen, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling,
Universiteit Gent
Erik.Paredis@UGent.be
Als we wereldwijd naar samenlevingen willen die binnen de ecologische draagkracht
van de aarde blijven, die sociaal rechtvaardig zijn en die mensen een hoge levenskwaliteit bieden, dan moeten er nogal wat dingen veranderen. Wie tegenwoordig wil
meewerken aan of nadenken over zo’n duurzamere samenleving, komt bijna onvermijdelijk het woord “transitie” tegen. Er heeft zich de laatste 10 à 15 jaar een wetenschapsdomein ontwikkeld dat zich specifiek met het vraagstuk van duurzaamheidstransities bezig houdt. Deze bijdrage gebruikt inzichten uit dat domein om het begrip
transitie te verduidelijken en in te gaan op hoe we de transitie naar een duurzamere
maatschappij kunnen stimuleren.

Transitie in steile opgang
In feite is het een beetje merkwaardig dat je dat begrip transitie op alle politieke
niveaus en bij heel wat maatschappelijke spelers begint tegen te komen. Transitietaal
vind je terug van de VN en de EU (waar het over de transitie naar een groene en
koolstofarme economie gaat), over de vorige en de nieuwe Vlaamse regering, tot het
lokale niveau van klimaatneutrale steden en transition towns, en in het wetenschappelijk domein van transitiestudies. Verkondigen die dan allemaal dezelfde boodschap?
Als je een beetje nauwkeuriger kijkt, dan blijken er nogal wat uiteenlopende interpretaties van transitie te circuleren. In het wetenschappelijke veld verwijzen duurzaamheidstransities meestal naar radicale veranderingen in de maatschappelijke systemen
die aan de basis van onze welvaart liggen, zoals het energiesysteem, het mobiliteitssysteem of het landbouw- en voedingssysteem. Bij transition towns gaat het om lokale
gemeenschappen die lokaal zelfvoorziening en veerkracht proberen opbouwen om
aan piekolie en klimaatverandering te weerstaan. Bij de koolstofarme economie van
de EU gaat het erom met nieuwe technologie de economie zoveel mogelijk klimaatvriendelijk en energie-efficiënt te maken zonder aan concurrentiekracht in te boeten.
Een transitie in de betekenis van transition towns veronderstelt een veel diepgaandere
verandering dan die van de koolstofarme economie van de EU.
Het feit dat de term transitie zo’n steile opgang maakt, lijkt er vooral op te wijzen dat
op allerlei plaatsen de nood aan verandering gevoeld wordt, aan ‘iets’ dat een stuk
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verder gaat dan business-as-usual. Dat de term overal valt, kan tot de conclusie leiden
dat het begrip nu al volledig gerecupereerd is, dus betekenisloos en onbruikbaar. Maar
het kan ook tot een andere conclusie leiden: de implicaties van de transitie naar een
duurzamere samenleving zijn zo ingrijpend, dat alle belangrijke spelers proberen om
zich het begrip toe te eigenen en hun interpretatie door te drukken. Afhankelijk van
de inhoud die ‘duurzaam’ en ‘transitie’ krijgen (in beleid, bedrijfspraktijken, levensstijlen, internationale verhoudingen, ...) zullen onze maatschappij, ons leven, de verhouding tussen maatschappelijke groepen meer of minder veranderen. En zo wordt
die invulling een voorwerp van voortdurende politieke strijd. Belangrijke maatschappelijke actoren mengen zich in het debat, want de invulling van transitie kan voor hen
enorme implicaties hebben. Je kan dat als een probleem duiden, maar ook als een
kans, want het opent een ruimte om op een veelheid van plaatsen het maatschappelijk debat te voeren over waar we met de samenleving naartoe willen.

De wereld begrijpen
In de transitiewetenschap zijn er een aantal denkkaders ontwikkeld die kunnen helpen om die discussie te voeren. In feite gaat het om twee elementen in de discussie.
Een eerste is gewoon het beter begrijpen van onze ingewikkelde wereld en dan meer
bepaald van de maatschappelijke systemen waarop ons ontwikkelingsmodel gebouwd
is: hoe zitten die in elkaar, hoe kun je grote veranderingen daarin verklaren en begrijpen? Een tweede kant van transitiedenken is om op basis van de inzichten die je opdoet bij die analyse, na te denken over strategieën om bewust werk te maken van het
versnellen van transities richting duurzaamheid: hoe zou dat kunnen en wat moeten
we daarvoor doen?
Laten we met dat eerste beginnen. Wellicht het invloedrijkste analysekader van transitiestudies, het zogenaamde multi-level perspectief (MLP)(zie ook de figuur), is daarbij
een hele hulp. Het MLP kijkt naar maatschappelijke systemen zoals het energiesysteem, het mobiliteitssysteem of het landbouw- en voedingssysteem als gestructureerd
in drie lagen. Het centrale niveau is het zogenaamde regime, dat gezien moet worden
als een nauw samenhangend geheel van dominante actoren, industriële sectoren,
technologie, beleid, regelgeving, manieren van denken en doen, soms kortweg geformuleerd als de dominante structuur, cultuur en praktijken. In de landbouw bijvoorbeeld bestaat het regime uit elementen zoals geïndustrialiseerde, intensieve landbouw
en veeteelt, met wereldwijde aanvoer- en afzetmarkten, een consument die geen
grenzen of seizoenen meer kent, en een hoge vleesconsumptie.
Naast het regime, zijn er nog twee andere niveaus te onderscheiden. Op het microniveau zijn er ‘niches’ aanwezig: burgers, maatschappelijke groepen, bedrijven die
reageren op problemen in het regime en alternatieven ontwikkelen. Die kunnen
technologisch, socio-cultureel, institutioneel of combinaties daarvan zijn. Om bij het
landbouw-voedingssysteem te blijven: biolandbouw, stadslandbouw, voedselteams,
slow food, vegetarisme, of labo-vlees zijn voorbeelden van– dikwijls vanuit een achterliggende normatieve overtuiging gegroeide – nichepraktijken die afwijken van wat
gangbaar is in het regime. Het derde niveau speelt op macroschaal en wordt meestal
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benoemd als het ‘landschap’: invloedrijke, grootschalige maatschappelijke en natuurlijke ontwikkelingen die het handelen van regime- en nichespelers sterk bepalen, maar
waarop ze zelf moeilijk invloed kunnen uitoefenen. Opnieuw in de landbouw zijn
klimaatverandering, globalisering of de opkomst van de BRIICs belangrijke landschapstrends.
Regimes zijn behoorlijk stabiel, de actoren en de logica’s van de verschillende onderdelen zijn op elkaar ingespeeld, de belangen zijn groot. Toch kan een regime
gedestabiliseerd raken, waardoor er zich mogelijkheden openen voor diepgaande
veranderingen (of transities dus). Een centraal inzicht van het MLP is dat wanneer
ontwikkelingen op de verschillende niveaus elkaar beginnen versterken, de kansen
voor transities groeien: wanneer contradicties binnen het regime toenemen, wanneer
groeiende druk vanuit het landschap in vraag stelt wat we altijd ‘normaal’ gevonden
hebben, wanneer niches sterker worden, en dus vooral wanneer koppelingen tussen
die processen ontstaan, dan komen er opportuniteiten. De groeiende druk zal immers
helpen om vastgeroeste instituties en praktijken open te breken. In het energie- en
mobiliteitssysteem bijvoorbeeld zie je daarvan overal signalen. Wat daar dominant is –
fossiele brandstoffen, centrale elektriciteitsproductie, auto- en vrachtwagenmobiliteit
om maar een paar dingen te noemen – staat onder toenemende spanning. Daarmee
komt er een zekere handelingsruimte vrij voor actoren die naar verandering streven.
Dit is echter geen mechanisch proces, het gebeurt niet vanzelf en het loopt ook niet
vanzelf in een duurzamere situatie uit. Het vraagt actieve interventie op die verschillende niveaus: niches ontwikkelen, het regime trachten bijsturen om niches meer kans
te geven, slim gebruik proberen maken van landschapstrends. Eenduidig en rechtlijnig
is dat allemaal niet. Decennialang gegroeide instituties zijn niet zomaar te veranderen,
regimeactoren zullen met alle macht hun positie en belangen verdedigen, nogal wat
landschapstrends zouden wel eens nadelig kunnen uitvallen voor duurzame ontwikkeling, niches hebben het altijd moeilijk om een sterkere positie te veroveren.

Onder druk van landschapontwikkelingen en interne regimeproblemen kan de samenhang in het regime verstoord raken. Op dat moment maken niches kans om door te
breken en het regime ingrijpend te wijzigen. Nieuwe technologieën en praktijken raken
ingeburgerd, nieuwe actoren maken de dienst uit.
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Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het MLP volgens mij een bruikbaar kader om
zowel de historische evolutie van een systeem in kaart te brengen en te verklaren
waarom we staan waar we nu staan, als om de huidige toestand van een systeem te
analyseren, en van daaruit na te denken over de duurzaamheidsproblemen die het
systeem veroorzaakt en mogelijke pistes voor verandering. Maar ook in andere settings
(overheden, middenveldorganisaties, lokale groepen, studenten) heb ik al tientallen
keren ervaren hoe het helpt om mensen op een nieuwe manier te doen kijken naar de
situatie en context waarin ze handelen.
Het kan ook als een erg politiek kader geïnterpreteerd worden, waarmee ik bedoel dat
het duidelijk maakt dat het evenwicht in regimes verstoord moet worden om transities
te realiseren, dat belangen zullen botsen, dat verschillende visies op de toekomst met
elkaar in conflict zullen gaan en dat een transitie een proces is dat niet zonder slag of
stoot kan verlopen. Kortom, duurzaamheidstransities zijn door en door politieke processen, in de zin dat ze gaan over collectieve maatschappelijke keuzes, omgaan met
tegenstrijdige visies en belangen, de verdeling van lasten en lusten, afspraken over wie
waar beslissingen neemt en volgens welke regels, enzovoort.
Dit is volgens mij ook een erg belangrijk inzicht voor wie met educatie voor
duurzaamheid aan de slag gaat. Er wordt soms al te makkelijk aangenomen dat
duurzaamheid gaat over het verzoenen van “de drie P’s” (planet, people en profit), dat
iedereen er daarbij op vooruit zal gaan (zogenaamde win-win-win situaties), dat je
mensen dus voldoende informatie moet geven zodat ze dat zullen inzien, en dat we
daarna allemaal gaan samenwerken aan het grote duurzaamheidsproject. Natuurlijk is er informatie nodig, maar mensen handelen niet alleen op basis van rationeel
verkregen inzichten; in veranderingsprocessen gaat het ook om belangen, waarden en
macht. Natuurlijk zullen er af en toe win-wins zijn, maar er zullen ook verliezers zijn:
geen transitie als alles hetzelfde blijft. En natuurlijk zal er heel wat samenwerking
nodig zijn, maar er zal zonder twijfel ook veel tegenstand zijn en conflicten zijn dan
onvermijdelijk.
Samenvattend. Met behulp van het MLP kunnen we een transitie definiëren als de
omslag van het bestaande regime naar een nieuw regime. Een sleutelinzicht van het
MLP is dat transities het gevolg zijn van de wisselwerking en co-evolutie tussen regime,
niche en landschap. Het nieuwe regime dat ontstaat, zal natuurlijk altijd een mix zijn
van nieuwe en oude elementen, maar de verandering overheerst, met bijvoorbeeld
nieuwe dominante actoren, nieuwe technologie, andere denkbeelden, een aangepast
beleidskader, enzovoort. Daarbij horen twee opmerkingen. Ten eerste is het bestaan
van een afwijkende niche (bijvoorbeeld de biolandbouw in het landbouw-voedselsysteem) op zichzelf niet voldoende om een transitie in gang te zetten. De processen op
regime- en landschapsniveau blijken telkens cruciaal om een doorbraak en uiteindelijk
een transitie te kunnen verklaren. De druk op het regime (de industriële landbouw
in dit voorbeeld) vanuit het landschap of door interne regimecontradicties moet dus
groot genoeg zijn om een doorbraak mogelijk te maken. Bovendien moet de niche
voldoende matuur zijn. Ten tweede zegt het bestaan van een niche niets over het
duurzaamheidskarakter ervan. Bepaalde niches kunnen op gespannen voet kunnen
staan met ecologische randvoorwaarden of met een rechtvaardige verdeling. Idem
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voor vele evoluties op landschapsniveau die niet per definitie duurzame ontwikkeling
in de hand werken. Het MLP leert ons vooral hoe transities (kunnen) ingang vinden.
Omwille van de vele elementen die samenkomen in een transitie, valt nogal eens het
voorvoegsel ‘multi‘ in het taalgebruik. Het gaat om multi-actorprocessen, ze zijn multilevel, ze zijn ook multi-fase (er wordt onderscheid gemaakt tussen voorontwikkeling,
take-off, versnelling, stabilisatie). Kortom, het gaat om complexe processen waarbij er
veel onzekerheid is over de ontwikkelingen die zich gaan aftekenen.

De wereld ook veranderen?
Transities beschrijven en analyseren met behulp van een kader zoals het MLP is één
ding. Een andere zaak is of de transitiewetenschap ook iets zegt over de beïnvloeding
van transities, want dat is tenslotte waar we nood aan hebben: niet gewoon afwachten
hoe verschillende systemen zich ontwikkelen, maar proberen ze in een duurzamere
richting te sturen. Ik zei net dat transitieprocessen complexe processen zijn die door
verschillende fases lopen en die vanuit verschillende niveaus en door heel wat actoren
met verschillende visies en posities beïnvloed worden. Er is daardoor geen enkele actor – ook een overheid niet – die een systeem zomaar naar zijn hand kan zetten. Maar
in transitiedenken wordt er wel algemeen vanuit gegaan dat het mogelijk moet zijn
systemen te beïnvloeden, zeker wanneer ze onder druk staan en allerlei evidenties in
vraag gesteld worden. Dat is de bedoeling van wat transitie governance, transitiemanagement (TM) of transitiewerk genoemd wordt: transities van onze maatschappelijke
systemen beïnvloeden in de richting van duurzaamheid én dat proces sneller laten
verlopen dan het uit zichzelf zou doen. Oriënteren en versnellen, dus.
Het moet gezegd dat de inzichten hieromtrent nog maar beperkt ontwikkeld zijn en
dat uiteraard niet iedereen op dezelfde golflengte zit. Sommigen zullen voor een eerder bescheiden aanpak kiezen en vooral inzetten op de ontwikkeling van niches die
het regime kunnen uitdagen (zoals in wat men ‘strategisch nichemanagement’ noemt).
Anderen zijn ambitieuzer en pleiten voor verregaande toekomstvisies voor een heel
systeem, die als langtermijnoriëntatie kunnen dienen om bijvoorbeeld kortertermijnbeleid en allerlei experimenten op te oriënteren (zoals in wat ‘transitiemanagement’
heet). Nog anderen zien kansen liggen aan de kant van de consument (zoals in de
benadering van ‘gedragspraktijken’) of in coalities rond specifieke systeemproblemen (zoals in de benadering van ‘reflexive design’). Die benaderingen gaan er in het
algemeen vanuit dat veel problemen inherent verbonden zijn met en voortvloeien uit
de kenmerken en de huidige voortgang van onze systemen. De oplossingen die altijd
gewerkt hebben – de ‘regimeoplossingen’, zeg maar – werken daardoor niet meer. De
algemene strategie die gevolgd wordt is daarom om de druk op het regime trachten
te verhogen. Actoren kunnen daarbij verschillende rollen opnemen: handelen op het
niveau van niches om innovatieve praktijken te versterken; handelen op het niveau van
het regime om contradicties in het regime bloot te leggen en structurele veranderingen proberen te bewerkstelligen; en handelen waarbij innovatieve praktijken en regimeverandering met elkaar gekoppeld worden om een versterkend effect te realiseren.
Bij dat alles kunnen ze proberen om handig gebruik te maken van landschapstrends
die bijsturing van regimes vragen.
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In feite kun je dus zeggen dat analysekaders zoals het MLP heel wat aanknopingspunten bieden voor interventies. Toch is de transitieliteratuur over het algemeen nogal
voorzichtig als het gaat over aanbevelingen voor politieke strategie. De complexiteit
en onzekerheid maken het immers onduidelijk welke actoren welke rol kunnen spelen
en wat ze precies moeten doen. Wat kan en doet de overheid, de civiele samenleving,
bedrijfsleven, wetenschap, individuele burgers?
Zowel uit het denkwerk als uit de praktijken die de laatste jaren uitgeprobeerd zijn,
zijn wel een aantal grote aanbevelingen gekomen voor wie aan duurzaamheidstransities wil werken. Er is geen vast kant-en-klaar recept of standaardformule, maar er zijn
wel ingrediënten. Daarmee zijn verschillende recepten mogelijk, afhankelijk van wat je
beoogt, of van wat in een bepaalde situatie mogelijk is (en ongetwijfeld is wat volgt
nog te beperkt). Waarop wordt er dikwijls gebouwd?
l

l

l
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Denken op lange termijn: transities voltrekken zich niet op enkele jaren tijd, maar
pakken enkele decennia. Dat vergt dus dat we bewust aan toekomstdenken gaan
doen. In transitiewerk gebeurt dat nogal eens met allerlei vormen van scenario’s,
bijvoorbeeld exploratieve scenario’s (die vertrekkend vanuit het heden en verschil-		
lende mogelijk toekomsten verkennen) of normatieve scenario’s (die gewenste toekomstbeelden ontwerpen en dan terugdenken over de stappen daar naartoe).
Het doel is altijd om hiermee de blik van mensen open te trekken, de problemen
waarmee we zitten in een nieuw licht te zien of te herdefiniëren, onze aannames en
interpretatiekaders te vernieuwen om op die manier over betere oplossingen
na te denken en/of nieuwe coalities te smeden. Met gezamenlijk uitgewerkte 		
toekomstvisies en scenario’s wordt geprobeerd de contouren van het debat te
verleggen, ambitieniveaus te verhogen, en de agenda’s van veranderingsgezinde 		
spelers met elkaar te verbinden.
Een probleem wordt niet geïsoleerd bekeken, maar benaderd als onderdeel van 		
een ruimer systeem; systeemdenken krijgt hier dus een rol. De hardnekkig problemen waarmee onze maatschappelijke systemen worstelen, zijn niet op te lossen 		
met een nieuw product of productieproces; ook een louter technologische blik
schiet ruim tekort. Transitiewerk houdt rekening met de verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid van technologie, instituties, structuren, markten, productie- 		
en consumptienetwerken, wetenschap, dagelijkse routines, culturele betekenissen, 		
waarden en normen. Die verbondenheid verklaart de stabiliteit van een regime,
maar als systemen in crisis raken, geeft ze ook veel aanknopingspunten om van
verandering werk te maken. Een belangrijke kritiek op transitiedenken is dat er te 		
weinig aandacht besteed wordt aan een essentieel kenmerk van de context waarin systemen functioneren, namelijk de kapitalistische groei-economie. Er wordt
sterk gefocust op individuele systemen, maar wat je ‘overkoepelende’ systeemken-		
merken zou kunnen noemen, verdwijnt te makkelijk uit beeld. Werken vanuit een
systeemperspectief aan transitie vraagt dat ook de overkoepelende logica van
neoliberalisering en marktdenken expliciet benoemd wordt en in vraag gesteld.

Nieuwe praktijken opbouwen en uitproberen en daarvoor ruimte vrijmaken, wordt
sterk benadrukt. Hoe een duurzamer systeem er precies uitziet, weet niemand, en

dus is experimenteren met nieuwe technologieën en praktijken, opbouwen van
nieuwe relaties, leren over nieuwe vaardigheden en regels, van groot belang. Het
gaat zowel om technologische als maatschappelijke (sociaal, institutioneel, cultureel) niches en de wisselwerking tussen beide. Transitie-experimenten hebben een
dubbel doel: enerzijds leren over hoe een mogelijk onderdeel van de transitie in de
praktijk werkt en verbeterd kan worden, anderzijds al een stukje bijdragen aan
die transitie. Experimenten met nieuwe praktijken en technologieën maken het
ook mogelijk om de korte en de lange termijn met elkaar te verbinden.
l

l

l

l

Vorming van nieuwe of bredere coalities en netwerken speelt altijd een rol. Nogal
wat regimespelers zijn niet zomaar geneigd grondig te beginnen sleutelen aan 		
het systeem waarin ze functioneren. Het is daarom van belang voldoende nichespelers en vooruitdenkende regimespelers te betrekken in transitiebeleid om op
die manier tot veranderingsgerichte coalities te komen. Het zal daarbij altijd om
een moeilijke evenwichtsoefening gaat. Wordt een netwerk enkel bevolkt door 		
nichespelers, dan kunnen legitimiteit, macht en middelen ontbreken om verandering te realiseren; wordt het netwerk gedomineerd door gevestigde belangen, dan 		
blijft men in de regimelogica steken.
Leerprocessen tussen actoren in het systeem worden belangrijk gevonden. De hoop
is dat het niet alleen gaat over opname van informatie, maar dat ook zogenaamd
‘tweede orde leren’ gebeurt, namelijk het vernieuwen van bestaande denk- en 		
handelingskaders. De vraag is niet zozeer of we de dingen goed doen, maar vooral
of we nog de goede dingen doen. Dat soort leren is vaak een sociaal proces en 		
daarom zijn brede, gevarieerde netwerken nodig: in discussie met elkaar reflecteren
mensen op hun uitgangspunten, oplossingen, waarden en daardoor kan hun referentiekader veranderen. Problemen worden geherdefinieerd en nieuwe handelingsperspectieven bieden zich aan. Interessant is dat men specifiek voor beleid ervan 		
uitgaat dat een vorm van reflexieve sturing nodig is: beleidsmakers en andere
actoren zullen moeten wennen aan het idee dat de “juiste” lijn niet van bij het begin vastligt, maar dat er voortdurend leerprocessen nodig zijn, bijsturingen die daar
uit volgen, een institutionele organisatie die daarmee moet kunnen omgaan en die
flexibel moet zijn.
Onzekerheid en traagheid toelaten: transitieprocessen zijn zoekende processen, 		
waarbij de uitkomst niet op voorhand vastligt, waarbij flexibiliteit nodig is in omgaan met tijdslijnen, waarbij nood is aan leren over wat werkt en niet. Een overheid
en een veranderingsnetwerk kunnen wel invloed uitoefenen, maar kunnen niet 		
rechttoe rechtaan naar een vooropgesteld doel sturen. Vandaar dat voor de sturingsfilosofie achter transitieprocessen soms de term ‘goal-oriented incrementalism’ gebruikt wordt: we zetten een richting en doel uit, maar we zullen daar
met kleine stapjes (incrementeel) naartoe moeten bewegen, zonder absolute zekerheid op succes. Anderzijds, we zetten niet zomaar stapjes in het wilde weg; er is wel
degelijk een richtinggevend beeld van een duurzamer systeem en een duurzamere wereld.
Slimme verbindingen leggen: één van de thema’s die doorheen veel van deze bouw-
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stenen speelt is dat van verbindingen leggen: tussen verschillende soorten actoren,
tussen aan de gang zijnde processen, tussen nieuwe ideeën en traditionele settings
die zichzelf aan het vastrijden zijn. Verbindingen leggen is mensenwerk en verbinders – in politieke literatuur soms ‘policy entrepreneurs’ genoemd – blijken essen-		
tieel om transitieprocessen vooruit te helpen.
l

Geen machtsvacuüm, dus ook weerstand en strijd: In de eerste jaren werd in de 		
transitieliteratuur de factor ‘macht’ onderschat. De verandering in diep gewortelde
systemen die een transitie verondersteld, kan niet anders dan op politieke en 		
machtsvragen stuiten. Aangezien die vragen onvermijdbaar zijn, worden ze beter
niet als een probleem gedacht, maar moeten we leren ermee om te gaan en te 		
bekijken hoe verschillende vormen van macht ingezet kunnen worden om transities
te versterken.

Afsluitend
Er zijn nogal wat signalen dat we op een kruispunt in onze geschiedenis gekomen
zijn. Om de wereld leefbaar te houden, dringt een brede transitie naar duurzaamheid zich op: binnen ecologische grenzen, sociaal rechtvaardig, met een hoge levenskwaliteit, in democratische samenlevingen. De wetenschappelijke transitieliteratuur
draagt heel wat inzichten aan over hoe transities zich kunnen afspelen in belangrijke
maatschappelijke systemen. Ze wijst daarbij op de noodzaak van het doorbreken van
bestaande regimes, het belang van bouwen aan niches die alternatieven aandragen
voor wat we normaal zijn gaan vinden, slim gebruik maken van grote maatschappelijke tendensen om vastgeroeste systemen onder druk te zetten. Vanzelf zal die
verandering niet gaan omdat ze ingrijpt op diep gewortelde gewoontes, denkpatronen
en gevestigde belangen in onze samenleving. Het transitiekader wijst op de nood aan
samenwerking tussen veranderingsgezinde actoren, de mogelijkheden om een gediversifieerde veranderingsstrategie uit te bouwen, maar ook de onvermijdelijkheid van een
politiek-maatschappelijk strijd. Transitiedenken biedt ook voor educatiewerk heel wat
aanknopingspunten, zowel in de analyse van de huidige, historische gegroeide, situatie
als in een palet aan ingrediënten om aan maatschappelijke verandering te werken.

Een beetje literatuur
Een goed vertrekpunt voor de wetenschappelijke literatuur is: Grin, J., Rotmans, J.,
Schot, J., (2010), Transitions to Sustainable Development. New Directions in the Study
of Long Term Transformative Change, Routledge. Het is het eerste boek in een serie
van zes, waarin het – ondertussen opgeheven – grootste Nederlandse onderzoeksnetwerk rond transities (KSI) zijn voornaamste resultaten publiceert. Dit boek geeft
een boeiend overzicht van de belangrijkste theoretische grondslagen, zowel op het
vlak van analysekaders als op het vlak van beïnvloeding van transities. De website die
bij de boeken hoort (met o.a. enkele toegankelijke filmpjes waar onderzoekers beknopt de thema’s van de boeken toelichten): http://www.sustainabilitytransitions.com
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Vlaams wetenschappelijk onderzoek over transities is o.a. toegankelijk via de website
van het huidige Steunpunt Transities voor Duurzame Ontwikkeling (steunpunttrado.be)
en het vroegere Steunpunt voor Duurzame Ontwikkeling (http://www.steunpuntdo.be).
Mijn eigen onderzoek is toegankelijk via o.a. de genoemde steunpunten en via de
website van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. In mijn doctoraat analyseer ik
de ervaringen in het Vlaamse beleid met transities en transitiemanagement: Paredis,
E., A winding road. Transition management, policy change and the search for sustainable development, CDO/UGent, Gent). Zie de website van het Centrum voor Duurzame
Ontwikkeling, http://www.cdo.UGent.be
Samenvatting: belangrijkste concepten:
multi-level perspectief (MLP) = een invloedrijk kader om transities te analyseren
(historische evolutie, huidige toestand, pistes voor verandering). Het MLP kijkt naar
maatschappelijke systemen (bv. energiesysteem) als gestructureerd in drie lagen: niche
– regime – landschap.
regime = het centrale, behoorlijk stabiele niveau van een maatschappelijk systeem: een
nauw samenhangend geheel van dominante actoren, industriële sectoren, technologie,
beleid, regelgeving, manieren van denken en doen. De dominante structuur, cultuur
en praktijken.
niches (microniveau) = burgers, maatschappelijke groepen, bedrijven die reageren op
problemen in het regime en alternatieven ontwikkelen (technologisch, socio-cultureel,
institutioneel of combinaties daarvan).
landschap (macroniveau) = invloedrijke, grootschalige maatschappelijke en natuurlijke ontwikkelingen die het handelen van regime- en nichespelers sterk bepalen, maar
waarop ze zelf moeilijk invloed kunnen uitoefenen.
duurzaamheidstransities zijn door en door politieke processen: ze gaan over collectieve maatschappelijke keuzes, omgaan met tegenstrijdige visies en belangen, de
verdeling van lasten en lusten, afspraken over wie waar beslissingen neemt en volgens
welke regels,... en niet zomaar over het verzoenen van “de drie P’s” (planet, people en
profit).
transitiewerk: pogingen om transities van onze maatschappelijke systemen te beïnvloeden in de richting van duurzaamheid én dat proces sneller laten verlopen dan het
uit zichzelf zou doen. Voorbeelden van benaderingen zijn:
l
l

l

‘strategisch nichemanagement’: een eerder bescheiden aanpak die vooral inzet op
de ontwikkeling van niches die het regime kunnen uitdagen
‘transitiemanagement’: een ambitieuzer model dat vertrekt van verregaande 		
toekomstvisies voor een heel systeem, die als langetermijnoriëntatie kunnen dienen
om bijvoorbeeld kortertermijnbeleid en allerlei experimenten op te oriënteren
benadering van ‘gedragspraktijken’: inspelen op kansen aan de kant van de con-		
sument via o.a. verandering van maatschappelijk gedeelde routines
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l
l

‘reflexive design’: inzetten op coalities rond oplossing van specifieke systeemproblemen
als transities politiek zijn, vergt het ook acties om te wegen op het maatschappelijk
debat, instituties en structuren trachten veranderen, veranderingsgezinde coalities
bouwen, lobbywerk, directe actie enzovoort.

toekomstdenken = denken op lange termijn, vaak met allerlei vormen van scenario’s,
met de bedoeling om de blik van mensen open te trekken, problemen in een nieuw
licht te zien of te herdefiniëren, onze aannames en interpretatiekaders te vernieuwen,
over betere oplossingen na te denken en/of nieuwe coalities te smeden.
systeemdenken = rekening houden met de verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid van technologie, instituties, structuren, markten, productie- en consumptienetwerken, wetenschap, dagelijkse routines, culturele betekenissen, waarden en
normen.
transitie-experimenten = nieuwe praktijken opbouwen en uitproberen met een dubbel doel: enerzijds leren over hoe een mogelijk onderdeel van de transitie in de praktijk werkt en verbeterd kan worden, anderzijds al een stukje bijdragen aan die transitie.
‘tweede orde leren’: het vernieuwen van bestaande denk- en handelingskaders. De
vraag is niet zozeer of we de dingen goed doen, maar vooral of we nog de goede dingen doen.

Zette deze presentatie je aan het denken? Waarover?
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Welke vragen roept deze presentatie bij jou op?

Noteer enkele interessante ideeën, concepten, inzichten… die in deze presentatie
aan bod kwamen

Wat neem je uit deze presentatie mee naar je eigen praktijk? Op welke manier?
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Leren in transitie. Een educatief perspectief
Gert Biesta
gert.biesta@uni.lu
www.gertbiesta.com
In deze tekst beschrijf ik in het kort een aantal van de ideeën die ik in mijn voordracht
op 18 november in meer detail zal bespreken.

De opkomst van de taal van het leren
Een eerste punt betreft de opkomst in de achterliggende decennia van een taal van
het leren in theorie, beleid en praktijk van het onderwijs – en aanpalende gebieden. Ik
heb dit in mijn werk aangeduid als de opkomst van een ‘nieuwe taal van het leren’ om
aan te geven dat leren niet een nieuw begrip is, maar dat de manier waarop het momenteel de ronde doet in bepaald opzicht nieuw is. De opkomst van de nieuwe taal
van het leren is zichtbaar in de neiging om niet meer over leerlingen, studenten, kinderen en volwassenen te spreken maar ze aan te duiden als ‘lerenden’ (in het Engels:
learners); om de school aan te duiden als een leeromgeving of plaats om te leren (in
het Engels: learning environment en place for learning); of om de taak van docenten
niet te omschrijven in termen van doceren en lesgeven maar als het faciliteren van leren. Ook de transformatie van volwasseneneducatie (adult education) naar levenslang
leren (lifelong learning) is deel van deze ontwikkeling. In de context van het onderwijs
heb ik deze ontwikkeling aangeduid als het ‘ver-leren’ (learnification) van de theorie en
praktijk van onderwijs en onderwijzen.

De ver-lering van onderwijs en onderwijzen
Voor het onderwijs creëert de opkomst van de nieuwe taal van het leren een aantal
problemen. Kort gezegd is het belangrijkste probleem dat de taal van het leren en de
taal van onderwijs en onderwijzen twee verschillende talen zijn en dat de taal van het
leren niet simpelweg in de plaats kan komen van de taal van onderwijs en onderwijzen. Een manier om het verschil uit te drukken is als volgt: in het onderwijs gaat het
er niet om dat kinderen en jongeren leren, maar dat ze iets leren, dat ze het met een
bepaald oogmerk leren, en dat ze het van iemand leren. In het onderwijs gaat het dus
altijd om vragen van inhoud, doel en relatie. Het probleem van de taal van het leren
is dat het een formele en abstracte taal is die in feite processen beschrijft, maar niets
zegt over de inhoud en richting van die processen, dat wil zeggen over het ‘wat’ en het
‘waartoe’ en ‘waarom’ van leren.
De taal van het leren is ook een sterk individuele en individualiserende taal – leren
is iets wat je zelf kunt doen (en in het Engels kan leren alleen worden gebruikt om
naar individuele processen te verwijzen) terwijl onderwijzen altijd te maken heeft met
relaties, dat wil zeggen, met de intentie dat iemand aan iemand anders iets wil onder-
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wijzen. Dat zijn een aantal belangrijke redenen waarom de taal van het leren niet echt
betekenisvol is in de vormgeving en uitvoering van onderwijs. Daar komt nog bij dat
het woord leren naar heel verschillende processen en uitkomsten kan verwijzen – denk
bijvoorbeeld aan de verschillen tussen leren dat één plus één twee is, leren je veters te
strikken, leren dat de eerste wereld al honderden jaren de derde wereld uitbuit, leren
je geduld te bewaren, leren dat je ergens niet goed in bent – zodat wanneer we simpelweg zeggen dat het er in het onderwijs om gaat te leren, in feite niks zegt of, in
het ergste geval, misleidend is.

De functies en doelen van onderwijs en onderwijzen
Wanneer we de discussie beperken tot het onderwijs, en er vanuit gaan dat het in
de vormgeving en uitvoering van onderwijs niet kan gaan om leren in algemene zin,
maar altijd om inhoud, doel en relatie, dan kunnen we vervolgens stellen dat van deze
drie het vraagstuk van het doel de meest fundamentele dimensie is. Immers, wanneer
we als vormgevers en uitvoerders van onderwijs geen idee hebben wat we met onze
inspanningen willen bereiken, dan hebben we geen criterium om vast te stellen welke
inhouden daarbij aan de orde zouden moeten komen en wat voor soort relaties (tussen docent en student, maar ook tussen studenten onderling en tussen student en
wereld) daar het best bij ingezet kunnen worden.
In mijn werk heb ik gesuggereerd dat onderwijs, in tegenstelling tot veel andere menselijke praktijken (zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg of het recht), gekenmerkt
wordt door het feit dat het niet één doeloriëntatie heeft maar altijd in relatie tot
drie doeldomeinen functioneert. De idee hierachter is tamelijk simpel en volgt uit de
observatie dat wanneer we kijken naar voorbeelden van onderwijs we kunnen zien dat
onderwijs altijd in drie domeinen een impact heeft. In het onderwijs gaat het altijd
om het aanbieden en verwerven van ‘iets’ – van kennis, vaardigheden, houdingen,
waarden, enzovoorts. Dit heb ik in mijn werk aangeduid als de kwalificatie functie van
het onderwijs. Het is dat aspect van het onderwijs dat kinderen en jongeren kwalificeert om iets doen.
Maar onderwijs is niet alleen een kwestie van kwalificatie, maar verbindt ons ook altijd
met tradities. Onderwijs leidt kinderen en jongeren bewust in in tradities – de traditie
van de moderne Westerse samenleving, de traditie van de democratie, geloofs- en culturele tradities, maar ook bijvoorbeeld beroeps- en professionele tradities. En onderwijs reproduceert ook altijd tradities en traditionele verhoudingen, vaak achter de rug
van docenten en studenten om (dit is de thematiek van het verborgen leerplan en van
onderwijs als een proces dat sociale ongelijkheid reproduceert meer dan dat het het
opheft). Dit is de socialisatie functie van het onderwijs.
Ten derde werkt onderwijs altijd in op de persoon, dat wil zeggen dat het de personaliteit of subjectiviteit van kinderen en studenten vormgeeft. Hierbij gaat het niet zozeer
om het verwerven van een identiteit – dat ligt in het domein van de socialisatie – maar
om de vorming van zulke kwaliteiten als zelfstandigheid, empathie, compassie, kritische
gezindheid enzovoorts; kwaliteiten die het kind en de student in staat stellen op een
zelfstandige en volwassen manier in de wereld te staan, niet als object van andermans
bedoelingen en wensen, maar als subject van eigen handelen. Dit heb ik aangeduid als
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de subjectificatie functie van onderwijs – ook wel subjectivering of subject-wording.
Als het zo is dat onderwijs altijd in deze drie domeinen een impact heeft, dan is het
redelijk om te stellen dat degenen die onderwijs vormgeven en uitvoeren verantwoordelijkheid nemen voor de mogelijke en gewenste impact in ieder van de drie domeinen. Daarom zijn kwalificatie, socialisatie en subjectivering niet alleen drie functies
van onderwijs en onderwijzen, maar ook drie doeldomeinen – drie domeinen met betrekking tot welke we de vraag moeten beantwoorden wat we willen dat kinderen en
studenten er bereiken en met betrekking tot welke we ook een rechtvaardiging moeten
geven voor onze onderwijs ambities.
De drie functies en drie domeinen moeten niet als gescheiden worden begrepen. Ofschoon ze onderscheiden kunnen worden, is er in de praktijk altijd sprake van overlap
en interactie. Wanneer onze studenten bepaalde kennis verwerven, draagt dat niet
alleen bij aan hun kwalificatie. Die kennis plaatst ze ook binnen een bepaalde traditie
– bijvoorbeeld van westerse kennis, of wetenschappelijke kennis, of culturele kennis
– terwijl het hebben van die kennis ook een impact heeft op hun mogelijkheden om
subject te zijn, positief of negatief. Ik zie de drie domeinen daarom als een venndiagram van drie overlappende gebieden, waarbij ik meen dat goed onderwijs zich in de
overlap van de drie gebieden bevindt. Goed onderwijs dient zich, anders gezegd, altijd
rekenschap te geven van wat het in ieder van de drie gebieden wil bereiken, en moet
ook weet hebben van de spanning tussen de drie gebieden en de mogelijke contradicties.

Een educatief perspectief op leren
Bovenstaande ideeën zijn ontwikkeld in de context van de discussie over onderwijs en
zijn daar vooral van belang om beleidsmakers, onderzoekers en degenen die in de onderwijspraktijk werken te overtuigen van de noodzaak om over onderwijs te spreken
in onderwijspedagogische termen en niet in termen van leren, wat vooral betekent dat
er aandacht is voor de doelen van het onderwijs, idealiter opgevat in termen van de
drie doeldomeinen die ik onderscheid.
Maar het onderscheid tussen kwalificatie, socialisatie en subjectivering is niet alleen
relevant in de context van (geïnstitutionaliseerde) onderwijspraktijken, maar biedt
ook een zinvol perspectief – en in mijn voordracht wil ik dit aanduiden als een educatief perspectief – voor andere situaties waar tegenwoordig al snel de taal van het
leren wordt ingezet. Zo kan het onderscheid tussen de drie functies en doeldomeinen
bijvoorbeeld relevant worden gemaakt wanneer we binnen het sociaal werk of in gemeenschapsprojecten de vraag willen opwerpen wat deelnemers aan dat soort praktijken of projecten van hun deelname zouden kunnen en/of zouden moeten leren. In
plaats van de abstracte suggestie te doen dat iedereen er iets van zou moeten leren,
kunnen we met de drieslag kwalificatie – socialisatie – subjectivering veel preciezer
aangeven wat er zoal geleerd zou kunnen worden, en ook – vooral vanuit het perspectief van het vormgeven en begeleiden van dat soort projecten – wat er van geleerd
zou moeten worden, waarom dat belangrijk is, en hoe dat ondersteund zou kunnen
worden.
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Kortom
De drieslag kwalificatie – socialisatie – subjectivering biedt zo bezien een educatief
perspectief dat in een breed scala van praktijken en initiatieven bruikbaar gemaakt
kan worden, zowel analytisch (Wat wordt er geleerd?) als programmatisch (Wat zou er
geleerd kunnen of moeten worden?). In die zin wordt het aangeboden als een educatief op de thematiek van ‘leren in transitie.’
Gert Biesta (www.gertbiesta.com) is momenteel Hoogleraar Theorie en Beleid van
Opvoeding en Onderwijs aan het Institute of Education and Society van de Universiteit van Luxemburg. Hij werkte eerder aan universiteiten in Nederland, Engeland en
Schotland, en heeft momenteel gasthoogleraarschappen in Noorwegen en Engeland.
Zijn publicaties bestrijken de theorie en filosofie van onderwijs en opvoeding en van
pedagogisch, onderwijskundig en sociaalwetenschappelijk onderzoek; onderwijsbeleid;
leerplantheorie en –beleid; beroepsonderwijs; volwasseneneducatie; en de opleiding
en nascholing van leraren. Zijn meest recente boek, The Beautiful Risk of Education
(Paradigm Publishers 2014) won de 2014 ‘Book Award’ van de American Educational Research Association, en verschijnt in 2014 in Nederlandse vertaling. In 2012 verscheen de
Nederlandse vertaling van zijn boek Good Education in an Age of Measurement (Paradigm Publishers 2010) als Goed Onderwijs en de Cultuur van het Meten (Book/Lemma).

Zette deze presentatie je aan het denken? Waarover?
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Welke vragen roept deze presentatie bij jou op?

Noteer enkele interessante ideeën, concepten, inzichten… die in deze presentatie
aan bod kwamen

Wat neem je uit deze presentatie mee naar je eigen praktijk? Op welke manier?
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Leren in Transities
Flor Avelino
Deze toelichting gaat in op de rol van leren in transities en bestaat uit drie onderdelen. Eerst wordt het transitiedenken ingeleid: het veld van transitiewetenschap, een
aantal basiselementen uit de transitietheorie, de aanpak van transitiemanagement
en de toepassing daarvan in de praktijk. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van
leren in, over en voor transities. Daarbij zijn specifieke vormen van kennis, attitudes
en vaardigheden wenselijk, die vragen om interdisciplinaire, transdisciplinaire, interparadigmatische en inter-generationale competentiebenaderingen. Ook wordt er stil
gestaan bij psychologische inzichten over de interactie tussen empowerment, intrinsieke motivatie en interpretatieve stijlen, en wat deze interactie impliceert voor leren
in transities. De mate waarin mensen gemotiveerd zijn om bij te dragen aan transities
is mede afhankelijk van hun ‘sense of impact, meaning, competence and choice’. Dit
is vervolgens weer afhankelijk van de interpretatieve stijlen die individuen hanteren
om hun handelingen te beoordelen: 1) hoe ze oorzaak en gevolg toekennen, 2) hoe ze
succes en falen evalueren, en 3) hoe ze de toekomst inbeelden. Leren in transities gaat
voor een groot deel over het aanleren van ‘empowering’ interpretatiestijlen, en ook
het afleren van interpretatiestijlen die empowerment in de weg staan. Tot slot wordt
besproken hoe de Transition Academy (www.transitionacademy.nl) en DRIFT (www.
drift.eur.nl) pogen om – in samenwerking met diverse partners – deze inzichten over
leren in transities in de praktijk te brengen, en wat daarbij de langetermijnambities
en kortetermijnuitdagingen zijn. Een van de grootste uitdagingen daarbij betreft het
doorbreken van de gevestigde schotten tussen disciplines, niveaus, leeftijden, onderzoek en onderwijs.

Samenvatting > top 3 inzichten:
1. Leren in, over en voor transities vergt een nieuwe vorm van leren gericht op
interdisciplinaire, transdisciplinaire, interparadigmatische en inter-generationale 		
competenties.
2. Leren in, over en voor transities gaat deels over het aan- en afleren van interpre-		
tatieve stijlen. Daarbij gaat het om het creëren van een ‘sense of impact, meaning,
competence and choice’, waarmee individuen zichzelf kunnen ‘empoweren’.
3. Leren in, over en voor transities vergt het bevragen en doorbreken van de geves-		
tigde schotten tussen disciplines, niveaus, leeftijden, onderzoek en onderwijs.
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Zette deze presentatie je aan het denken? Waarover?

Welke vragen roept deze presentatie bij jou op?

Noteer enkele interessante ideeën, concepten, inzichten… die in deze presentatie
aan bod kwamen

Wat neem je uit deze presentatie mee naar je eigen praktijk? Op welke manier?
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Opkomst van innovatieve burgerinitiatieven
om de transitie naar een veerkrachtiger
levensstijl te realiseren
Josué Dusoulier
Josué Dusoulier is opleider, transitiefacilitator en psycholoog en tevens medeoprichter
van Ath in transitie en het Transitienetwerk Wallonië-Brussel. Hij neemt ook deel aan
sommige werkzaamheden van het Transition Network.
Op het moment dat onze westerse beschaving geconfronteerd wordt met ongekende uitdagingen en dat steeds meer deskundigen constateren dat onze hulpbronnen
almaar sneller opdrogen, zijn er groepen van burgers die niet lijdzaam toezien en
hun wijk, hun stad, hun lokale economie en hun levensstijl beginnen te veranderen
op een creatieve, solidaire en bezielende manier … Dit worden transitie-initiatieven
genoemd.
Transitie-initiatieven, dat zijn groepen van burgers die hebben besloten zelf aan de
slag te gaan. In hetzelfde dorp, in dezelfde wijk of dezelfde stad beginnen ze gewoon
te handelen. Zij passen zich aan de klimaatverandering en de schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen aan, en wel op een moment dat het einde van het tijdperk van
overvloedige en goedkope energie bijzonder kritiek is voor onze industriële samenlevingen. Ook bereiden ze zich voor op het verdwijnen van de op de economische groei
gebaseerde maatschappij, want die biedt in het licht van deze voor ons steeds groter
wordende restricties niet langer soelaas.
Deze burgercollectieven hebben besloten ervoor te gaan en niet te ondergaan, op te
bouwen en niet af te breken. Ze grijpen de kans om nu al een energiezuiniger en veerkrachtiger1 levensstijl en lokale economie weer uit te vinden en te introduceren, die na
een – niet per se gemakkelijke – overgangsperiode veel inspirerender en verfrissender
dan de huidige zouden kunnen zijn.
Deze initiatieven hebben niet de pretentie de enige echte oplossing voor alle problemen in handen te hebben. Het gaat veeleer om een grootschalig menselijk experiment waarbij op de lokale situatie toegesneden oplossingen worden uitgeprobeerd.
Zo steunt elk transitie-initiatief op enkele eenvoudige uitgangspunten om de eigen
visie op een betere toekomst te vormen en deze visie in daden beginnen om te zetten,
waarbij veel belang wordt gehecht aan het respect voor de ander en het plezier om te
doen, te leren en samen te zijn.

Enkele randvoorwaarden als aanzet tot transitie2
Van de hierboven genoemde uitdagingen worden er twee in ons deel van de wereld
De veerkracht van een ruimte, een (eco)systeem, een groep, ... is het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen en
schokken, zoals klimaatverandering, energieschaarste of het einde van de groei, en verder te blijven functioneren.
2 Denkt u voldoende op de hoogte te zijn van het energie- en klimaatvraagstuk, dan kunt u meteen verder naar de volgende
ondertitel: Uitgangspunt van transitie-initiatieven. De ervaring leert mij evenwel dat het nuttig is een aantal basisbegrippen weer
helder te krijgen nu er zo veel tegenstrijdige informatie de ronde doet.
1
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geacht centraal te staan, omdat zij op de schaal van meerdere menselijke generaties
onomkeerbaar zijn: ecosysteemveranderingen3 en het einde van overvloedige en goedkope energie. Middelpunt van het energievraagstuk: aardolie. Deze energiebron staat
centraal in onze economieën, die er in extreme mate afhankelijk van zijn. Naast een
grote energiedichtheid4 kan deze energiebron gemakkelijk worden getransporteerd en
worden gebruikt in kleine motoren (aardolie is goed voor ruim 95 % van de verplaatsingen op aarde). Aardolie ligt ook aan de basis van de vervaardiging van een heleboel
voorwerpen. Als grondstof, zoals voor plastic, maar ook als energiebron voor de winning en het vervoer van andere grondstoffen.
Het vraagstuk van de « piekolie » blijft omstreden. Het gaat om het moment waarop
de maximale productie wereldwijd wordt bereikt. Daarna neemt de productie onherroepelijk af, waardoor onze economieën tegen de grenzen van de groei aanlopen. Om
dit wat inzichtelijker te maken, zouden we het in feite kunnen hebben over een «drievoudige piek». Allereerst de productiepiek van conventionele aardolie (olie die gemakkelijk kan worden gewonnen, minder vervuilend en dus goedkoop is), die zou zijn
bereikt tussen 2006 en 2008 (begin van de rommelhypotheekcrisis, waarvan de uitbarsting niet vreemd zou zijn aan de stijging van de energieprijzen). Deze piek betekent
dat de olie voortaan geleidelijk schaarser en duurder zal worden op wereldschaal (de
prijzen zijn de afgelopen 20 jaar al verviervoudigd). Dan de piek van de kwaliteit van
aardolie. De eerste olie kon het gemakkelijkst worden gewonnen en had een betere
energiedichtheid. Vandaag moeten er almaar meer risico’s worden genomen en moet
er steeds meer geld en energie worden geïnvesteerd om de aardolie te winnen en
te raffineren. De schade aan ecosystemen en klimaat wordt ook steeds groter (offshoreolie, schalieolie, teerzand, enz.). Ten slotte de uitvoerpiek. De binnenlandse consumptie stijgt immers in de producerende landen, waardoor de export daalt. Daardoor
wordt de energie-uitdaging nog groter voor Europa, dat slechts over zowat 0,4 % van
de wereldreserves aan aardolie beschikt5. Hebt u informatie gelezen of gehoord die
hiermee in tegenspraak is, dan zou ik antwoorden wat ik daarover in discussies tussen
deskundigen heb gehoord: bij het plaatsen van de energiedeskundigen in twee kolommen, de ene voor de optimisten en de andere voor de pessimisten, is een verrassende
vaststelling dat de optimisten werken voor grote concerns of industriële lobby’s en dat
de pessimisten onafhankelijke experts zijn.
Aangezien de energie-uitdagingen zich op wereldschaal afspelen, dienen de alternatieven ook vanuit globaal oogpunt te worden onderzocht. Wereldwijd maken de fossiele energiebronnen tussen 75 en 80 % van het energieverbruik uit. Gas en steenkool
hebben af te rekenen met soortgelijke problemen als aardolie, hun « pieken » worden
in de komende decennia verwacht. Kernenergie maakt nog geen 5 % van het energieverbruik uit, wekt enkel elektriciteit op en gaat sinds verschillende jaren wereldwijd
achteruit. De inzet ervan vergt gigantische investeringen, een duurzame en bloeiende
economie, geopolitieke stabiliteit, oplossingen die sinds meer dan 40 jaar niet zijn
gevonden voor het afvalmanagement (gedurende duizenden jaren) ... en goedkope
olie! Kernenergie houdt dus steeds groter wordende risico’s in. Een kernreactor kan
in tegenstelling tot andere energiebronnen immers niet van de ene op de andere dag
De ecosysteemveranderingen laten zich hoofdzakelijk vertalen in klimaatverandering en de massale aantasting van de
biodiversiteit.
4 De energiedichtheid is de hoeveelheid energie per oppervlakte-eenheid. Deze term wordt op veel gebieden gebruikt. Hoe hoger
de energiedichtheid, hoe meer energie er voor een gegeven volume of massa kan worden opgeslagen of vervoerd.
5 Dit cijfer komt uit het rapport « Europe facing peak oil » van Benoît Thévard (beschikbaar op http://www.peakoil-europaction.eu/).
3
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worden stilgelegd, zoals wordt vastgesteld in Fukushima, waar de ramp vandaag nog
blijft nazinderen, met honderden mensen die elke dag nog trachten de gevolgen ervan
te beperken. Wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, is kernenergie tot slot niet
emissieneutraal als de gehele keten in ogenschouw wordt genomen (winnen, transporteren en verrijken van uranium; transport, bouw, onderhoud en ontmanteling van
kerncentrales; transport en beheer van het productie- en ontmantelingsafval; uitgebreide veiligheidsmaatregelen ...).
Bij de hernieuwbare energiebronnen is waterkracht wel interessant, maar deze biedt
weinig ontwikkelingsperspectieven. De overige duurzame energiebronnen vertegenwoordigen eveneens minder dan 5 % van het energieverbruik. Die bronnen hebben een
aanzienlijk groeipotentieel maar zullen fossiele energie blijkbaar niet vervangen. Met
name omdat voor een deel ervan goedkope aardolie in overvloed nodig is om te kunnen worden ontwikkeld en ingezet.
Wij zullen in de toekomst onze levensstijl dus moeten aanpassen om geleidelijk minder energie te verbruiken. Vooral als deze uitdagingen in combinatie met klimaatverandering worden beschouwd. Zonder daaromtrent in bijzonderheden te treden, wordt
vandaag in 97 % van de gestaafde wetenschappelijke onderzoeken geconstateerd dat
de mens voor de klimaatverandering verantwoordelijk is. En die verandering wordt veroorzaakt door ons gebruik van fossiele energie. Deze ruime wetenschappelijke consensus steekt schril af tegen de analyse van hoe het thema wordt benaderd in de pers, waar
het verbazing kan wekken dat «klimaatsceptische6» ideeën ongeveer 50 % van de ruimte
innemen, waardoor de nodige veranderingen trager en moeizamer op gang komen.
Het goede nieuws is dat als wij geleidelijk minder fossiele energie verbruiken en leren
de natuurlijke hulpbronnen in stand te houden en te herstellen, wij een positieve
invloed op klimaatverandering en ook op de verschraling van de biodiversiteit zullen
uitoefenen. Dit vormt het uitgangspunt van transitie-initiatieven.

Uitgangspunt van transitie-initiatieven
Deze initiatieven, die zijn ontstaan uit een wijkinitiatief in Totnes (zuiden van het
Verenigd Koninkrijk) in 2006, zijn geïnspireerd op de experimenten tijdens een cursus
toegepaste duurzaamheid (permacultuur7) onder leiding van Rob Hopkins. Hij bedacht
eerst samen met zijn studenten en later met zijn buren een eenvoudig, positief, lerend, aanpasbaar en participatief burgerproces, dat zich razendsnel verspreidde. Deze
initiatieven nemen vandaag overal ter wereld in aantal toe en zijn verenigd in een
netwerk (Transition Network) waarbinnen projecten die elders in de wereld worden
ontwikkeld, kunnen worden gedeeld. Na iets minder dan 8 jaar hebben zich al ruim
1200 transitie-initiatieven uit 43 landen aangemeld op het netwerk en naar schatting
hebben er zich minstens evenveel nog niet aangemeld!
Klimaatsceptici: Naam voor mensen die door middel van argumenten waarvan is aangetoond dat ze onwaar, te kwader trouw
of bedrieglijk zijn, de klimaatopwarming of de verantwoordelijkheid van de mens daarvoor dan wel de funeste gevolgen ervan
trachten te ontkennen. Bedoeling is de maatregelen die volstrekt noodzakelijk blijken, op de lange baan te schuiven
(Zie: http://23dd.fr/climat/les-climatosceptiques).
7 Permacultuur is een methode waarbij een duurzame en veerkrachtige leefomgeving wordt gecreëerd waarin de mens leert in
interactie te treden met de natuur. De methode kan worden toegepast op een tuin, een wijk, een groep, een organisatie, ...
6
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Veerkracht centraal in de projecten
De kerngedachte van transitie-initiatieven is uitermate positief. Het gaat erom de
ruimte en de bewoners ervan veerkrachtiger te maken. Het doel daarbij is beter te
kunnen inspelen op ingrijpende veranderingen ten gevolge van de energiecrisis, klimaatverandering en de economische crisis. De projecten zullen er dus bijvoorbeeld
op gericht zijn de lokale economie krachtiger en levendiger te maken en meer welzijn
te laten genereren, en ons energieverbruik preventief te verminderen, waarbij tevens
(weer) wordt gezorgd voor zingeving, sociale samenhang en solidariteit.

Een aantrekkelijk toekomstbeeld als leidraad
Deze projecten zijn onder meer gebaseerd op het gezamenlijk uitwerken van een aantrekkelijke toekomstvisie waarbij verder wordt gekeken dan de huidige uitdagingen.
Het principe is dat er tijdens bijeenkomsten een voorstelling wordt gemaakt van realistische, veerkrachtige en wenselijke levensomstandigheden over twintig à dertig jaar.
Vervolgens maakt de groep een stappenplan op om deze visie geleidelijk te implementeren. Permacultuur vormt een belangrijke inspiratiebron in dit proces.
Verscheidene transitie-initiatieven (vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar de initiatieven op dit ogenblik het meest vergevorderd zijn) hebben vanuit deze visie reeds hun
« Energy Descent Action Plan » (Minder Energie Plan) opgesteld. Het betreft een plan
van aanpak om de energiebehoeften bewust en geleidelijk te verminderen en tevens
een kwaliteitsvolle leefomgeving te ontwikkelen. Deze visie maakt dus een lokale levensstijl in het post-groeitijdperk mogelijk8.
De aanpak werd nadien door het Transition Network verder uitgebouwd en leidde tot
pilotprojecten op het gebied van een « Lokaal Economisch Plan ». Dit plan steunt op
openbare gegevens en vergelijkt de data van de huidige heersende economische modellen, waarbij van een extreem hoog energieverbruik sprake is, met het vermogen van
de sleutelsectoren van een veerkrachtige en energiezuinige lokale economie om bedrijvigheid en welzijn te creëren. Naar aanleiding van deze exercitie kwamen er in Totnes
reeds samenwerkingsverbanden met andere lokale actoren tot stand om deze kansen
om te zetten in realiteit, bijvoorbeeld via het « Atmos project », een platform dat met
name als kraamkamer voor lokale economische projecten zal fungeren.

Innovatieve lokale voedingssystemen
De eerste projecten van transitie-initiatieven hebben vaak betrekking op het verplaatsen van het voedsel. Bij industrieel vervaardigde voeding, de voeding die in supermarkten ligt, ontvangen de producenten doorgaans geen billijke vergoeding en worden de
levensmiddelen meestal over duizenden kilometers vervoerd. Deze voeding is tevens
voor een goed deel verantwoordelijk voor de broeikasgasuitstoot, die klimaatverandering veroorzaakt. De oplossing ligt dan ook voor de hand: als we het grootste deel van
8
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Energiebeperkingen, opdrogende hulpbronnen en klimaatverandering nopen ons ertoe nieuwe veerkrachtiger economische
modellen te bedenken. Bij transitie-initiatieven is het streven en de actie om deze modellen zelfs bij het uitblijven van econo
mische groei toch economische bedrijvigheid en een hoogwaardig leefklimaat te laten genereren.

wat we gaan eten lokaal volgens agro-ecologische9 methoden (of permacultuurmethoden)
verbouwen, kunnen we de producenten beter leren kennen en steunen, de energieverspilling
en CO2-uitstoot inperken, de biodiversiteit in stand houden en gezonder eten.
In de praktijk komen projecten rond gemeenschappelijke groenteteelt, samentuinen, « Incredible Edible »10 of solidaire inkoopcombinaties zowat overal vrij vlot van de grond en creëren
deze een zeer positieve sociale en identiteitsdynamiek. Zo worden er bomen geplant, zoals in
Soignies, waar een boomgaard met door de bewoners gesponsorde bomen werd aangeplant
op een openbaar stuk grond, in een sociale woonwijk.
Er worden ook andere ambitieuzere projecten opgezet om de lokale economie aan te zwengelen. Bijvoorbeeld in Luik, waar een project met betrekking tot een voedselgordel rond de
stad voorziet in de omscholing van werkzoekenden bij de productie van lokale voedingsmiddelen. In Ath is het transitie-initiatief in zee gegaan met andere lokale actoren om via het
project « L’Epi d’ici » (De korenaar van bij ons) de productie en vermarkting in korte ketens
van biogroenten en graangewassen uit te bouwen. In dit project is met name de pijler « bio
van bij ons » interessant. Dit project verenigt groentekwekers uit de streek die hebben besloten om het inzaaien samen te plannen, samen materiaal aan te kopen om betere prijzen te
bedingen en producten te ruilen. Zij willen een deel van hun producten ook samen aanbieden
aan gemeenschapskeukens, lokale winkels of restaurants.

Ook in ontwikkelingslanden een nuttig proces
In Brazilië is in 2010 de eerste Favela in Transitie ontstaan. De bewoners brengen er weer sociale samenhang tot stand, zetten educatieve projecten op en produceren zelf een deel van hun
voedingsmiddelen, ... In Greyton (Zuid-Afrika) worden woningisolatiesystemen op basis van
recuperatiemateriaal ontwikkeld en de schooldag begint met een leersessie over de moestuin,
wat de voedselsoevereiniteit bevordert en tevens het voordeel biedt dat de kinderen ‘s middags een evenwichtig maal wordt voorgezet.

Investeren in de lokale economie
Bij transitie-initiatieven wordt voorgesteld het (spaar)geld niet aan de niet-duurzame financiële sectoren toe te vertrouwen, maar te gebruiken om de lokale economie en plaatselijke
projecten te ondersteunen. Het rendement op investering is dan zichtbaarder en ethischer.
Dit rendement wordt tevens vertaald in een betere leefbaarheid en sociale samenhang.
In de streek van Namen is het initiatief Gelbressée in Transitie bijvoorbeeld in zee gegaan
met andere lokale stakeholders om de burgercoöperatie « Champ d’énergie » (Energieveld) op
te richten, met als doel de energieproductie weer over te nemen op een ethische, lokale en
solidaire manier. Nog steeds in onze contreien ontwikkelt Grez Doiceau in Transitie momenteel een project voor een integrale coöperatie: Get-it. Deze coöperatie zal een lokale bank,
Agro-ecologie is een integrale benadering van de landbouw waarbij de agrarische kennis en knowhow wordt erkend en de
natuurlijke hulpbronnen op een respectvolle manier worden benut, met name via biomimetica. De bedoeling is om de ontwik
keling van de landbouw bij de bescherming van het milieu en eventueel zelfs bij het herstel ervan te betrekken. Ook wordt er
gestreefd naar een landbouw die niet langer op kwantiteit maar meer op kwaliteit is gericht, wat een verandering van doelen en
middelen impliceert (geïnspireerd op Wikipedia).
10 Les « incroyables comestibles » sont des groupes de citoyens qui décident de passer à l’action en cultivant des légumes et en
les mettant à disposition gratuite des passants sous le principe de la nourriture à partager. Cette action de partage a pour but
de participer à la relocalisation de la production de nourriture et de changer notre vision de l’alimentation.
9
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een lokale munt en solidaire microkredieten beheren en dienstdoen als incubator voor
lokale en veerkrachtige economische projecten. De bedoeling is dit project te kunnen kopiëren op andere plekken. Ander voorbeeld, in Brixton hebben de leden van
het initiatief « Brixton Energy » opgericht en geld bij de bewoners opgehaald om de
plaatsing van zonnepanelen op de daken van de gebouwen in dit deel van Londen te
bekostigen.

Straten in transitie
Een ander zeer interessant type project zijn de straten in transitie. Zo hebben verscheidene initiatieven her en der in de wereld een programma opgezet waarbij buren
uit dezelfde straat bijeenkomen en acties uitkiezen waarmee zij hun factuur kunnen
verlagen, en elkaar zodoende beter leren kennen. Daarbij komen thema’s als energie,
water, voeding, recycling, mobiliteit e.d. aan bod. Deze acties maken goedkope verrichtingen mogelijk, die een gunstige uitwerking hebben op de natuur en ook als
gevolg hebben dat de energiebehoeften en facturen geleidelijk dalen. In Totnes kon
een gemiddelde daling van de factuur met ruim 600 € per jaar en per gezin worden
vastgesteld, alsook een jaarlijkse daling van de broeikasgasuitstoot met ruim 1,1 ton
per deelnemend gezin. Bij ons loopt er een dergelijk project in Ath.
Dit project herinnert eraan dat een verandering vlotter kan worden bewerkstelligd
wanneer wordt gestart met een kleinschalige, haalbare aanpak in een positieve sfeer
en met de steun van naaste familieleden en buren. Later volgen dan ambitieuzere projecten, zoals de bovengenoemde, die zich in het netwerk verspreiden.

Een andere kijk op het leerproces
De transitieprojecten dragen een fundamenteel andere visie op onderwijs en leren uit.
Laten we uitgaan van de huidige realiteit. Het is hier natuurlijk niet de bedoeling om
de docenten met de vinger te wijzen, van wie de meesten zich met heel hun hart aan
hun cursisten van alle leeftijden wijden, maar wel om een systeem op de korrel te
nemen dat maar moeilijk met zijn tijd meekan. Als we naar het officiële onderwijssysteem kijken in relatie tot de uitdagingen waar we voor staan11, realiseren we ons dat
het ons klaarmaakt om aan te sluiten bij een levensstijl die al achter ons ligt in plaats
van ons in staat te stellen om in te spelen op de wereld van morgen. En dit geldt
meestal vanaf het basisonderwijs tot aan de universiteit, zo niet tot aan het volwassenonderwijs. Het onderwijssysteem is dringend aan hervorming toe, wil het kunnen
inspelen op de huidige en toekomstige uitdagingen. Ziehier enkele voorbeelden van
waar het onderwijs naartoe zou kunnen evolueren:
Allereerst is de trend vandaag om specialisten – voor hoofdarbeid of voor handenarbeid – op één enkel terrein op te leiden, ten nadele van het totaalinzicht. Zo zijn de
meeste economen bijvoorbeeld niet of weinig vertrouwd met natuurkunde of biologie
en andersom kennen natuurkundigen of biologen weinig of niets van economie. Deze
beperkte visie op de realiteit is niet vreemd aan onze huidige problemen. De samenleving zal in de toekomst meer mensen met een allround opleiding en een meer holistische visie nodig hebben. Ook zullen er voor een meer lokale levensstijl, met minder
11
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Klimaatverandering, einde van goedkope energie, overgang naar het post-groeitijdperk op economisch gebied, … Zie het begin
van dit artikel met de titel « Enkele randvoorwaarden als aanzet tot transitie ».

energieverslindende technologie, meer ambachtslui, groentetelers, bouwvakkers e.d.
moeten worden opgeleid, want minder energie betekent minder transport en minder
mechanisatie en dus meer praktijkgerichte arbeid of handenarbeid. Het is dan ook tijd
dat de scholen de kinderen, op de juiste leeftijd voor elk leerproces, de grondbeginselen bijbrengen van tuinieren, houtbewerking, het herstellen van voorwerpen (kleding,
werktuigen, elektrische huishoudapparaten, enz.), maar ook van projectbeheer, crisismanagement, …
Verder zullen er zich snel vele contextuele veranderingen voltrekken. Om daarop in
te spelen, zullen we ondernemende en zelfstandige mensen met meer zin voor creativiteit nodig hebben. Zij zullen ook het vermogen moeten hebben om met anderen
samen te werken. Meer algemeen zullen we meer ondernemingsgeest nodig hebben,
maar met respect voor de grenzen van de natuurlijke hulpbronnen en met het doel
om bij te dragen aan het effectieve welzijn van de lokale gemeenschap.
Om ons op een serene manier doorheen deze ingrijpende veranderingen te loodsen,
zullen we ook sterkere menselijke kwaliteiten en een hechte band met de natuur
nodig hebben. Kennis van de mechanismen en grenzen van de natuur kan ons helpen
om het herstel te bevorderen van de ecosystemen die door het niets ontziende winstbejag zijn aangetast of vernield en zodoende wellicht de invloed van klimaatverandering beperken. We zullen ook het vermogen nodig hebben om elkaar te helpen en
in moeilijker momenten moreel bij te staan. En tot slot zal het nodig zijn methoden
voor een participatieve en adaptieve lokale governance in te voeren die deze transitie
faciliteren.
Een laatste voorbeeld heeft betrekking op kennisdeling. De afgelopen jaren valt op te
merken dat er almaar meer instrumenten in de sfeer van collectieve intelligentie12 worden ingezet, waarbij kennis en oplossingen veel vrijer worden gedeeld en creativiteit
wordt gestimuleerd. Symbolische voorbeelden daarvan zijn afkomstig uit de wereld
van de vrije software (Linux) of nog de Creative Commons-licenties, waardoor informatie sneller en middels onderlinge samenwerking tussen de gebruikers kan worden
gedeeld en zich gedeelde deskundigheid kan ontwikkelen. In plaats van een patent op
een uitvinding of een idee te nemen om er zelf financieel beter van te worden, wordt
in deze modellen gemikt op het snel verspreiden van innoverende oplossingen, teneinde het gemeenschappelijk belang en het algemeen welzijn te dienen.

De toekomst staat open
Onze wereld wordt vandaag met tal van uitdagingen geconfronteerd. Zowat overal
zien gewone mensen daarin een buitengewone kans om onze levensstijl opnieuw
uit te vinden en ze geven daarbij blijk van creativiteit en fantasie. Ze verenigen zich
in transitie-initiatieven en experimenteren op kleine schaal met een sociaal innovatieve aanpak door bewust te gaan voor een positieve toekomst die boven het heden
te verkiezen is. Projecten die het goed doen, verspreiden zich via een internationaal
netwerk.
Deze projecten herbergen talrijke initiatieven waarin andere modellen voor onderwijs
en levenslang leren worden uitgeprobeerd. Er zijn steeds meer ouders die dromen van
een school die creativiteit, autonomie en het juiste evenwicht tussen kennen en kun12

Collectieve intelligentie is een vorm van intelligentie die eigen is aan groepen en die meer is dan de som van de individuele
intelligentie en de gespecialiseerde kennis waaruit zij bestaat en die er integrerend deel van uitmaakt. Dit vermogen tot
creativiteit, samen werken, samen opstellen, samen beslissen, … tot het voluit ontwikkelen van intermenselijke relaties, zulks tot
groot voordeel van elk individu en de groep als geheel, kan worden gestimuleerd door middel van een eenvoudige, innovatieve
en zorgvuldige aanpak.
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nen weet te optimaliseren. Ze willen dat het onderwijssysteem een cultuur van veerkracht en welzijn ondersteunt, waarin menselijke relaties belangrijker zijn dan materiële goederen en we het herstel van de ecosystemen tot een van onze missies kunnen
rekenen.
Al heeft deze wereldwijde burgerbeweging niet de pretentie dat zij als enige alle problemen uit de wereld kan helpen, toch probeert ze elke dag oplossingen uit. We weten
niet waar dit alles ons toe zal leiden, maar eraan deelnemen verschaft ons weer hoop
en geeft ons leven weer zin in deze onzekere tijden.
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Zette deze presentatie je aan het denken? Waarover?

Welke vragen roept deze presentatie bij jou op?

Noteer enkele interessante ideeën, concepten, inzichten… die in deze presentatie
aan bod kwamen

Wat neem je uit deze presentatie mee naar je eigen praktijk? Op welke manier?
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Educatie in tijden van dringende transitie
Katrien Van Poeck

Educatie en duurzaamheidstransities
Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, bevolkingsgroei, uitputting van grondstoffen,
ongelijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen, de financiële en economische crisis…
We hebben vandaag te maken met een aantal ingrijpende en hardnekkige problemen
die de duurzaamheid van ons samenlevingsmodel zowel op sociaal, ecologisch als economisch vlak zwaar op de proef stellen. Onder invloed van deze duurzaamheidscrisis
wordt steeds vaker de term ‘transitie’ gebruikt om te wijzen op de noodzaak van
diepgaande maatschappelijke veranderingen op het niveau van structuren, machtsverhoudingen, cultuur, technologieën, regels, organisatievormen, enz. Na ‘duurzame
ontwikkeling’, dat als containerbegrip veel aan betekenis heeft verloren, lijkt transitie
stilaan het nieuwe modewoord te worden. Hoewel wie spreekt over een duurzaamheidstransitie altijd op de een of andere manier een systeemverandering voor ogen
heeft, is echter ook dit nieuwe concept vatbaar voor verschillende interpretaties (Paredis 2014). Het begrip wordt intussen voor tal van initiatieven gebruikt: de overheid
richt zogenaamde transitiearena’s op, lokale gemeenschappen worden transitiewijken,
-steden en -dorpen, enz.
Dergelijke transitiepraktijken worden niet in de eerste plaats gezien als educatieve
praktijken, maar men wijst wel vaak op het belang van ‘leren’ voor de transitie naar
een duurzame samenleving. Zo gaat men ervan uit dat we die duurzaamheidstransitie
kunnen vormgeven door ‘al doende te leren en al lerende te doen’ en door te ‘leren
van elkaar’. Dit sluit aan bij een bredere tendens in onze samenleving om maatschappelijke problemen in toenemende mate te zien als ‘leerproblemen’, dit wil zeggen, als
problemen waarvoor de oplossing er minstens deels in bestaat individuen en groepen
beter te ‘leren’ omgaan met de uitdagingen waar ze voor staan (Simons & Masschelein 2006). Armoede, werkloosheid, gezondheidsproblemen, verkeersveiligheid… In het
publiek debat over hedendaagse maatschappelijke uitdagingen duurt het meestal
niet lang vooraleer iemand wijst op de rol van onderwijs en vorming om mensen uit
te rusten met de nodige kennis en de juiste vaardigheden en attitudes om aan deze
kwesties het hoofd te bieden. Duurzaamheidsuitdagingen zijn hierop geen uitzondering, integendeel (Postma 2004; Ferreira 2009; Van Poeck e.a. 2013).
Deze tekst gaat over educatie in de context van duurzaamheidstransities en meer
bepaald over de verscheidenheid aan perspectieven om de relatie tussen educatie en
maatschappelijke uitdagingen te benaderen. Zoals zal blijken uit de casestudie die ik
verderop presenteer, wordt op zeer uiteenlopende manieren omgegaan met de rol van
educatie bij het aanpakken van duurzaamheidsproblemen. Vaak wordt leren inderdaad – aansluitend bij de tendens die ik hierboven beschreef – gezien als een van de
middelen die we kunnen inzetten om een duurzame samenleving vorm te geven. Tegelijkertijd tonen educatieve praktijken ons nu en dan wat de waarde kan zijn van een
minder lineaire kijk op het verband tussen het educatieve en het politieke.
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In wat volgt, ga ik kort in op 4 topics die uitgebreid aan bod komen in hedendaagse
theorievorming over educatie en die een aantal aanknopingspunten bieden om
doorheen deze tekst de focus op transitiepraktijken als educatieve praktijken verder te verhelderen.
1. Ten eerste ontstond er de voorbije decennia een brede waaier aan onderzoekslite-		
ratuur die onze opvatting van leren verbreedde. Niet enkel scholen en andere instellingen voor formele educatie maar ook bijvoorbeeld verenigingen, buurt- en
opbouwwerk, culturele organisaties, de media, de werkvloer, sociale en politieke
bewegingen, de publieke ruimte, participatieorganen, enz. worden steeds meer 		
gezien als plaatsen waar geleerd wordt (zie bv. Colley e.a. 2003; Foley 2004; Amin
2008; Healey 2009). Men heeft het in dit verband vaak over ‘niet-formele educatie’ 		
of ‘informeel leren’ of, zoals Schugurenski en Myers (2003) het verwoorden, over
educatieve settings (‘educational spaces’) die al dan niet educatie als doel hebben 		
maar in elk geval door de aard van de interacties die daar plaatsvinden plekken zijn
waar geleerd wordt. De transitie-initiatieven die we momenteel zien ontstaan –
top-down op het initiatief van overheden dan wel bottom-up vanuit lokale gemeenschappen of middenveldorganisaties – kunnen gezien worden als voorbeelden van
dergelijke educatieve settings.
2. Een tweede aandachtspunt in de onderzoeksliteratuur is het belang van parti-		
cipatie en van het betrekken van diverse actoren die op de een of andere manier
te maken hebben met de kwesties die aan bod komen in educatieve settings.
Rekening houden met die diversiteit aan betrokken actoren (burgers, experten, 		
middenveldorganisaties, bedrijven, ambtenaren…) en met de gevarieerde kennis en perspectieven die zij kunnen inbrengen, staat centraal in wat men ‘sociaal leren’ noemt.
Sociaal leren is volgens Wildemeersch e.a. (1998) ‘het leren van groepen, netwerken
en sociale systemen die zich engageren in probleemoplossende activiteiten in
nieuwe, complexe, onzekere en onvoorspelbare omstandigheden’ (zie ook bv. Wals 		
2007). Het is een leerproces dat kan ontstaan wanneer diverse actoren in dialoog
gaan over een maatschappelijk probleem en samen alternatieve oplossingen en 		
manieren van samenleven uitdenken en uitproberen. Als men in de context van
transitiepraktijken wijst op het belang van ‘al doende leren’ en ‘leren van elkaar’,
dan lijkt dit dus een pleidooi voor een sociaal leerproces met het oog op de transitie naar een meer duurzame samenleving.
3. Verder vinden we in de theorievorming over educatie steeds meer onderzoeks-		
literatuur die focust op innovatie en transformatie. Daarin wordt benadrukt dat
hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen leerprocessen vereisen die gericht 		
zijn op het collectief creëren van nieuwe kennis en op het transformeren van bestaande ideeën en praktijken (Engeström 1999; Bereiter 2002; Paavola e.a. 2004). 		
Ook – misschien zelfs bij uitstek – in de context van duurzaamheidsuitdagingen 		
beklemtoont men het belang van het leren vinden van alternatieven voor de
huidige, onduurzame praktijken (Finger & Asún 2001; Sumner 2003). ‘Transformatief
leren’, zo stelt o.m. Jackson (2011), is noodzakelijk om los te breken uit bestaande
wereldbeelden en ideeën over ‘duurzaamheid’ en ‘ontwikkeling’ én om nieuwe per		
spectieven te exploreren en te creëren. Het is een proces dat mensen uitdaagt om 		
anders te denken en te handelen door die bestaande wereldbeelden in vraag
te stellen en alternatieven te verbeelden en uit te testen.
4. Een vierde en laatste topic uit de onderzoeksliteratuur dat van belang is om de 		
focus op transitiepraktijken als educatieve praktijken wat beter te kaderen, is de
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aandacht voor de relatie tussen educatie en democratie. Zoals ik al aangaf, wordt
het oplossen van heel wat hedendaagse maatschappelijke uitdagingen in belang-		
rijke mate gezien als een kwestie van leren. Een dergelijke, instrumentele kijk op 		
educatie als oplossing voor sociale en politieke uitdagingen wordt echter ook in
vraag gesteld. Biesta (2012), bijvoorbeeld, pleit ervoor om maatschappelijke problemen in eerste instantie te zien als democratische uitdagingen, eerder dan als leeruitdagingen. Een focus op leren en instructie, op het uitrusten van individuen met
de juiste kennis, vaardigheden en attitudes, zo waarschuwt hij, dreigt politiek te
vervangen door educatie. Dit is niet enkel problematisch omdat het collectieve verantwoordelijkheden afwentelt op individuen maar ook omdat de controverses
die dergelijke kwesties vaak met zich meebrengen uit beeld verdwijnen. Zeker in de
context van duurzaamheidskwesties is controverse nochtans alomtegenwoordig.
Het gaat immers om problemen waarvan de wetenschappelijke kennis onzeker,
onvolledig en gecontesteerd is en die tegelijkertijd bijzonder ingrijpende en verstrekkende gevolgen hebben (Latour 2004; Dijstelbloem 2007). Deze problemen
zijn zo gecompliceerd, controversieel en onstabiel dat noch de bestaande beleidsstructuren, noch de aanwezige expertise zomaar een oplossing voorhanden hebben. Diverse actoren worden erdoor geraakt en zijn er vaak vanuit onverenigbare 		
opvattingen en belangen in betrokken. Het gaat hier dus om kwesties van alge-		
meen belang. Precies daarom lijkt het me dan ook belangrijk om de kritieken op 		
een instrumentele invulling van educatie ter harte te nemen wanneer we het heb-		
ben over educatie in het licht van duurzaamheidstransities (Van Poeck &
Vandenabeele 2012). De vraagstukken waarmee we in die context geconfronteerd 		
worden, tonen ons immers bij uitstek de grenzen van een invulling van educatie
als het aanleren van de juiste competenties. Onder de noemer ‘publieke pedago-		
giek’ ontwikkelt zich een boeiend onderzoeksveld dat expliciet aandacht schenkt 		
aan de controverses die dergelijke kwesties met zich meebrengen en dat focust op
het raakvlak tussen het politieke en het pedagogische (Biesta 2012).
In de casestudie die ik hieronder presenteer, zal ik dan ook expliciet aandacht
schenken aan hoe wordt omgegaan met controverses en met de relatie tussen het
pedagogische en het politieke en hoe in dit verband al dan niet ruimte ontstaat voor
transformatief leren. Ik zal daarbij ook stilstaan bij hoe de specificiteit van educatieve
settings en de manier waarop diverse actoren betrokken worden deze educatieve dynamiek beïnvloeden.

Transitie-initiatieven als educatieve praktijken: casestudie
Aangezien zowel ‘duurzaamheidstransitie’ als ‘educatie’ dus op zeer uiteenlopende manieren worden begrepen, vinden we een grote diversiteit aan opvattingen en praktijken
terug wanneer we transitie-initiatieven als educatieve praktijken gaan benaderen. In
wat volgt, schets ik een beeld van deze diversiteit aan invullingen van educatie met
voorbeelden uit drie onderzochte cases1.
Ik bestudeerde deze cases als onderdeel van mijn doctoraatsonderzoek (Van Poeck 2013). Daarvoor analyseerde ik het (Vlaamse
en internationale) beleid inzake educatie voor duurzame ontwikkeling evenals 7 praktijken van natuur- en milieueducatie (NME).
Naast de 3 educatieve praktijken die in deze tekst aan bod komen, onderzocht ik eveneens het project Milieuzorg Op School, het
NME-centrum De Bourgoyen, de workshops van Ecolife en de werking van ’t Uilekot.

1
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Ik bespreek deze praktijken aan de hand van de hiervoor beschreven topics in de onderzoeksliteratuur2.

Drie cases
De eerste case is een zgn. ‘transitiearena’ opgericht door de Stad Gent in het kader van haar ‘Lokaal Klimaatplan 2008-2020’. Daarmee stelt de stad zich tot doel
‘klimaatneutraal’ te worden tegen 2050. Door de oprichting van het Gents Klimaatverbond (www.gentsklimaatverbond.be) wil het stadsbestuur zoveel mogelijk stakeholders
(burgers, middenveldorganisaties, scholen, bedrijven…) mobiliseren om bij te dragen
aan deze ambitie. Eén van de maatregelen in dit verband is de oprichting van een
transitiearena met de bedoeling om diverse actoren te engageren via een proces van
‘transitiemanagement’. De Gentse milieudienst omschrijft het managen van transities
als ‘het – vanuit een diepgeworteld begrip van de huidige situatie – leiden, sturen en
faciliteren van mogelijke veranderingsprocessen op weg naar een gewenste toekomst’.
Theoretisch gezien verloopt dit proces via een opeenvolging van zes essentiële stappen: (1) systemen analyseren, (2) visie vormen, (3) paden uitstippelen, (4) experimenteren, (5) opvolgen en (6) verankeren.
De tweede case is Transitienetwerk Vlaanderen, een initiatief dat kadert in de internationaal verspreide Transition Towns beweging. Het idee is ontstaan in 2006 in
Engeland (Totnes) van waaruit het zich snel verspreidde naar andere delen van de wereld. Ook in Vlaanderen zijn inmiddels tientallen zgn. transitie-initiatieven (transitiesteden, -dorpen, of -wijken) actief. Deze stellen zich tot doel de lokale gemeenschap voor
te bereiden op een toekomst met minder olie en tegelijkertijd een antwoord te bieden
op de problematiek van klimaatverandering. Een kerngroep van vrijwilligers faciliteert
en ondersteunt de opstart van lokale transitie-initiatieven via een website (www.transitie.be), handboek, films, een vormings- en trainingsaanbod, enz.
De derde case is een bezoek van een groep hogeschoolstudenten (agro- en biotechnologie) aan de CSA-boerderij ‘de Meester-Wroeterij’3. CSA staat voor ‘Community
Supported Agriculture’, een vorm van landbouw gedragen door een gemeenschap.
De leden betalen een jaarlijkse bijdrage om de werkingskosten van het bedrijf en de
loonkosten van de boer voor te schieten en ontvangen in ruil daarvoor doorheen het
teeltseizoen een aandeel van de oogst. De leden hebben inspraak in het teeltplan en
de bedrijfsvoering en kunnen inzage krijgen in de boekhouding. Het uitgangspunt is
een wederzijdse verantwoordelijkheid: de boer tracht een zo goed mogelijke oogst
te realiseren en de leden zorgen ervoor dat daar een eerlijk loon tegenover staat en
oogsten zelf op het veld hun groenten en fruit. De zelfoogst-akker is ook een ontmoetingsplaats en men organiseert educatieve momenten voor scholen en andere organisaties, boerderijfeesten en meewerkdagen.

2 Het opzet van deze tekst laat niet toe om uitgebreid op deze casestudie in te gaan. Ik zal me hier dan ook beperken tot het presenteren van een aantal bevindingen uit mijn onderzoek die toelaten iets te tonen van de diversiteit aan invullingen van educatie
in de context van transitiepraktijken. Voor meer informatie over de methodologie en resultaten van de casestudie verwijs ik graag
naar mijn proefschrift en andere publicaties (zie ook verder).
3 Zie ook Van Poeck & Vandenabeele (2014) voor een uitgebreidere bespreking van deze case.
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Educatieve settings?
In de drie bestudeerde cases hebben we te maken met praktijken waarbij educatie niet
het (hoofd)doel is maar waar men wel een belangrijke rol ziet weggelegd voor een of
andere vorm van leren. Men zou ze dus kunnen zien als ‘educatieve settings’ die, door
de aard van de interacties die erin plaatsvinden, plekken zijn waar geleerd wordt. In
deze paragraaf neem ik de settings van de bestudeerde cases en de interacties die
er plaatsvinden onder de loep. Dit biedt een aantal aanknopingspunten om verderop
in deze tekst stil te staan bij de vraag welke vormen van leren we in deze praktijken
terugvinden.

Transitiearena
De activiteiten die in het kader van de transitiearena georganiseerd werden, waren
bijeenkomsten waarbij plenaire vergadermomenten werden afgewisseld met discussies
in groepjes. De organisatoren van de arena wilden bij elke bijeenkomst “iets op tafel
leggen”: een systeemanalyse, de resultaten van een CO2-nulmeting, een voorstel van
transitiepaden, enquêteresultaten, enz. Men toonde presentaties, besprak nota’s, brainstormde, enz.
“We hebben ook gemerkt dat het functioneerde als we telkens iets op tafel legden … 		
Want het probleem is dat als ge vertrekt van een leeg blad, ik geloof daar niet in … 		
Ge kunt niet verwachten dat dit zomaar begint te pruttelen en dat het enigste is, uw 		
rol zich beperkt tot het capteren van hetgeen dat pruttelt en naar boven borrelt …
Het is niet altijd, euh, niet altijd zo evident anders om mensen uit hun kot te krijgen en
door soms iets op tafel te leggen, krijg je een tegenreactie … Soms heb je iets nodig dat
wat structureert of iets dat reactie uitlokt.”

Tijdens de arenabijeenkomsten werd deze input dan besproken met de bedoeling om
op die manier de verschillende stappen van een transitiemanagementproces te doorlopen. Zo konden de deelnemers de systeemanalyse bediscussiëren en aanvullen om
op basis daarvan te komen tot een visie op de toekomst. De bespreking van de uitgestippelde transitiepaden leidde dan weer tot een brainstorm over mogelijke acties. Enzovoort. Wat daarbij opviel, was dat de setting van zo’n arenabijeenkomst, t.t.z. een
vergadering van enkele uren, niet de gelegenheid bood om uitgebreid in te gaan op
wat “op tafel werd gelegd”. De systeemanalyse, bijvoorbeeld, werd zeer snel gemaakt
en voor de bespreking ervan werd niet veel tijd genomen.
“In principe kun je daar gemakkelijk een jaar over doen als je dat echt au fond wil 		
doen, echt heel grondig … Wij hebben dat in mekaar gebokst, denk ik, op een paar 		
weken tijd, op basis van een hele hoop rapporten die reeds bestonden en daar eigenlijk
de belangrijkste items euh, of conclusies of eyecatchers … En we hebben dat ook van in
het begin gezegd hé, van dat het niet de bedoeling was euh, een volwaardige, volledig 		
systeemanalyse te maken.”

De analyse werd gemaakt door de medewerkers van de milieudienst en vervolgens
tijdens één van de bijeenkomsten aan de arena voorgelegd voor feedback. Aan de
hand van 15 dia’s werden de krachtlijnen van de systeemanalyse gepresenteerd. De
arenaleden kregen 3 minuten de tijd om elk van de 15 dia’s te becommentariëren en er
een passend beeld bij te bedenken. Een procesbegeleider hield de tijd nauwlettend in
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de gaten (“dit is even vervelend, maar het moet, anders komen we er niet vóór negen
uur”). De organisatoren van de transitiearena wilden na deze bijeenkomst de systeemanalyse samen met de arenaleden nog verder uitwerken maar betreurden dat deze
niet bereid waren daar meer tijd voor te nemen.
“De theorie … is dat ge naar een verscherping moet komen van die systeemanalyse 		
met de ganse groep, zodanig dat ze echt doordrongen geraken daarvan … Maar men 		
vond dat goed dat dat één keer aan bod kwam maar de tweede keer was er al teveel 		
aan. Dus de tweede keer was het zo van, oké, we moeten verder, we moeten voortbou-		
wen. Maar we waren nochtans de eerste keer niet ver genoeg geraakt maar men vond 		
dat toen tijdverlies om die systeemanalyse aan te scherpen.”

Door het druk geplande programma van de bijeenkomsten en de snelheid waarmee de discussierondes en brainstormsessies werden doorlopen, was er nooit veel
tijd om uitgebreid in te gaan op punten van onenigheid. Regelmatig was te zien hoe
arenaleden het oneens waren over wat het probleem nu eigenlijk was en welke oplossingen wenselijk waren. Discussiepunten waren bijvoorbeeld of de focus moest liggen
op grote, structurele verandering of op haalbare stappen vooruit zetten en of het doel
moest zijn een “klimaatneutrale” stad te worden of, breder, een “duurzame” stad die
ook aandacht heeft voor armoede en ongelijkheid. Wanneer dergelijke discussiepunten tijdens de bijeenkomsten naar boven kwamen, werden uiteenlopende meningen
geuit. Deze werden echter vrijblijvend naast elkaar geplaatst. De verschillende opvattingen, belangen, waarden, kennisclaims, enz. werden nooit grondig bestudeerd en de
onverenigbaarheid ervan bleef op die manier onbesproken.

Transitienetwerk
De activiteiten georganiseerd door Transitienetwerk Vlaanderen en binnen de
lokale transitie-initiatieven waren zeer gevarieerd: cursussen en vormingen over
transitie en over piek-olie en klimaatverandering, filmvoorstellingen, lezingen, thematische werkgroepen (over tuinieren, energie, onderwijs…), acties (bv. guerrilla-gardening),
experimenten met alternatieve praktijken (bakfietsdelen, lokale munten…), brainstormsessies en discussiemomenten (Open Space, World Café, visioning, transitiecafé…),
workshops (fietsen herstellen, kleren maken, elektrische apparaten herstellen, vegetarisch koken…), ruilbeurzen, enz.
Via deze activiteiten wilden de leden van de transitiebeweging werken aan bewustmaking en de problematiek van piek-olie en klimaatverandering onder de aandacht
brengen. Men wou mensen “inzicht geven in wat er allemaal aan het gebeuren is” en
hen “duidelijk maken wat ze daaraan kunnen doen”. Daarvoor werkt men o.m. aan het
zelf opbouwen van kennis en deskundigheid, bijvoorbeeld over het concept transitie
maar ook over piek-olie en klimaatverandering en over specifieke praktijken die kunnen bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame samenleving. Zo werd bijvoorbeeld een cursus over permacultuur georganiseerd zonder daarvoor externe deskundigen te betrekken.
“Dus in Tervuren, denk ik, hebben ze dan een permacultuurcursus gedaan zonder specialisten maar hebben ze, denk ik, acht of negen mensen, euh, gevonden die elk één stuk
hebben voorbereid, zelf, en dat dan gebracht hebben voor de groep … Dus eigenlijk zeggen ‘dat is het materiaal’, iemand verdiept zich daarin en elk om beurt geeft dan ie-		
mand dat door aan de rest van de groep.”
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Men beklemtoonde dat het transitienetwerk een erg egalitaire beweging is en daarom
enige reserves koestert tegenover het betrekken van wetenschappers en experten. Deze
kunnen weliswaar een rol spelen in de transitiebeweging, zo stelde men, maar dan
vooral door zich lokaal te engageren en niet door vanuit hun expertise anderen aan
te sturen. De nadruk lag op het betrekken van ieders talenten en op capaciteitsopbouw in lokale gemeenschappen.
“We moeten gewoon ook gebruikmaken van al de capaciteiten die er zijn in een ge-		
meenschap ... En er zijn heel veel mensen die bepaalde capaciteiten hebben … Dus het 		
proberen losmaken van die capaciteiten bij mensen is één van de dingen die zowel die
gemeenschap versterken als ons kunnen helpen om die transitie te maken.”

Het creëren van ruimte om zich grondig in een bepaald onderwerp te verdiepen –
zoals in het voorbeeld van de permacultuurcursus – gebeurde echter veel minder in
de activiteiten gericht naar een breder publiek. Daar lag de nadruk op het bijbrengen van concrete vaardigheden (tuinieren, kleren herstellen…) en op het stimuleren van
gesprekken over de noodzaak van en het vormgeven aan een duurzaamheidstransitie.
Tijdens een cursus ‘visioning’, bijvoorbeeld, werden de deelnemers na een inleidende
presentatie door één van de kernvrijwilligers gestimuleerd om een duurzame toekomst te verbeelden aan de hand van beeldende kunst, creatief schrijven, comedy
en animatiefilm. In de inleiding werd de noodzaak van een duurzaamheidstransitie
uiteengezet en kwamen enkele kwesties aan bod zoals piek-olie, klimaatverandering, de financiële crisis, enz. Vervolgens konden de deelnemers kennismaken met de
verschillende werkvormen en gedurende een aantal bijeenkomsten werken aan het
verbeelden van een duurzame toekomst. Wanneer de resultaten van de cursus werden voorgesteld, leek er meer aandacht te zijn gegaan naar het aspect verbeelden (bv.
het maken van een animatiefilm) dan naar de inhouden die in de toekomstbeelden
aan bod kwamen. Tijdens een transitiecafé dat daarop volgde, gingen de aanwezigen in dialoog over een duurzame toekomst. Aan een aantal discussietafels werden
verschillende vragen behandeld en om de 7 minuten moesten de deelnemers doorschuiven naar een andere tafel. Volgende vragen werden gesteld: “Hoe zie je onze
stad in 2030?”; “Welk gevoel heb je als je aan de toekomst denkt?”; “Welk beeld uit de
presentaties heeft jou geraakt?”; “Wat kan jouw bijdrage zijn om de toekomst meer
duurzaam en rechtvaardig te maken?” en “Hoe kunnen meer mensen actief betrokken worden om mee te werken aan een duurzame toekomst?”. Tijdens deze gesprekken werden meningen en emoties geuit, ideeën geopperd, tips uitgewisseld, enz. De
tijd ontbrak echter om daar uitgebreid op in te gaan en de onderwerpen die aan bod
kwamen diepgaand te bestuderen.

CSA-boerderij
Tijdens het bezoek van de hogeschoolstudenten aan de Meester-Wroeterij gaf de
boer uitleg over zijn CSA-boerderij, leidde hij de studenten rond op de akkers en in
de omgeving en nam hij uitgebreid de tijd om met de studenten in gesprek te gaan
en vragen te beantwoorden. De rondleiding duurde een tweetal uur. In het begin
was het vooral de boer die zijn verhaal vertelde, maar naarmate het bezoek vorderde,
namen steeds meer studenten het woord om vragen te stellen en met de boer en met
elkaar in discussie te gaan. Daarbij verwezen ze regelmatig naar inhouden die in hun
lessen aan bod kwamen en naar hun eigen ervaringen, veelal met gangbare landbouw-
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technieken die sterk verschillen met wat ze op de CSA-boerderij te zien en te horen
kregen. Een aantal studenten in de groep waren kinderen van landbouwers.
De studenten bezochten de boerderij in het kader van een vak over duurzame landbouw. Doorheen de rondleiding en het gesprek met de boer kwamen heel wat
onderwerpen aan bod: het concept duurzame ontwikkeling (Planet – People – Profit),
het Europese beleid inzake landbouwsubsidies en de historiek daarvan, productiviteit,
pesticiden, het inkomen van landbouwers, genetisch gemodificeerde gewassen, agroforestry, natuurontwikkeling, vleesconsumptie, globalisering, monoculturen, aardappelziekte, industriële voedselverwerking, keuzes en verantwoordelijkheden van consumenten, patenten op zaden, biodynamische landbouw... De boer vertelde zijn verhaal,
toonde hoe hij zijn kijk op duurzame landbouw in de praktijk probeerde te brengen
en wekte op die manier de interesse van de studenten. Deze stelden vragen (“Maar,
wat is dan uw mening over eigenlijk, over gangbare landbouw?”; “En hoeveel landbouwgrond is er in Vlaanderen?”; enz.) en ze gingen met elkaar en met de landbouwer
in discussie (“Stel nu dat je die subsidies helemaal weg doet, dan produceren wij nog
veel efficiënter voedsel dan Afrika, dan blijft het toch nog goedkoper”; “Als iedereen
op die manier produceert, dan heb je toch onmogelijk voldoende voedsel voor gans
België”; enz.). Op die manier werd doorheen de rondleiding de kwestie van duurzame
landbouw grondig en vanuit verschillende perspectieven bestudeerd. Zoals verderop
zal blijken, werd daarbij ook duidelijk dat verschillende overtuigingen en belangen niet
altijd zonder meer te verzoenen zijn en dat er achter de diversiteit van meningen uiteenlopende opvattingen schuilen over hoe de samenleving georganiseerd zou moeten
worden.

Diversiteit van actoren?
De drie onderzochte cases streefden, elk op hun manier, naar het betrekken van verschillende actoren om duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. In deze paragraaf
beschrijf ik hoe wordt omgegaan met de diversiteit aan betrokken actoren en met
de gevarieerde perspectieven die zij inbrengen. Dit laat toe om later in de tekst de
educatieve dynamiek in deze praktijken verder te duiden.

Transitiearena
De milieudienst van de stad Gent, meer bepaald de medewerkers van het klimaatteam, richtten de transitiearena op. Zij zorgden voor administratieve, logistieke
en strategische ondersteuning door vergaderingen voor te bereiden, financiering te
zoeken, stappenplannen te ontwikkelen... en werden daarbij begeleid door DRIFT
(Dutch Research Institute For Transitions), VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch
Onderzoek) en tri.zone (een consultancybureau voor duurzame ontwikkeling).
Een sleutelrol was weggelegd voor de 17 leden van de transitiearena, de zgn. “frisdenkers” of “koplopers” waarvan men verwachtte dat ze de plannen om te komen
tot een klimaatneutrale stad “co-creëren” en “co-uitvoeren”. De medewerkers van
de milieudienst beklemtoonden dat klimaatneutraliteit tegen 2050 een ambitie was
die de stad onmogelijk op eigen houtje kon realiseren. Daarom werden uiteenlopende
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actoren uit bv. het bedrijfsleven, het jeugdwerk, de artistieke sector, de milieubeweging
en de academische wereld gevraagd om deel uit te maken van de transitiearena.
“Iedereen moet mee eigenlijk een stuk achter de doelstelling staan maar moet ook mee
kunnen de doelstelling creëren, dus eigenlijk een soort van co-creatie en, euh, als ge
co-creatie toelaat en als het meer iedereen zijn kindje wordt, hé, ga je ook makkelijker
de stap zetten naar co-uitvoering en dat komt dan tegemoet aan het tekort aan hefbomen dat je zelf hebt.”

Men zocht specifiek naar mensen met een bepaalde expertise (ICT, mobiliteit…) en
naar “mensen met een netwerk”, d.w.z. mensen die de tijd, animo, kennis, creativiteit
en invloed hebben om in hun netwerken “een verschil te maken”. Verder vond men het
belangrijk dat arenaleden “geïnteresseerd”, “overtuigd” en “positief” waren.
“We hebben mensen nodig die in groep, die positief en constructief denken, die naar 		
oplossingen kijken en die niet zich zitten blind staren op de drempels. En ik vrees dat X
zich nog maar al te graag blind staart op de drempels, X is vrij negatief telkens als X
obstakels ziet, terwijl dat het eigenlijk een soort van tweede natuur moet zijn van als er
een drempel komt meteen te beginnen denken aan de oplossing en ge merkt dat X
daar op stuit, dus vandaar dat dat wel een beetje tegenviel.”

Dergelijke, specifieke verwachtingen golden dus als richtlijnen om geschikte kandidaten voor de transitiearena te selecteren maar ook om het engagement en de bijdrage
van de uiteindelijke arenaleden te beoordelen. Sommige actoren werden beschouwd
als meer waardevol dan anderen en er werd daarom extra moeite gedaan om hen
te betrekken of aan boord te houden.
“Nu, moest er iemand zijn die zeer valabel is, die effectief afhaakt, gelijk bijvoorbeeld X
wou aanvankelijk geen klimaatwerkgroep trekken, die stond daar een beetje echt wel
weigerachtig tegenover, ben ik effectief wel met X gaan praten omdat ik vond dat X wel
een waardevol figuur was om zo’n klimaatwerkgroep te kunnen trekken en euh, uitein-		
delijk was dat wel, was X enthousiast maar zag X gewoon niet praktisch een strategische
visie en hebben we gezegd ok, wij ondersteunen u erin, hé.”

Transitienetwerk
Een kerngroep van zes vrijwilligers coördineerde Transitienetwerk Vlaanderen en
ondersteunde de oprichting van lokale initiatieven d.m.v. cursussen, lezingen en het ter
beschikking stellen van informatie en (educatief) materiaal. Het hart van de beweging,
zo benadrukten zij, wordt echter gevormd door de vele vrijwilligers in lokale transitiesteden, –dorpen en –wijken. De bottom-up benadering van de beweging en de klemtoon op lokale gemeenschappen werd voortdurend benadrukt.
“Dus de plek waar dat ge woont, daar gebeurt het of daar moet het gebeuren. ’t Is niet
dat mensen van overal samenkomen om dan op één plek iets te doen maar ’t is eigen-		
lijk, iedereen kijkt in zijn eigen straat, in zijn eigen buurt wat dat er mogelijk is, hé.”

De transitiebeweging streefde er dan ook naar zoveel mogelijk actoren uit die lokale gemeenschappen te betrekken en op die manier een diversiteit aan talenten en
capaciteiten te mobiliseren. “Iedereen is zeer welkom”, benadrukte men, en er werden
inspanningen gedaan om de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk te houden:
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zorgen dat mensen zich inderdaad welkom en gewaardeerd voelen, de kostprijs van
activiteiten zo laag mogelijk houden, gericht inspanningen doen om een breder publiek te bereiken, enz.
Die openheid naar “iedereen” toe, stond echter enigszins in contrast met de (min of
meer impliciete) verwachtingen die men koesterde ten aanzien van deelnemers. Zo
ging men ervan uit dat deelnemers moesten inzien dat ook zijzelf, in hun lokale gemeenschap, in belangrijke mate konden bijdragen aan de transitie naar een duurzame
samenleving.
“Een zekere openheid is belangrijk en ook euh, wat dat we toch wel willen vermijden 		
is … het altijd maar, euh, doorschuiven naar anderen, hé. De paraplu naar omhoog ste-		
ken van het is de schuld van die, het is de schuld van die. Ik denk dat daar dan wel een
beetje de houding is van ok, euh, die hebben een belangrijke verantwoordelijkheid maar
laat ons ondertussen toch eens kijken van wat kunnen wij doen, hé. Dus misschien is 		
dat een soort verwachting dat mensen wel bereid zijn om ook hun eigen aandeel in 		
dingen die gebeuren, euh, te zien.”

Tijdens een transitiecafé pleitte één van de deelnemers voor het belang van het streven naar structurele maatschappelijke veranderingen eerder dan te focussen op individuele gedragsverandering. Een lokale vrijwilligster merkte op dat hij “nog niet klaar
was voor de veranderingen die nodig zijn”. Dergelijke impliciete verwachtingen dat
deelnemers de probleemanalyse en oplossingsvoorstellen van de transitiebeweging
zonder meer delen, bleek moeilijk te rijmen met de door henzelf benadrukte openheid voor een breed publiek. Beide kernvrijwilligers die ik interviewde, gaven te kennen dat men in de praktijk toch vooral gelijkgestemden bereikt.
“Maar dus, wat zie je, dat dat niet zo gemakkelijk loopt en dat, euh, mensen die spon-		
taan naar die eerste transitie-initiatieven komen toch een bepaald profiel hebben, hé …
Veel jonge mensen zijn het die heel, euh, gedreven vaak heel sterk met het ecologische
thema bezig zijn, niet altijd even sterk met het sociale, hé. Ik denk ook toch eerder links
denkend, ja, euh, allez. Euh… dus het is een bepaalde eerste groep mensen die daar toch
naar toe komt, hé. En dat maakt soms dat wel een beetje moeilijker om dan te verbre-		
den, wat dat de bedoeling is … Omdat het toch een beetje mijn ervaring is dat die 		
startersgroepen, euh, in hun eigen leefwereld zitten en het niet altijd zo gemakkelijk
hebben om de, euh, de stap naar buiten te zetten … Dat blijft een beetje in het kringske
van de oude geëngageerden … Maar dan zijt ge eigenlijk niet met transitie bezig. Dan 		
zijt ge bezig met interessante dingen, vanuit een leuk groepje van gelijkgestemden.”

CSA-boerderij
Ook op de CSA-boerderij golden bepaalde – al dan niet expliciete – verwachtingen
ten aanzien van de leden. Zo moesten zij hun bijdrage vooraf betalen voor het volledige seizoen en zelf groenten en fruit komen oogsten op de akker (liefst met de fiets,
zei de boer op een infoavond). Aangezien de boerderij (nog) niet voldoende winstgevend was om een volwaardig loon op te leveren voor de boer – die daarom nog deeltijds als leerkracht werkte – werd ook verwacht dat de leden regelmatig meehielpen op
de boerderij, bijvoorbeeld tijdens de maandelijks georganiseerde werkdagen.
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“Ik zou graag hebben dat die nog actiever bezig zijn, hoe actiever en hoe meer betrokken zij zijn op de boerderij, hoe beter. Bij sommige mensen, het minimum is dat ze
komen oogsten, dat ze hun oogstaandeel betalen en komen oogsten en bij sommigen 		
lukt dát zelfs niet ... In hun hoofd vonden ze dat een heel goed idee, maar praktisch in
hun weekschema … kregen die dat niet geregeld”

De leden konden op die manier ervaren dat het streven naar een andere, meer
duurzame manier van voedselproductie en –consumptie allesbehalve vrijblijvend is.
Het vraagt wel wat om zich in een dergelijk experiment te engageren. Tijdens de
rondleiding voor studenten beklemtoonde de boer dit ook. Hij vertelde over de zorg
voor zijn akkers, zijn gewassen en de leden voor wie hij ze teelde en over het vele werk
en de opoffering die dat van hen vroeg. Tegelijkertijd legde hij uit waarom het voor
hem zo belangrijk was om dit engagement op te nemen.
“Als ge zo 45 zijt, denk je van euh, wat heb ik hier nog te doen in het leven en dan had
ik zoiets van ok, dat ga ik doen. Daar ga ik nu een keer écht voor gaan. Dat ga ik nu, nu
echt dat een keer goed doen hé. En het zal kosten wat het kost en ik zal in mijn been
snijden en ik zal minder verdienen. Ik werkte vroeger voor televisie dus daar verdiende ik
ongeveer acht keer zoveel. Maar dat is nu niet meer zo, maar ok, ik ben wel gelukkiger 		
en ik heb, ik heb echt het gevoel dat ik iets zinvol aan het doen ben.”

De studenten die de rondleiding volgden, waren zeker niet allemaal gelijkgezinden. Uit
de gevoerde discussies bleek dat er heel wat punten waren waarover geen eensgezindheid bestond. De boer leek hen daarbij niet te willen overtuigen van zijn persoonlijke
visie op duurzame landbouw. Integendeel, vaak vroeg hij expliciet om tegenspraak
(“Ge moogt mij tegenspreken hé”; “Ge moogt het zeggen als ik te confronterend ben of
als ik dingen zeg die niet kloppen ook hé”). De manier waarop hij over zijn boerderij
vertelde en het engagement ervoor dat hij daarbij uitstraalde, toonden dat het hier
niet ging om het verkondigen van een objectieve waarheid waarvan de studenten
overtuigd moesten worden maar evenmin om een vrijblijvende, louter subjectieve
mening.
“Allez, dat is mijn standpunt hé. Ge moogt het daar helemaal niet mee eens zijn hé.
Maar ik kan geen ander verhaal vertellen dan dat.”

Innovatie en transformatie?
Het zoeken van alternatieven voor bestaande, onduurzame praktijken stond centraal
in elk van de drie onderzochte cases. In deze paragraaf beschrijf ik hoe dit op verschillende manieren in de praktijk werd gebracht. Van daaruit sta ik stil bij de vraag of en
hoe er in deze praktijken ruimte is voor ‘transformatief leren’, t.t.z. om los te breken
uit bestaande manieren van denken en handelen en om nieuwe perspectieven te exploreren en uit te testen.

Transitiearena
Zoals gesteld, was het de bedoeling van de milieudienst om samen met de leden van
de transitiearena uit te zoeken hoe Gent tegen 2050 klimaatneutraal kan worden en
om te experimenteren met initiatieven die dat mogelijk maken. Vanuit een analyse van
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het bestaande systeem werkte men aan alternatieve toekomstbeelden, aan transitiepaden die daar naartoe moesten leiden en aan acties en experimenten om dit in de
praktijk te brengen.
Wat daarbij opviel, was de beperkte ruimte om bestaande, dominante wereldbeelden, ideeën en praktijken fundamenteel in vraag te stellen. Hoewel tijdens de bijeenkomsten zeer uiteenlopende bezorgdheden, argumenten, voorstellen, opinies… aan
bod kwamen, bleken die niet allemaal evenveel invloed te hebben op het in de transitiearena ontwikkelde beeld van een klimaatneutraal Gent in 2050 en de transitiepaden
die daartoe moesten leiden. Eerder dan los te breken uit bestaande perspectieven,
sloten deze toekomstbeelden en transitiepaden immers nauw aan bij het momenteel dominante discours van ‘ecologische modernisering’. Daarbij worden ecologische
uitdagingen beschouwd als kwesties die, mits een goed management, kunnen leiden
tot win-win-situaties. Men gaat er van uit dat verandering mogelijk is binnen de context van de bestaande politieke, economische en sociale structuren, zolang iedereen
maar zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Van alle stakeholders wordt verwacht
dat ze samenwerken aan een consensus waar op termijn iedereen beter van wordt.
Ecologische duurzaamheid wordt gezien als een motor voor technologische en economische vooruitgang. Transitiepaden zoals “Lokaal samen meerwaarde creëren met een
poort op de wereld” en “Intelligente kringlopen” leggen inderdaad de klemtoon op
technologische oplossingen en op samenwerken aan een win-winsituatie voor economie en ecologie.
In de discussies over de actie “afval is geschiedenis”, bijvoorbeeld, was er niet veel
ruimte om onze huidige consumptiesamenleving fundamenteel in vraag te stellen.
Bezorgdheden over de bestaande economische systemen die het hergebruiken en herstellen van producten bemoeilijken (bv. globalisering, loonkosten…), werden doorheen
de discussie herleid tot technische kwesties (bv. recyclage of productdesign).
l “Een letterlijk citaat was ‘de overheid moet een kader creëren dat de vrije markt kan
		 invullen’ … maar dat kader heeft consumptie veroorzaakt. Een focus op herstellen 		
		 kan arbeidsplaatsen creëren.
l Je gaat ándere consumptie creëren. Jij beoogt consumínderen, dit gaat over con		
		sumanderen.”

Binnen het transitiepad “Lokaal samen meerwaarde creëren met een poort op de
wereld” stond het concept “Blue Economy” centraal. Het geloof in de noodzaak van
voortdurende economische groei werd hierbij niet op de helling gezet, zo bleek in
een filmpje dat getoond werd tijdens een Klimaatforum.
“If we can make the cake bigger, it is easier to share with everyone. However many
people have good ideas, what we need are people who make it happen, we need these
entrepreneurs, actually we need a whole generation of entrepreneurs. […] They change 		
the rules of the game and generate more money for themselves and their community.
That makes everybody happy.”

Transitienetwerk
De transitiebeweging beklemtoonde dat uitdagingen zoals klimaatverandering en
piek-olie ervoor zorgen dat we onze huidige levensstijl onmogelijk kunnen be-
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houden en dat we dus moeten “leren om op een heel andere manier te gaan leven”.
Zoals gezegd, lag de klemtoon daarbij op capaciteitsopbouw in lokale gemeenschappen. Men wees op het belang van zelf aan de slag te gaan met alternatieve praktijken
en van het verwerven van de nodige vaardigheden daarvoor.
“Wij kunnen eigenlijk nog bijzonder weinig zelf, hé … Koken is daar bijvoorbeeld één 		
van. Iedereen moet kunnen koken. Bijvoorbeeld zelf je eigen groenten verbouwen of je
eigen, voor je eigen voedsel zorgen, hé, zelf je eigen kleren maken, zelf je, je spullen 		
repareren … Dus dat, dat is ook één van de dingen die we willen, die we zouden willen 		
dat mensen weer leren, hé. En dat mensen weer leren om zelf het heft in handen te
nemen. Dus zichzelf te organiseren in hun eigen gemeenschap, van wij gaan dat hier 		
aanpakken. En al doende leren om te vergaderen, om te communiceren, om te, ja, creatief te denken, om wegen te zoeken, hé. Euh. Dus om dingen samen aan te pakken.”

Deze dwingende en misschien ietwat pessimistische boodschap dat we onze huidige
manier van leven onmogelijk kunnen aanhouden, werd echter consequent gekaderd als een positief verhaal dat ook heel wat opportuniteiten in zich droeg. Transitie, zo werd voortdurend benadrukt, betekent niet enkel werken aan een ecologisch
duurzame (in de zin van ‘volhoudbare’) manier van leven maar houdt tevens de kans
in om te werken aan een warmere, gezelligere, socialere samenleving waarin het beter
leven is. Of, zoals de folder van de transitiebeweging het stelde:
“De veranderingen die we nodig hebben om de totale ineenstorting te vermijden, zijn 		
precies die dingen die we moeten doen om de wereld te creëren waar we van dromen”

Deze nauwe koppeling tussen de noodzaak om onze levensstijl aan te passen en
de evidentie dat dit zal leiden tot een warmere, gezelligere en socialere samenleving dreigt echter al te snel voorbij te gaan aan het feit dat “de wereld waar we
van dromen” er wellicht niet voor iedereen hetzelfde uitziet. Welke toekomst men
wenselijk vindt, wordt immers op zeer uiteenlopende en soms onverzoenbare manieren ingevuld en bovendien heersen er verschillende opvattingen over de manieren
waarop die wenselijke toekomst het best gerealiseerd kan worden. In een interview
wees ook één van de kernvrijwilligers op de grenzen van een dergelijke consensusbenadering:
“In de transitie wordt, euh, heel bewust eigenlijk de sociale strijd, zoals die op zoveel 		
vlakken gevoerd is, euh… wordt bewust wat op de achtergrond gehouden, om niet te
zeggen buiten de deur gehouden. En daar zijn veel discussies over hé. Wat ik persoonlijk
dus ook heel spijtig vind … Ja, men wil absoluut, euh, dat positieve verhaal houden, hé. 		
Terwijl, euh, ja, je sommige dingen nooit zult kunnen realiseren zonder strijd, hé. Die ga
je niet cadeau krijgen omdat je zo’n leuk, lief, positief verhaal hebt, hé … Dus dat dis		
cours dat wordt zoveel mogelijk buiten gehouden, hé. En het is eerder een verhaal van, 		
euh, ja, op een heel positieve manier met z’n allen bouwen aan een nieuw soort samenleving, hé. Alsof er daarbuiten geen, euh, geen mensen meer zijn die dat niet zien zitten,
hé, en waar je het op zult moeten veroveren.”

Ook de hoger aangehaalde discussie tijdens een transitiecafé over de noodzaak van
structurele veranderingen versus het belang van individuele gedragsverandering en de
reactie daarop van een lokale vrijwilligster laat zien hoe het streven naar een consensus de ruimte beperkt om een diversiteit aan mogelijke en wenselijke toekomstbeelden en praktijken te articuleren en uit te proberen.
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CSA-boerderij
Ook op de CSA-boerderij stond het zoeken naar alternatieven voor bestaande, onduurzame praktijken centraal. De boer wou via de opstart van deze boerderij “een
verschil maken”, losbreken uit gangbare landbouwpraktijken en samen met de oogstaandeelhouders een alternatieve kijk en aanpak vormgeven en uitproberen.
Hierbij was het expliciet de bedoeling om dominante denkbeelden over landbouw
en voedselvoorziening in vraag te stellen. In tegenstelling tot het gangbare discours
van ecologische modernisering werd er bijvoorbeeld niet van uitgegaan dat zorgen
voor de natuur, voor mensen en voor economische groei zonder meer te verzoenen
zijn. Het zgn. ‘3P-model’ waar in de context van duurzame ontwikkeling vaak naar
verwezen wordt, betekende voor deze landbouwer niet dat we zouden moeten streven
naar win-win-winsituaties tussen gelijkwaardige bekommernissen.
“Dus we hebben heel duidelijk gesteld: ge hebt drie P’s, waarschijnlijk u wel bekend, 		
Planet, People, Profit, maar wij doen dat letterlijk in die volgorde dus eerst Planet, 		
dan People en dan Profit. En natuurlijk is er druk vanuit profit, omdat dat in onze 		
maatschappij juist het belangrijkst is, is die druk heel groot, hé, om dat rendement te
blijven behouden, want alles kost geld, hé. Alles moet je betalen met geld hé, en niet 		
met aarde. Maar ik denk dat we het moeten omkeren, allez zeker de landbouw, als ge
die een beetje duurzaam wilt maken, als je mensen bewust wilt maken, dat je dat van 		
voren moet zetten. Dat is een heel consequente keuze maar financieel niet zo interes-		
sant. [lacht] Nog niet.”

Tijdens het bezoek van de studenten gaf de boer aan dat dit niet gemakkelijk was
en heel wat consequenties met zich mee bracht.
“Als ge kiest voor de P, heel bewust, van we gaan beginnen met de natuur en we begin		
nen als landbouwer maar we gaan niet mee in het verhaal van we zetten een nieuwe 		
hangaar of we kopen nieuwe tractors en we gaan voor een volledig nieuw bedrijf, dan
valt ge uit de boot [voor landbouwsubsidies]. Dus we zijn eigenlijk de ommekeer, met 		
ons bedrijf zijn wij de ommekeer aan het maken ... Nu, het is wel wroeten. Wij noemen
ook de Meester-Wroeterij. Dat wil zeggen dat wij echt wel met op een andere manier 		
bezig zijn met onze gewassen, met de grond en met de natuur en met mensen. En dat
de laatste P, profit, dat dat voor ons inderdaad een moeilijk probleem wordt. Wij
moeten daarmee wroeten en aan de slag.”

Leeruitdaging of democratische uitdaging?
In elk van de drie onderzochte cases heerste een spanningsveld tussen wat ik eerder
omschreef als duurzaamheidsproblemen als ‘leerproblemen’ en als democratische
uitdagingen. In deze paragraaf ga ik kort in op hoe de cases op een verschillende
manier omgaan met de rol van educatie bij het aanpakken van duurzaamheidskwesties. Wordt leren gezien als een middel om een duurzame samenleving te realiseren
of kijkt men op een minder lineaire manier naar het verband tussen het educatieve
en het politieke? Dit laat toe om de educatieve dynamiek in de drie cases verder te
verhelderen.
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Transitiearena
De transitiearena werd opgericht met de duidelijke doelstelling om bij te dragen tot
het realiseren van een klimaatneutrale stad tegen 2050 vanuit een tweesporenbenadering waarbij leren en doen hand in hand gaan. Men wou, met andere woorden, “al
doende leren” en – misschien vooral – “al lerende doen”. Men verwachtte van de arena
dat die een katalysatorfunctie zou vervullen om het geleerde om te zetten in effectieve acties.
“Wij hebben gekozen voor een pad van studeren en doen, dus als je de stad naar kli-		
maatneutraliteit wil brengen of volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen, dan
kan je nog jaren studeren … maar eigenlijk vraagt niet alleen de maatschappij maar ook
de politiek, dat er rapper een actie is en daarmee dat we een parallel pad doen met ook
het doen en dat is eigenlijk die transitiearena. Dat is maken dat mensen uw doelstelling
ook willen dragen maar ook acties ondernemen binnen die doelstelling.”

Het educatieve heeft in deze transitiearena dus een zeer duidelijke focus en functie:
bijdragen tot het realiseren van de beleidsdoelstelling om Gent klimaatneutraal te
maken d.m.v. “een transitie in de hoofden”.
“Zodanig dat wij eigenlijk gewoon euh, de transitie in de hoofden moeten bewerkstelligen. Allez, daar komt het eigenlijk… In mijn, in mijn ogen komt het daar op neer, zo 		
van euh, die ingenieurs, die komen met maatregelen af die ge kunt nemen. Die zeggen
wat is haalbaar. Die, die voeren studies uit over hernieuwbare energie, energiekaarten ...
Maar daarmee raakt dat nog niet verkocht natuurlijk hé. Dus eigenlijk, ja, allez, in dat 		
opzicht beschouw ik hetgeen wat dat wij doen voor dat klimaatverhaal ook als educatie
voor duurzame ontwikkeling.”

Transitienetwerk
Analoog zien we dat ook in de Transition Towns beweging de focus eerder lijkt te
liggen op “doen” dan op “leren”. Daarbij werd benadrukt dat een duurzaamheidstransitie veel meer vraagt dan enkel kennis en informatieoverdracht.
“Dus, dus er is wel een idee van we moeten informatie overbrengen maar er is ook een
heel groot besef van, euh, van informatie alleen krijg je weinig dingen in beweging, hé.
Dus het is zeker niet het klassieke pedagogische ding van kennis en dan inzicht en dan
gedragsverandering. Euh, in die zin wordt ook veel gewerkt door dingen te doen … door
aan fietsen te werken of kleren te herstellen of zo, hé.”

Ook hier is de inzet van educatie zeer nauw gelinkt aan het aanpakken van een
maatschappelijke uitdaging: klimaatverandering het hoofd bieden en lokale gemeenschappen voorbereiden op een toekomst met minder olie.

CSA-boerderij
Zoals al aangegeven, wilde ook de CSA-boer met zijn gemeenschapsboerderij op een
heel concrete manier – ‘al doende’ – werken aan een meer duurzame samenleving.
Alhoewel zijn engagement en gedrevenheid cruciaal was voor de educatieve dynamiek tijdens de rondleiding was deze er niet op gericht de studenten ervan te
overtuigen om ook op hun beurt bij te dragen aan deze ambitie. De landbouwer leek
er niet naar te steven een welbepaalde ‘transitie in hun hoofden’ teweeg te brengen.
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Door echter tijdens het boerderijbezoek te tonen wat hem dreef, door stil te staan bij
zijn bekommernissen en engagement en bij de consequenties daarvan, probeerde hij
hun interesse te wekken. De vragen die studenten stelden, toonden hoe hij hen op die
manier prikkelde om te proberen vatten wat ze nu precies tijdens dit bezoek te zien
en te horen kregen.
“Wie bent u dan eigenlijk of, ja, hoe komt u hier op dit bedrijf terecht?”

De kwestie van duurzame landbouw werd op die manier een gedeelde interesse
tijdens deze rondleiding, een kwestie die de boer en de studenten doorheen hun
gesprekken samen verder exploreerden. Educatie was daarbij geen middel om de
studenten ervan te overtuigen mee te werken aan een welbepaald beeld van een
duurzame wereld. Veeleer leek de boer erop gericht hen te laten stilstaan bij de vraag
wat zo’n duurzame wereld kan zijn. Hij toonde wat hem dreef en waar hij voor stond,
benadrukte dat dit niet de enige mogelijke ‘oplossing’ was en liet zien dat het evenmin
een vrijblijvende, louter subjectieve mening was. Door de kwestie van duurzame landbouw samen te exploreren, hadden de studenten aandacht voor wat daarbij allemaal
op het spel stond. Dit kunnen we zien als een uitnodiging, een uitdaging om stil te
staan bij de vraag wat – in het licht van dit alles – een duurzame wereld voor hen
betekent en welke engagementen dit dan met zich meebrengt.

Educatie in transitie: 3 leermetaforen
De analyse van deze 3 cases biedt een aantal aanknopingspunten om verder in te
gaan op de vraag welke vormen van leren we in deze uiteenlopende transitiepraktijken terugvinden. In wat volgt, zal ik deze educatieve dynamiek verder duiden aan
de hand van wat men noemt ‘leermetaforen’: beelden die gebruikt worden voor het
definiëren van leren. Ze staan voor radicaal verschillende antwoorden op de vraag wat
leren nu eigenlijk precies is, of zou moeten zijn (Sfard 1998). De pedagogische literatuur beschrijft uiteenlopende leermetaforen. Deze zijn complementair. Het zijn geen
concurrerende modellen die elkaar uitsluiten maar veeleer verschillende perspectieven
om leerprocessen te benaderen (Sfard 1998; Elmholdt 2003). Ze bestaan naast elkaar
en komen in de praktijk ook gecombineerd voor en overlappen elkaar gedeeltelijk.
Niettegenstaande blijven de metaforen gebaseerd op fundamenteel verschillende uitgangspunten.
In de onderzochte transitiepraktijken zijn aspecten van de volgende vier leermetaforen duidelijk te herkennen.
1. Leren als kennis verwerven (‘acquisition metaphor’ – Sfard 1998)
Dit beeld van leren kent een lange traditie en staat voor wat in de meest gang-		
bare benadering verstaan wordt onder leren: het verwerven van kennis, vaar-		
digheden, ideeën, noties, concepten, betekenissen, feiten, schema’s, representa-		
ties, enz.
Deze leermetafoor is terug te vinden in elk van de onderzochte praktijken en komt

50

bijvoorbeeld zeer duidelijk naar voor als men het heeft over het streven naar ‘een 		
transitie in de hoofden’ zodat mensen de noodzaak inzien van de klimaatmaatre-		
gelen die ingenieurs voorstellen. We vinden dit ook terug in de ambitie van de transitiebeweging om mensen inzicht te geven in ‘wat er aan het gebeuren is en wat zij
daaraan kunnen doen’ en in het belang dat de beweging hecht aan het aanleren
van vaardigheden zoals zelf voedsel produceren, kleren maken, fietsen herstellen, 		
enz. Ook tijdens het bezoek aan de CSA-boerderij kregen de studenten kennis aangereikt over het Europees beleid inzake landbouwsubsidies, over biodynamische
teeltmethodes, enz.
We hebben hier dan ook te maken met een wijdverspreid en cruciaal aspect van 		
educatie. Zoals de casestudie echter laat zien, veronderstelt educatie in de context
van duurzaamheidstransities ook meer dan enkel het verwerven van de juiste kennis en vaardigheden. Dit is des te meer het geval omdat er in het licht van duur-		
zaamheidskwesties vaak nogal wat onenigheid bestaat over welke kennis ‘juist’ 		
is en welke vaardigheden nodig zijn. Een eenzijdige focus op kennisoverdracht en 		
competentieontwikkeling dreigt te verhinderen dat een alternatieve kijk op de
kwesties waarmee we te maken hebben, aan bod kan komen.
2. Leren als participeren (‘participation metaphor’ – Sfard 1998).
Leren wordt hier gezien als participeren, als deelnemen aan een bepaalde gemeen schap. Het is een proces waardoor de lerenden deel gaan uitmaken van een 		
groter geheel. Dit veronderstelt van hen het vermogen om te communiceren in
de taal van die gemeenschap en te handelen volgens de specifieke normen en 		
verwachtingen die daar gelden.
Ook deze metafoor vinden we terug in elk van de transitiepraktijken. Zowel de 		
leden van de transitiearena, de inwoners van lokale Transition Towns als de oogst-		
aandeelhouders van de CSA-boerderij participeren in een groter geheel, een speci-		
fieke gemeenschap die een duidelijk doel voor ogen heeft. Het leren dat in dit
verband plaatsvindt, heeft dan ook te maken met het leren beantwoorden aan de 		
normen en verwachtingen die in die gemeenschap – met het oog op de nagestreefde doelen – gelden: constructief meedenken, de noodzaak inzien van individuele
inspanningen om piek-olie aan te pakken, zelf (met de fiets) groenten en fruit oogsten op de boerderij, enz.
Een dergelijke gedeelde betrokkenheid op een specifieke kwestie is ongetwijfeld
een bijzonder waardevol aspect van educatie in de context van duurzaamheidstransities. De casestudie laat echter ook zien hoe een focus op gemeenschapsvorming 		
ervoor kan zorgen dat alternatieve ideeën over het probleem en/of de oplossingen
naar de achtergrond verdwijnen en dat mensen die niet kunnen of willen voldoen
aan de heersende normen en verwachtingen buitenspel komen te staan.
3. Leren als kennis creëren (‘knowledge creation metaphor’ – Paavola e.a. 2004)
Deze metafoor legt de nadruk op innovatie, op het collectief creëren van tot dan
toe onbestaande kennis. Leren staat dan in het teken van het transformeren en 		
verder ontwikkelen van bestaande ideeën en praktijken waarbij de lerenden
niet enkel consumenten van kennis zijn, maar ook producenten ervan.
Dit beeld van leren is eveneens terug te vinden in de drie praktijken: zowel de transitiearena, de transitiebeweging als de CSA-boerderij zoeken expliciet naar nieuwe
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ideeën en praktijken en willen daarvoor nieuwe kennis en deskundigheid opbouwen.
Deze focus op innovatie en transformatie is een belangrijk aspect van educatie,
bij uitstek in de context van complexe, controversiële en onvoorspelbare duurzaamheidskwesties. Ook hier toont de casestudie echter hoe een gerichtheid op consensus (bv. het discours van ecologische modernisering, een welbepaald idee over ‘de 		
toekomst waar we van dromen’, enz.) de ruimte voor innovatie kan beperken.
4. Educatie als een respons (‘response metaphor’ – Vandenabeele en Wildemeersch 2012)
Vanuit de hiervoor aangehaalde beperkingen van de andere leermetaforen, ont-		
stond een beeld van educatie dat net focust op controverse in plaats van consen-		
sus, ervanuit gaande dat fundamenteel verschillende opvattingen onvermijdelijk
naast elkaar zullen blijven bestaan. Leren vindt dan plaats als een respons op die
verschillen. Educatie is volgens deze metafoor verantwoordelijke keuzes maken in
verband met kwesties waarbij onverzoenbare opvattingen, belangen, bekommernissen, enz. in het spel zijn. Het gaat dan om het kritisch in vraag stellen van de
(eigen) daden, standpunten en oordelen en om het voortdurend ontwikkelen van de
eigen identiteit in confrontatie met die diversiteit aan vragen, opvattingen, bekom-		
mernissen,… van anderen.
Dit beeld van leren is te herkennen in wat er gebeurde tijdens het bezoek van de
hogeschoolstudenten aan de CSA-boerderij. De manier waarop de boer toonde
waarvoor hij stond, hoe hij zich engageerde voor wat hij beschouwde als duurzame
landbouw en wat er daarbij op het spel stond, nodigde de studenten uit tot een 		
respons. Dat wil zeggen, door in dialoog met de landbouwer en met elkaar de
kwestie van duurzame landbouw vanuit heel wat verschillende perspectieven, 		
bekommernissen, belangen,… te bestuderen, werden ze uitgedaagd zich er op hun 		
eigen manier toe te verhouden. Ze werden uitgenodigd om, in het licht van wat ze
op de boerderij te zien en te horen kregen, voor zichzelf uit te maken wat een 		
duurzame wereld voor hen betekent en hoe ze zich daarvoor willen engageren.
Het is daarbij allerminst gegarandeerd dat zij aan het einde van de rit de opvattingen van de boer zullen delen en een gelijkaardig engagement zullen opnemen
(zie ook Van Poeck & Vandenabeele 2014). Maar dat was hier ook helemaal niet de 		
inzet van educatie – begrepen als een uitnodiging tot een respons op duurzaam-		
heidskwesties…

52

Educatie in transitie?
Dit alles gezegd zijnde, wat kunnen we dan concluderen m.b.t. het vaak beklemtoonde
belang van educatie in het licht van duurzaamheidstransities? Wat zijn uitdagingen
waar we voor staan als we waardevolle educatieve praktijken in deze context willen vormgeven?
Zonder enige pretentie om hier pasklare oplossingen en antwoorden te bieden – laat
staan om volledig te zijn – wil ik deze tekst afsluiten met enkele aandachtspunten die
we uit de analyse van de 3 onderzochte praktijken kunnen afleiden.

l

l

l

l

Openheid
Zeker in de context van duurzaamheidskwesties is het van belang niet bij voor		
baat af te bakenen hoe er naar die kwesties gekeken moet worden (m.a.w.: wat het
probleem en de oplossing precies is) en wie erover mag meepraten en –denken.
Een eenzijdige focus van educatie op het aanleren van welbepaalde competenties 		
staat die noodzakelijke openheid voor nieuwe ideeën, vragen, wereldbeelden en 		
handelingsperspectieven in de weg.
Niet vrijblijvend
Tegelijk staat er bij duurzaamheidskwesties altijd heel wat op het spel. Educatie is
dan ook geen vrijblijvende dialoog waarbij verschillende meningen en ideeën zon-		
der meer als evenwaardige en even belangrijke perspectieven naast elkaar worden geplaatst. Het is integendeel van belang de veelheid aan opvattingen, engage-		
menten, belangen, claims… te exploreren, met elkaar te confronteren en daarbij
ook stil te staan bij wat er (voor wie) op het spel staat.
Tijd en ruimte
Dit vraagt de nodige tijd en ruimte om kwesties grondig te bestuderen – inclusief
de controverses die erin vervat zijn – en om zich ermee in te laten (zie ook Van
Poeck et al. – in druk). Niet alle settings bieden deze tijd en ruimte en het is dus 		
maar de vraag of we alle fora waar men “al doende leert en al lerende doet” zonder
meer als educatieve settings kunnen benoemen.
Educatie ≠ politiek
Centraal in deze tekst stond de vraag hoe educatie zich verhoudt tot het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals duurzaamheidsuitdagingen. De case		
studie toont ons de grenzen van een instrumentele inzet van educatie, van het
idee dat er een direct, lineair verband is (of zou moeten zijn) tussen goede educatie
en het realiseren van de gewenste maatschappelijke verandering. Educatie als een
respons op duurzaamheidskwesties vertrekt niet van een dergelijke, lineaire benadering. Dit wil echter niet zeggen dat educatie niets met politiek of maatschappelijke transformatie te maken heeft. Integendeel. Het is allerminst een neutrale of
vrijblijvende praktijk. Wat echter op het spel staat bij educatie als een respons op 		
duurzaamheidskwesties, is “not just changing the world but giving others the
chance to do so” (Venturini 2010).
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Samenvatting: belangrijkste concepten
Educatieve setting = plaatsen zoals verenigingen, buurt- en opbouwwerk,
culturele organisaties, de media, de werkvloer, sociale en politieke bewegingen,
de publieke ruimte, participatieorganen, enz. die al dan niet educatie als doel
hebben maar die, door de aard van de interacties die daar plaatsvinden, plekken zijn waar (niet-formeel, informeel) geleerd wordt
Sociaal leren = een leerproces van groepen, netwerken en sociale systemen
dat kan ontstaan wanneer diverse actoren in dialoog gaan over een complex,
onzeker en onvoorspelbaar maatschappelijk probleem en samen alternatieve
oplossingen en manieren van samenleven uitdenken en uitproberen
Transformatief leren = een proces dat mensen uitdaagt om los te breken uit
bestaande wereldbeelden, ideeën en praktijken en om fundamenteel andere
manieren van denken en handelen te verbeelden en uit te testen
Publieke pedagogiek = recent onderzoeksveld dat focust op het raakvlak tussen het politieke (democratie) en het pedagogische (educatie) en dat expliciet
aandacht schenkt aan de controverses die hedendaagse maatschappelijke
kwesties met zich meebrengen
Ecologische modernisering = discours dat ervan uitgaat dat ecologische uitdagingen kunnen worden aangepakt binnen de context van de bestaande politieke, economische en sociale structuren – zolang iedereen maar zijn of haar
verantwoordelijkheid neemt – en dat ecologische duurzaamheid en technologische en economische vooruitgang hand in hand gaan
Leren als kennis verwerven = een beeld van leren waarbij leren wordt gezien
als het verwerven van kennis, vaardigheden, ideeën, noties, concepten, betekenissen, feiten, schema’s, representaties, enz.
Leren als participeren = een beeld van leren waarbij leren wordt gezien als
deel gaan uitmaken van een bepaalde gemeenschap en het verwerven van het
vermogen om te communiceren in de taal van die gemeenschap en te handelen volgens de specifieke normen en verwachtingen die daar gelden
Leren als kennis creëren = een beeld van leren als het collectief creëren van tot
dan toe onbestaande kennis en het transformeren en verder ontwikkelen van
bestaande ideeën en praktijken
Educatie als respons op duurzaamheidskwesties = een beeld van leren als het
maken van verantwoordelijke keuzes in verband met kwesties waarbij onverzoenbare opvattingen, belangen, bekommernissen, enz. in het spel zijn; als
het kritisch in vraag stellen van de (eigen) daden, standpunten en oordelen in
confrontatie met tegenstrijdigheden en controverse
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Zette deze presentatie je aan het denken? Waarover?
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Welke vragen roept deze presentatie bij jou op?

Noteer enkele interessante ideeën, concepten, inzichten… die in deze presentatie
aan bod kwamen

Wat neem je uit deze presentatie mee naar je eigen praktijk? Op welke manier?
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Hoofdstuk 3:
Collectief onderzoek “Leren in transitie”
Een collectief onderzoek…
Dag 2 en 3 van de conferentie staan helemaal in het teken van een collectief onderzoek naar educatie in de context van transitiepraktijken.
Op de tweede dag worden de deelnemers opgedeeld in groepjes. Je bezoekt, verspreid
over de stad Gent, zeer diverse organisaties en projecten die elk op hun manier streven naar de transitie naar een meer duurzame wereld en die daarbij een rol weggelegd zien voor één of andere vorm van leren. Bij deze praktijkbezoeken hebben
jullie een duidelijke opdracht en focus: onderzoeken hoe deze praktijken het concept
‘duurzaamheidstransitie’ invullen en welke opvattingen over/praktijken van educatie
je erin terugvindt. De inhouden die tijdens de eerste dag van de conferentie aan bod
komen, reiken je hierbij enkele relevante theoretische kaders en perspectieven aan (zie
ook teksten in dit werkschrift). Met de bezoeken aan de transitie-initiatieven willen we
je uitdagen om deze kaders te toetsen aan concrete praktijken. Door het bestuderen
van een veelheid aan praktijken willen we samen onderzoeken of de aangereikte theoretische perspectieven houdbaar zijn dan wel of we ze moeten/kunnen bijstellen of
aanvullen.
Om de bevindingen van elk groepje te kunnen uitwisselen met de andere deelnemers
van de conferentie (die andere praktijken bezoeken) én om de uitkomsten van de
werkconferentie te kunnen delen met collega-NME’ers werken we gericht toe naar een
gezamenlijke neerslag van ons onderzoek. Een gezamenlijk werkstuk dus over hoe
‘leren in transitie’ concreet vorm krijgt en over de lessen die het NME-werkveld daaruit
kan trekken. Om dit mogelijk te maken, is het belangrijk dat we het onderzoekswerk
van de verschillende groepjes én de registratie van de bevindingen zó organiseren en
structureren dat alles achteraf kan worden samengevoegd in een collectief en publiek
eindproduct. Het is daarom van het grootste belang dat elk groepje nauwgezet dezelfde werkwijze volgt voor het bestuderen van de praktijken en voor het presenteren van
de resultaten. Een protocol, zeg maar.

…naar “Leren in Transitie”
Hieronder vind je een overzicht van de organisaties en projecten die we in Gent zullen bezoeken. Bij je inschrijving voor de conferentie heb je gekozen voor 1 van de 10
aangeboden trajecten.
VM
1 lunch
NM

vzw DOK
Clouds in my coffee
Woonproject dsDs

De Kantine, DOKsite: splitsing Koopvaardijlaan - Afrikalaan
Dendermondsesteenweg 104
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Vzw DOK
DOK is een tijdelijke invulling van een zone waar in de toekomst een nieuwe Gentse woonbuurt zal
ontstaan. Sinds juni 2011 tovert DOK de verlaten site van de Gentse Oude Dokken om tot een bruisende
en inspirerende ontmoetingsplek waar kleine concerten, sport, expo, wafelenbak, terras, film, verfrissend
ideeëngoed, piraterij en een vleugje waanzin elkaar afwisselen. DOK is een ontmoetingsplek, een platform voor creatie en een werkplek, maar tegelijkertijd ook een publieksplek met grote en kleine evenementen voor jong en oud, waar iedereen welkom is. Een project waar ook organisaties, buurtbewoners,
aanstormend artistiek talent, bedrijven enz. worden betrokken. www.dokgent.be

Woonproject dsDs
De druk op de Gentse woningmarkt is de jongste jaren stevig gestegen, net zoals in de rest van Vlaanderen. De gemiddelde prijs van een huis in Gent was in 2011 bijna drie keer zo hoog als in 2001. De
stadsvlucht van jonge gezinnen piekt. Een huis met een tuintje in de stad blijft een onbetaalbare droom
voor heel wat Gentse gezinnen. Om die droom te verwezenlijken bundelden negen koppels de krachten
en centen om aan de Dampoort een oude school te verbouwen. De oude speelplaats werd een grote,
gemeenschappelijke tuin, de omliggende gebouwen negen woningen en de conciërgewoning aan de
straat een hip koffiehuis, Clouds in my coffee. De negen gezinnen wonen samen, maar delen enkel de
tuin. Voor de rest heeft elk gezin zijn eigen, afgesloten woning. Een woning in een co-housingproject is
geen koopje, maar de voordelen zijn groter dan bij een rijhuis. Het stadsbestuur moet de subsidie- en
vergunningsprocedures voor dit soort projecten eenvoudiger maken. De drempel is voor veel gezinnen
nu nog te hoog. ‘Wij wonen samen, maar zijn geen commune. Bij co-housing denken mensen meteen
aan gedeelde keukens, samen de was doen of geen privacy hebben’, zeggen Marieke Venken en Veva Van
Sloun. ‘Maar wij delen enkel een tuin. Voor de rest heeft elk gezin zijn eigen, afgesloten woning.
www.cloudsinmycoffee.be

VM
2 lunch
NM

Vlaams Materialenprogramma
Lekker GEC
Woongroep Meerhem

VAC Gent
K. Maria Hendrikaplein 6
Meerhem 149

Vlaams Materialenprogramma
Onze maatschappij zal op midden lange termijn geconfronteerd worden met de uitputting van sommige grondstoffen. Op amper vijftig jaar tijd is de totale wereldbevolking ook meer dan verdubbeld.
Wereldwijd zullen we het met minder moeten doen: minder water, minder grondstoffen, minder energie. Dit vergt een transitie die ook nieuwe technologieën, maar ook niet-technologische veranderingen
vraagt, een omslag in denken en gedrag. Het Vlaams Materialenprogramma is uniek binnen Europa in
haar aanpak waarbij actoren uit overheid, industrie, middenveld en kennisinstellingen samen deze transitie aansturen. Het departement LNE trekt de actie die deze transitie in vormingstrajecten integreert,
zowel in het onderwijs als op de werkvloer. www.vlaamsmaterialenprogramma.be

Woongroep Meerhem
Woongroep Meerhem staat voor organisch groepswonen in een oude school. Na een spannende aanloopfase, met de nodige perikelen rond de bouwvergunning en een vermoeiende verbouwfase, verhuisden in 2003 acht gezinnen naar een volledig omgebouwde school in de volkswijk ‘Sluizeken’ in Gent. Zij
hebben elk een comfortabele, goed afgescheiden privé woonst, maar binnenkoer, parking en groenzone
zijn gedeeld. Ook is er een gebouw dat enkele gemeenschappelijke functies herbergt (berging, wasruimte, …). De totale oppervlakte van de woongemeenschap bedraagt ongeveer 3.000m2.
Van meet af aan werden er inspanningen gedaan om zich goed te integreren in de kleurige en multiculturele wijk. De grote sportzaal biedt nog tal van mogelijkheden in de toekomst, maar eerst en vooral
genieten de bewoners van hun nieuwe thuis.
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VM

vzw Ateljee

lunch
NM

Het Restaurant
Buren van de Abdij en EnerGent

Textielsorteercentrum: Ververijstraat 17B
De Kringwinkel: Tarbotstraat 21
Vlaamsekaai 10
Herberg Macharius, Slachthuisstraat 28

vzw Ateljee
vzw Ateljee groeide uit tot de grootste sociale werkplaats in Vlaanderen en biedt haar medewerkers via
een brede waaier aan tewerkstellingsprojecten (De Kringwinkel, Gentmade, Het Restaurant - Parnassus,
Trans-fair, Het Landhuis, Energiesnoeiers, …) arbeid op maat. Zo realiseert Ateljee vanuit een diepgaande
maatschappelijke betrokkenheid kwalitatieve tewerkstelling van mensen met verminderde kansen. Verantwoordelijkheid, verbondenheid, respect voor mens en omgeving en realiteitszin zijn de centrale waarden
op basis waarvan Ateljee streeft naar een toekomst georiënteerde en waardengedreven organisatie met
haalbare, betaalbare, duurzame en maatschappelijk verantwoorde projecten. www.ateljeevzw.be

Buren van de Abdij en EnerGent
In de Gentse wijk Macharius, aan de samenvloeiing van Schelde en Leie, liggen de ruïnes van de SintBaafsabdij. Eind 2006 ontstond bij enkele buurtbewoners het idee om de abdij, na jarenlang gesloten te
zijn, op zondagnamiddagen opnieuw open te stellen. Omdat deze bonte groep buurtbewoners, de Buren van de Abdij, met zovelen waren, wilden ze geleidelijk aan meer doen dan alleen maar openstellen
op zondag. Ze organiseren er concerten, ontmoetingen, vertoningen of gesprekken. Ze kweken er ook
bijen en kruiden. Uiteraard wordt bij elk van deze activiteiten rekening gehouden met de kwetsbaarheid
en het karakter van het oudste gebouw van Gent.
In het vlakbij gelegen poortgebouw van het voormalige slachthuis werd in 2012, naar aanleiding van
TRACK, de Herberg Marcharius gestart. Aanvankelijk bedoeld als tijdelijk project bleek de herberg zo’n
storm van activiteiten te genereren dat werd beslist om ook na TRACK door te gaan. Elke vrijdagavond
en zondagnamiddag houden vrijwilligers de herberg open. Ook de herberg is een heuse bijenkorf van
activiteiten geworden waar een zeer brede mengeling van activiteiten plaatsvindt.
Beide gebouwen zijn eigendom van Stad Gent die, in een unieke samenwerking met haar burgers deze
plaats waar Gent ontstond, laat herleven. ‘Niemand kan de abdij bezielen zoals een buurt dat kan’ zei
Geert Van Doorne, hoofd van de dienst monumentenzorg, bij de opening een beetje profetisch. Hij
kreeg gelijk, maar de abdij heeft op deze manier ook de buurt dichter bij elkaar gebracht en een grote
dynamiek geschapen. Of hoe erfgoed een grote sociale rol kan vervullen.
Een van de vele initiatieven die uit de Buren van de Abdij ontkiemden, was EnerGent cvba, een coöperatieve vennootschap die burgers wil verenigen in hun streven naar (een rechtvaardige overgang naar)
een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Dat willen ze onder meer doen door te investeren in
hernieuwbare energieproductie, het realiseren van energiebesparing of het leveren van energiediensten. EnerGent is ontstaan uit de Buren van de Abdij en het Transitienetwerk van het Middenveld, een
netwerk van middenveldorganisaties die een rechtvaardige overgang naar een duurzame samenleving
willen. EnerGent is pluralistisch. De basis van de coöperatie wordt gevormd door de coöperanten die
een of meerdere aandelen van 100 euro kunnen kopen. Door het samen investeren wordt hen de kans
geboden om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en energiebesparing die anders onbereikbaar zouden zijn. De gerealiseerde winst wordt, na een billijke vergoeding, geïnvesteerd in lokale
sociaal-ecologische projecten. www.burenvandeabdij.be
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VM
4 lunch
NM

Boerse Poort
Trafiek vzw
Trafiek vzw en Precaire Puzzel

Mahatma Ghandistraat 40
Haspelstraat 37 (Buurtzaal Trafiek)

Boerse Poort
De Boerse Poort, gelegen naast de Gentse woonwijk Brugse Poort en het natuurreservaat de Bourgoyen, is een ecologische volkstuin gerund door buurtbewoners. Het zijn echter geen ‘klassieke’ volkstuintjes met tuinhuisjes, hagen, individuele gazon met tuinmeubilair. Het gaat om moestuinen zonder
omheining, maar met gemeenschappelijke rust- en picknickplaatsen, bergruimte en plaats voor verwerking van de oogst. Voor alle tuiniers is er rond het Kot veel mogelijkheid tot ontmoeting, samenwerking
en van elkaar leren.
Naast het ecologisch tuinieren speelt natuurbeheer ook een sterke rol in het project, gezien er 1,5hec
natuurreservaat wordt beheerd binnen dit project.
Het verbouwen van het land gebeurt zonder diepe grondbewerking, met maximale bodembedekking en
zonder bestrijdingsmiddelen. We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in en rond onze tuinen.
Lokale soorten mee in stand houden draagt daar toe bij. Daarnaast willen zij de nodige kennis over
ecologisch tuinieren en natuur aanbieden aan tuiniers en bezoekers en zo gezonde korte ketenvoeding,
stadslandbouw, lokale productie en natuur mogelijk maken in een stedelijke buurt.

Trafiek vzw en Precaire Puzzel
Trafiek vzw is een koffie- en theehuis en een plaats van gastvrijheid, ontmoeting, uitwisseling en solidariteit. Op deze manier willen zij een toegangspoort vormen tot cultuur, die van jezelf of die van anderen. Boven het koffiehuis biedt de buurtruimte de mogelijkheid om - laagdrempelig en tegen vrijwillige
bijdrage - dingen te doen, gewoon zomaar, omdat ze plezant zijn. Dit maakt het huis tot een plaats
voor iedereen die een beetje kritisch in het leven staat en zich wil voeden met de energie van ‘creatief
sociaal engagement’, in al zijn facetten. Dit alles werd gerealiseerd onder het dak van een grotendeels
ecologisch verbouwde voormalige directeurswoning in het Pierkespark.
In de nasleep van de Lijn 3-tentoonstelling, die via een reeks foto’s de aandacht vroeg voor de vergeten onderkant van de samenleving, ontstond in de Brugse Poort een samenwerkingsinitiatief onder de
naam ‘Precaire Puzzel’. Talloze organisaties, diensten en bewoners van deze Gentse wijk werken daarin
samen ter verbetering van de leefbaarheid en de ‘sociale cohesie’ in hun wijk. Het ultieme doel is de
creatie van een solidaire buurt. Door concrete acties rond wonen, verkeer, goed nabuurschap of drugs,
willen de betrokkenen iets doen aan de precaire situaties in de buurt. Om de bewoners te betrekken
kwam er een Charter dat persoonlijk aan elk huis in de wijk werd afgegeven en langzaam maar zeker
verschenen in de buurt puzzeltjes aan de vensters. trafiek.blogspot.be

VM
5 lunch
NM

Bij’ De Vieze Gasten
Trafiek vzw
Fietskeuken

Haspelstraat 31
Haspelstraat 57
Drongensesteenweg

Bij’ De Vieze Gasten
Bij’ De Vieze Gasten is een sociaalartistieke werking binnen een specifieke stedelijke context. De projecten en evenementen van Bij’ De Vieze Gasten zijn gericht op een zo divers mogelijk, nieuwsgierig
en geïnteresseerd publiek. Bijzondere aandacht wordt besteed aan die mensen en groepen in de
maatschappij die doorgaans moeilijker te bereiken zijn. Op deze manier tracht Bij’ De Vieze Gasten
een mix te realiseren, waar bewoners en medewerkers, deelnemers en kunstenaars, Brugse Poorters en
andere Gentenaars, jong en oud, amateur en professioneel, regelmatige en occasionele cultuurbezoekers elkaar kunnen ontmoeten met een open geest, met gedeelde interesse en waar ze kunnen samenwerken met gemeenschappelijke doelen voor ogen. www.deviezegasten.org
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Fietskeuken
De Fietskeuken Gent of ‘bike kitchen’ is een openbare uitlaatklep van het kloppend fietshart in Gent.
In de eerste plaats is het een plek om fietscultuur te promoten in haar breedste zin. In de ‘DIY’ (Do It
Yourself)-workshop of RepareerBAaR kunnen fietsliefhebbers vrijblijvend sleutelen en knutselen. Fietsen
maken of kapot maken, ombouwen tot de gekste creaties, alles kan. De fietskeuken is een ontmoetingsplaats om passies te delen, creatief te wezen, iets te drinken… met de fiets als rode draad door de
Brugse Poort en de stad Gent.
Aansluitend wordt het verhaal van Cargo Vélo gebracht: dé Gentse all-round fietskoerierdienst. Onder
het motto ‘alles op ne vélo’ wil Cargo Vélo een logisch en flexibel alternatief bieden voor gemotoriseerd
transport binnen de stad. www.fietskeuken.org
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VM
lunch
NM

Gent En Garde
Lekker GEC
Traject - Mobility Management

Stadhuis Gent
K. Maria Hendrikaplein 6
VAC Gent

Gent En Garde
Gent En Garde trekt ten strijde voor lekkere, lokale en duurzame voeding! Niet zomaar een charmeoffensief, maar een tactisch meesterplan om het voedselsysteem in Gent te verduurzamen. De stad mikt
op overwinningen doorheen de hele lokale voedselketen: van productie over verwerking en distributie,
tot consumptie en afvalverwerking. Tijdens onze opmars willen we de CO2-impact van het voedselsysteem drastisch terugdringen. Om onze troepenmacht verder te versterken, smeden we duurzame
coalities met lokale producenten en consumenten. Ook fairtradeproducten uit het Zuiden zullen een
prominentere rol in ons arsenaal krijgen...

Traject - mobiliteitsmanagement
Sinds haar oprichting assisteert Traject overheden en vervoerders bij het onderzoek naar en opstarten
van vernieuwend mobiliteitsbeleid, vooral in het domein van mobiliteitsmanagement (vraaggericht verkeers- en vervoersbeleid). De gebruikersgerichte aanpak werpt zijn vruchten af in de bredere mobiliteitsen vervoersplanning, alsook bij de uitvoering. Traject ondersteunt het beleid van centrale overheden
voornamelijk op het gebied van strategie, productontwikkeling, demonstratie en kennisoverdracht,
onder andere:
- strategie inzake mobiliteitsmanagement (vraaggericht verkeers- en vervoersbeleid)
- pilootprojecten
- studie, uittesten en centrale marketing van nieuwe vervoersconcepten
- marktonderzoek in mobiliteit
- vorming, inhoudelijke organisatie van workshops en colloquia over mobiliteitsmanagement
- idem voor het goederenvervoer: duurzame distributie, routering vrachtverkeer
- mobiliteitsmanagement voor de eigen instellingen
- training van mobiliteitsmanagers
www.traject.be

VM
7 lunch
NM

Kunstencentrum Vooruit
Sint-Pietersnieuwstraat 23
Vooruit
Transitie-arena: Gent, Klimaatneutraal stadhuis Gent

Kunstencentrum Vooruit
Vooruit is een bruisend kunstencentrum, gelegen in het hart van Gent, dat jaarlijks 300.000 bezoekers ontvangt. De brede waaier van activiteiten die gaan van podiumvoorstellingen en performances
tot concerten, boekpresentaties en debatten, tot feestjes… zorgen ervoor dat Vooruit een belangrijke
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ontmoetingsplaats is voor een zeer divers publiek. Coöperatie Vooruit werd opgericht omstreeks 1880 en
verdedigde de belangen van arbeiders. In 1980 onderhandelde een bende jongelingen met de coöperatie om het Feestlokaal te gebruiken als plek om artistiek talent een podium te bieden. Zo geschiedde.
Sindsdien neemt Vooruit een belangrijke plaats in binnen het transitiegebeuren binnen de stad Gent.
In dit kader verwijzen we graag naar workshops over stadslandbouw, een intern ecoteam, de deelbakfietsen Cambio in de fietsenparking, de bijenkasten op het dak, de artistieke lijn “stad & transitie”, het
repareerfeest, de transitiefestivals die er georganiseerd worden en naar de torentuin, de green bastardsgarden. Een ideale plaats dus om de diversiteit in transitie te proeven.

Transitie-arena: Gent, Klimaatneutraal
Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Het stadsbestuur realiseert zich dat die transitie enkel mogelijk is wanneer ze breed gedragen is. Gent heeft daarom een klimaatverbond opgericht waarin
ze burgers, sectoren en middenveld wil samenbrengen. In dat klimaatverbond kunnen ze hun expertise
delen, hinderpalen in kaart brengen en oplossingen uitwerken. Dat moet leiden tot een nieuw, ambitieus en gedragen klimaatplan voor Gent.

VM
8 lunch
NM

Wijveld zelfoogst
Roof Food
Timelab vzw

Kwadenplasstraat Destelbergen
(tussen Zevensterrede en Notaxlaan)
Buurtcentrum De Vaart,
Emiel Hullebroeckplein (naast Keizerspark)
Brusselsepoortstraat 97

Wijveld zelfoogst
Het Wijveld is een zelfoogstboerderij (CSA) van groenten, kruiden en kleinfruit gelegen te Destelbergen,
vlakbij Gent. CSA staat voor Community Shared/Supported Agriculture, dit wil zeggen landbouw gedragen door de gemeenschap. Wij willen de mensen aansporen om mee verantwoordelijkheid te dragen
in de voedselketen. Door aan het begin van het seizoen een oogstaandeel te kopen geef je een boer de
kans om zonder financiële zorgen aan je groenten, kruiden en kleinfruit te werken. Hij is dus zeker van
een loon voor het aankomende seizoen. Echte “fair trade” dus. Risico’s (zoals weersomstandigheden)
worden ook door boer én leden gedragen. Door te kiezen voor ecologische landbouw nemen de deelnemers een tweede verantwoordelijkheid op: respect voor zichzelf (gezonde voeding voor lichaam en
geest), voor natuur en leefmilieu en bijgevolg ook voor de komende generaties. Het Wijveld is pilootproject van CVBA De Landgenoten, een biogrondfonds voor levend land. www.wijveld.be

Timelab vzw
Wat is vandaag de rol van de kunstenaar? Volgens Timelab gaat het inderdaad eerder over een rol dan
over een klasse en wordt die rol vervuld in en niet buiten de samenleving. Daarenboven combineert
Timelab het denken van de ingenieur met de ziel van de kunstenaar in een peer- to-peer omgeving.
In Timelab gaan multidisciplinaire ad hoc teams aan de slag met complexe ontwerpvraagstukken met
het oog op concrete resultaten. Verwacht je aan een creatief, inspirerend open lab waarin je wordt
uitgedaagd om te experimenteren.

9

VM
lunch
NM

Fiets van Troje
Parnassus, Cultuur en Ontmoeting
Transitie UGent

Vooruit, St. Pietersnieuwstraat
Oude Houtlei 122
Poel 16

Fiets van Troje
De Fiets van Troje is een netwerk van samenwerkende burgers, bedrijven, overheden en organisaties.
Het vormt een creatief laboratorium dat oplossingen aanreikt om versneld te komen tot een duurzame
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Gentse regio. Met strategisch gekozen experimenten willen ze het Gent van morgen tastbaar maken.
In de zomer organiseren ze een hele reeks tijdelijke leefstraten in Gent. Dit experiment is te volgen via
www.leefstraat.be. De voorbije twee jaar werden 11 Gentse straten tijdelijk ‘leefstraten’: in overleg met
elkaar maakten de bewoners hun straat duurzamer, socialer, kortom meer leefbaar. De experimenten
waren tijdelijk, maar werken inspirerend. Fiets van Troje experimenteert met straatinrichting en nieuwe
mobiliteitsvormen. www.leefstraat.be

Transitie UGent
Heel wat lokale overheden en organisaties wachten niet langer op een mondiaal beleid en nemen zelf
verregaande engagementen op. Om ecologische en sociale redenen, maar ook om zichzelf veerkrachtiger te maken. Ook de UGent!
Experten, beleidsmensen en de ondernemers van morgen worden hier gevormd en wetenschappers
krijgen hier de ruimte om duurzame oplossingen uit te werken voor de immense uitdagingen waar we
voor staan. En als overheidsinstelling kan UGent het voorbeeld geven op vlak van duurzame bedrijfsvoering op vlak van energie, mobiliteit, voeding, afval, ...
Bij de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid staat participatie centraal. De denktank Transitie UGent
bestaat uit meer dan 200 geëngageerde personeelsleden en studenten, experten en beleidsmensen,
en komt enkele keren per jaar bijeen. De denktank dient als een open vernieuwingsnetwerk, om het
enthousiasme hoog te houden, nieuwe acties en suggesties aan te brengen en nauw betrokken te blijven bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent.
In maart 2013 publiceerde Transitie UGent een memorandum ‘Transitie UGent, samen voor een
duurzame universiteit’. Naast voorstellen van transitiepaden voor onderwijs, onderzoek, mobiliteit,
energie, aankopen en voeding, werden verschillende acties van morgen voorgesteld. Vele van deze acties
werden intussen al opgepikt.

VM
10 lunch
NM

UGent 1010 - StuJardin
Eetcafé Toreke
Rocsa vzw

Faculteit Landbouw, Coupure Links 653
Vlotstraat 22
Piramuide, Voorhavenkaai

UGent 1010 - Stujardin
Stujardin is een project door en voor studenten die voedsel (groenten, fruit, kruiden…) kweken in de
stad. Hiermee willen de organisatoren studenten overtuigen dat stadstuinieren plezierig en noodzakelijk
is. Concreet bestaat het project uit twee luiken. Enerzijds organiseert StuJardin groeiavonden rond stadstuinieren. Daarnaast is er de permanente moestuin op de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Hier
kunnen studenten en academisch personeel zelf hun groenten, fruit en kruiden kweken.
StuJardin is een project van de Gentse Studentenraad (GSR), Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en
UGent1010 (studentengroepering aan de universiteit Gent die zich inzet voor een duurzame toekomst).
www.stujardin.be

Rocsa vzw
Rocsa vzw is een sociaal-artistieke werkplaats voor zachte en harde materialen actief in de Gentse
wijken Rabot, Muide, Meulestede en Afrikalaan. Buurtbewoners, deelnemers en kunstenaars stappen in
diverse artistieke en (inter)culturele projecten die de relatie met elkaar en met hun omgeving centraal
stellen. Vanuit de tijdelijke invulling “Piramuide Landschap” bouwt Rocsa van onderuit diverse objecten en ruimtes in het publieke domein. Deze ruimtes genereren sociaal-artistieke betrokkenheid en
betekenis waarbij, door de constante creatie van een utopische wereld, diverse mensen, materialen en
kunstdisciplines met elkaar samenvallen. Met het textiel-atelier “Made by Oya” bouwt Rocsa aan diverse
processen waarbij welbepaalde materialen, vanuit een collectief handelen van onze deelnemers, beeldend in de publieke ruimte worden neergezet. www.rocsa.be
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Noteer hier de organisatie of het project dat jij bezocht in de voormiddag:

Zette dit praktijkbezoek je aan het denken? Waarover?

Noteer enkele interessante ideeën, werkvormen, activiteiten,… die aan bod kwamen
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Wat neem je uit dit bezoek mee naar je eigen praktijk? Op welke manier?

Wij gingen lunchen in

Enkele reflecties:
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Noteer hier de organisatie of het project dat jij bezocht in de namiddag:

Zette dit praktijkbezoek je aan het denken? Waarover?

Noteer enkele interessante ideeën, werkvormen, activiteiten,… die aan bod kwamen

Wat neem je uit dit bezoek mee naar je eigen praktijk? Op welke manier?
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Protocol
We legden een manier van werken vast die toelaat om de verschillende bijdragen
samen te brengen in een collectief werk, maar tegelijk voldoende openheid biedt om
recht te doen aan de diversiteit van de praktijken die we bezoeken en aan de inbreng
en analyses van de verschillende deelnemers. Op die manier zorgen we voor een gemeenschappelijke focus én houden we de mogelijkheden open om ons te laten verrassen door de rijkdom aan transitiepraktijken die we in Gent kunnen verkennen.
Via onderstaande opdrachten verzamel je over beide transitiepraktijken die je bezoekt
een reeks gegevens die je vervolgens samen met de andere deelnemers in je groepje
zal verwerken in een Powerpoint-presentatie (zie verder).
Via de icoontjes
en
kan je gemakkelijk zien welke (deel)opdrachten je individueel uitvoert en welke in samenwerking met de andere leden van je groepje.
Elk groepje wordt begeleid door één van de organisatoren van de conferentie. Zij
leiden de praktijkbezoeken praktisch in goede banen en kunnen je helpen als je nog
vragen hebt bij de opdracht. Je begeleider beschikt ook over het nodige materiaal
om de opdrachten te verwerken, zoals een laptop met daarop de nodige software en
sjablonen.

Praktijkbezoek 1 (voormiddag): ………………………………………………………..
Opdracht 1: TransitieWordle
a.

Luister tijdens het praktijkbezoek aandachtig naar de toelichting, bestudeer 		
eventuele presentaties en teksten, geef je ogen de kost, stel gerichte vragen,…
Noteer op basis van wat je ziet en hoort 10 trefwoorden die volgens jou iets zeg-		
gen over hoe vanuit deze praktijk wordt gekeken naar ‘duurzaamheidstransitie’, 		
hoe erover wordt gesproken en gedacht, hoe het in de praktijk wordt gebracht.
Kies woorden die voor zich spreken en dus geen verdere uitleg behoeven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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b.

Overleg met de andere leden van je groepje. Bekijk alle genoteerde trefwoor-		
den en selecteer er samen minstens 10 en maximum 15. Noteer deze hieronder in 		
afnemende volgorde van belangrijkheid (1 = belangrijkste, 15 = minst belangrijke).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Maak met de software en het sjabloon op de laptop van jullie begeleider van deze
woorden een Wordle en sla die op als afbeelding. Deze afbeelding voeg je in op dia
2 van jullie Powerpointpresentatie. Ook hiervan heeft je begeleider het sjabloon op
zijn/haar laptop klaarstaan.
c.

Bekijk de Wordle die jullie maakten en discussieer erover. Wat zegt dat over 		
hoe het begrip ‘duurzaamheidstransitie’ in deze praktijk wordt ingevuld? Kies samen 1 theoretisch concept i.v.m. transitie dat werd toegelicht tijdens de eerste dag
van de conferentie (zie ook teksten sprekers) en dat volgens jullie verband houdt
met deze praktijk. Omschrijf dit concept in maximum 5 regels.

Concept:
Toelichting:
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Dit wordt dia 3 van jullie presentatie. Leg vervolgens in maximum 10 regels uit hoe 		
je dit transitieconcept zag terugkomen in de bezochte praktijk of hoe deze praktijk
je net iets heel anders liet zien. Deze tekst voeg je in op dia 4.

Opdracht 2: Functies van educatie
a.

Geef je ogen en oren de kost tijdens het praktijkbezoek en stel gerichte vragen.
Probeer zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen hoe in deze praktijk gedacht en 		
gesproken wordt over (de rol en doelen van) educatie. Hoe vertaalt dit zich in wat
er in die praktijk wordt gedaan? Noteer enkele relevante citaten (zo letterlijk mogelijk) van sprekers die de praktijk toelichten, uit eventuele presentaties, uit teksten
die je misschien krijgt,…
“

“

“

“

“

“

“

“

“

“
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b.

Overleg met de andere leden van je groepje en bekijk alle genoteerde citaten.
Vind je hierin elementen terug die verwijzen naar wat Gert Biesta op de eerste 		
dag van de conferentie omschreef als de kwalificatie- / socialisatie- / subjectwor dingsfunctie van educatie? Noteer indien mogelijk voor elk van de 3 functies 2
citaten (max. 5 regels) die volgens jullie treffend illustreren op welke manier deze 		
functie van educatie aan bod komt in de onderzochte praktijk. Noteer niets als
jullie constateren dat een bepaalde functie niet aan bod komt.
Kwalificatiefunctie
“

“

“

“

Socialisatiefunctie
“

“

“

“

Subjectwordingsfunctie
“

“

“

“

Dit levert de volgende 3 dia’s op voor jullie Powerpoint-presentatie: dia 5 – Kwalifi-		
catie + 2 citaten; dia 6 – Socialisatie + 2 citaten; dia 7 – Subjectwording + 2 citaten.
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Opdracht 3: EducatieMindmap
a.

Noteer max. 10 trefwoorden die volgens jou iets zeggen over hoe educatie 		
wordt opgevat en/of vorm krijgt in deze praktijk. Je hoeft je hier niet te beperken
tot de concepten die door sprekers werden aangebracht. Probeer in eigen woorden
weer te geven wat volgens jou de benadering van educatie in deze praktijk typeert.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.

Overleg met de andere leden van je groepje en bekijk alle genoteerde tref-		
woorden. Maak samen een Mindmap met daarin alle trefwoorden die jullie noteerden. Voeg geen nieuwe woorden toe, behalve om eventueel de verschillende clus-		
ters in de Mindmap te benoemen. Gebruik het aangeleverde sjabloon op de laptop
van je begeleider en sla de Mindmap op als afbeelding. Dit wordt dia 8 van jullie 		
presentatie.

Opdracht 4: praktijk in beeld
a.

Maak tijdens het praktijkbezoek foto’s van wat je te zien krijgt: sprekende
beelden, bijzonderheden, details die je opvallen, enz.

b.

Bekijk samen met de andere leden van je groepje de foto’s die gemaakt wer-		
den. Wat zeggen deze beelden over de bezochte praktijk? Selecteer 5 beelden die
volgens jullie de essentie van deze praktijk op de een of andere manier representeren. Licht dit toe in een tekstje van maximum 10 regels. Deze foto’s en tekstjes
worden de laatste 10 dia’s van de Powerpoint-presentatie.
Tekstje foto 1
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Tekstje foto 2

Tekstje foto 3

Tekstje foto 4

Tekstje foto 5
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Praktijkbezoek 2 (namiddag): …………………………....……………………………..
Opdracht 1: TransitieWordle
a.

Luister tijdens het praktijkbezoek aandachtig naar de toelichting, bestudeer 		
eventuele presentaties en teksten, geef je ogen de kost, stel gerichte vragen,…
Noteer op basis van wat je ziet en hoort 10 trefwoorden die volgens jou iets zeg-		
gen over hoe vanuit deze praktijk wordt gekeken naar ‘duurzaamheidstransitie’, 		
hoe erover wordt gesproken en gedacht, hoe het in de praktijk wordt gebracht.
Kies woorden die voor zich spreken en dus geen verdere uitleg behoeven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.

Overleg met de andere leden van je groepje. Bekijk alle genoteerde trefwoor		
den en selecteer er samen minstens 10 en maximum 15. Noteer deze hieronder in 		
afnemende volgorde van belangrijkheid (1 = belangrijkste, 15 = minst belangrijke).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Maak met de software en het sjabloon op de laptop van jullie begeleider van deze
woorden een Wordle en sla die op als afbeelding. Deze afbeelding voeg je in op
dia 2 van jullie Powerpointpresentatie. Ook hiervan heeft je begeleider het sjabloon
op zijn/haar laptop klaarstaan.
c.

Bekijk de Wordle die jullie maakten en discussieer erover. Wat zegt dat over 		
hoe het begrip ‘duurzaamheidstransitie’ in deze praktijk wordt ingevuld? Kies
samen 1 theoretisch concept i.v.m. transitie dat werd toegelicht tijdens de eerste
dag van de conferentie (zie ook teksten sprekers) en dat volgens jullie verband
houdt met deze praktijk. Omschrijf dit concept in maximum 5 regels.

Concept:
Toelichting:

Dit wordt dia 3 van jullie presentatie. Leg vervolgens in maximum 10 regels uit hoe
je dit transitieconcept zag terugkomen in de bezochte praktijk of hoe deze praktijk
je net iets heel anders liet zien. Deze tekst voeg je in op dia 4.
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Opdracht 2: Functies van educatie
a.

b.

Geef je ogen en oren de kost tijdens het praktijkbezoek en stel gerichte vragen.
Probeer zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen hoe in deze praktijk gedacht en
gesproken wordt over (de rol en doelen van) educatie. Hoe vertaalt dit zich in wat 		
er in die praktijk wordt gedaan? Noteer enkele relevante citaten (zo letterlijk mogelijk) van sprekers die de praktijk toelichten, uit eventuele presentaties, uit teksten
die je misschien krijgt,…
“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Overleg met de andere leden van je groepje en bekijk alle genoteerde citaten.
Vind je hierin elementen terug die verwijzen naar wat Gert Biesta op de eerste
dag van de conferentie omschreef als de kwalificatie- / socialisatie- / subjectwordingsfunctie van educatie? Noteer indien mogelijk voor elk van de 3 functies 2
citaten (max. 5 regels) die volgens jullie treffend illustreren op welke manier deze 		
functie van educatie aan bod komt in de onderzochte praktijk. Noteer niets als
jullie constateren dat een bepaalde functie niet aan bod komt.
Kwalificatiefunctie
“

“

“

“
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Socialisatiefunctie
“

“

“

“

Subjectwordingsfunctie
“

“

“

“

Dit levert de volgende 3 dia’s op voor jullie Powerpoint-presentatie: dia 5 – Kwalifi-		
catie + 2 citaten; dia 6 – Socialisatie + 2 citaten; dia 7 – Subjectwording + 2 citaten.

Opdracht 3: EducatieMindmap
a.

Noteer max. 10 trefwoorden die volgens jou iets zeggen over hoe educatie 		
wordt opgevat en/of vorm krijgt in deze praktijk. Je hoeft je hier niet te beperken
tot de concepten die door sprekers werden aangebracht. Probeer in eigen woorden
weer te geven wat volgens jou de benadering van educatie in deze praktijk typeert.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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b.

Overleg met de andere leden van je groepje en bekijk alle genoteerde trefwoorden. Maak samen een Mindmap met daarin alle trefwoorden die jullie noteer		
den. Voeg geen nieuwe woorden toe, behalve om eventueel de verschillende clusters
in de Mindmap te benoemen. Gebruik het aangeleverde sjabloon op de laptop van
je begeleider en sla de Mindmap op als afbeelding. Dit wordt dia 8 van jullie
presentatie.

Opdracht 4: praktijk in beeld
a.

Maak tijdens het praktijkbezoek foto’s van wat je te zien krijgt: sprekende beelden, bijzonderheden, details die je opvallen, enz.

b.

Bekijk samen met de andere leden van je groepje de foto’s die gemaakt wer-		
den. Wat zeggen deze beelden over de bezochte praktijk? Selecteer 5 beelden die 		
volgens jullie de essentie van deze praktijk op de een of andere manier representeren. Licht dit toe in een tekstje van maximum 10 regels. Deze foto’s en tekstjes worden de laatste 10 dia’s van de Powerpoint-presentatie.

Tekstje foto 1

Tekstje foto 2
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Tekstje foto 3

Tekstje foto 4

Tekstje foto 5
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Resultaat
Het resultaat van jullie groepswerk is voor elk van de 2 bezochte praktijken een afzonderlijke Powerpoint-presentatie met volgende 19 dia’s:
1. Naam van de bezochte praktijk + namen van de leden van jullie groepje
2. Transitiewordle
3. Theoretisch concept over duurzaamheidstransitie + korte omschrijving
		
(max. 5 regels)
4. Link van dit theoretisch concept met de bezochte praktijk (max. 10 regels)
5. Kwalificatie: 2 citaten
6. Socialisatie: 2 citaten
7. Subjectwording: 2 citaten
8. EducatieMindmap
9. Foto 1
10. Tekst bij foto 1
11. Foto 2
12. Tekst bij foto 2
13. Foto 3
14. Tekst bij foto 3
15. Foto 4
16. Tekst bij foto 4
17. Foto 5
18. Tekst bij foto 5
19. Deze laatste dia mogen jullie vrij invullen met eender wat je nog kwijt
		
wil naar aanleiding van het bezoek.
Per bezochte praktijk maken we ook samen een ‘gastenboek’ aan. Op die manier kunnen we de mensen/organisaties die ons ontvangen na afloop van de conferentie ook
iets teruggeven. Je begeleider heeft voor beide organisaties/projecten die je bezoekt
een gastenboek bij. Noteer daarin uiterlijk op woensdagavond 19/11 een boodschap
voor de bezochte organisatie: iets wat je opviel, raakte, een vraag, bedenking, suggestie, compliment, aanbod,… Wanneer je op dag 3 de resultaten van je groepswerk presenteert (zie verder) leg je dit gastenboek in je stand. Deelnemers van andere groepjes
kunnen, als ze dat willen, na het beluisteren en bekijken van jullie presentatie nog
bijkomende boodschappen in het boek noteren.

Onderzoeksresultaten
Presenteren
Op de laatste dag van de conferentie presenteert elk groepje zijn bevindingen i.v.m. de
2 onderzochte praktijken. We organiseren voor deze presentatiesessie een beurs. Elk
groepje krijgt een stand en kan m.b.v. de laptop van de begeleider zijn 2 presentaties
tonen en toelichten. Alle deelnemers krijgen de kans om de verschillende standen te
bezoeken en over de onderzochte praktijken in dialoog te gaan met elkaar. Spreek
met de andere leden van jouw groepje een beurtrol af zodat er steeds een tweetal
mensen bij de stand kunnen blijven terwijl de rest andere standen bezoekt.
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Welke organisaties of projecten onderzocht door andere groepjes vond je
interessant? Waarom?

Zette deze presentatiesessie je aan het denken? Waarover?

Noteer enkele interessante ideeën, werkvormen, activiteiten, inzichten, verbanden,…
die aan bod kwamen
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Wat neem je uit deze presentatiesessie mee naar je eigen praktijk?
Op welke manier?

Publiceren
Zoals gezegd willen we na afloop van de conferentie de bevindingen van ons collectief
onderzoek kunnen delen met het brede NME-werkveld. We willen m.a.w. onze resultaten publiek maken en werken daarom gericht toe naar een gezamenlijke neerslag
in een conferentieboek en/of –website. Daarin bundelen we de verzamelde inzichten
over hoe ‘leren in transitie’ concreet vorm krijgt en over de lessen die het NME-werkveld daaruit kan trekken.
Om hiervan echt een collectief en gedeeld werk te maken, nodigen we jullie uit om
ook na afloop van de driedaagse conferentie nog je steentje bij te dragen. Je kan meewerken aan deze publicatie door:
l
l

deel uit te maken van de redactieraad die 2 keer zal bijeenkomen in Brussel om
het conferentieboek en/of –website af te werken;
mee te werken aan de peer-review procedure, d.w.z. door via e-mail feedback te
geven op voorlopige teksten/ontwerpen.

Wil je hier graag aan meewerken? Geef een seintje aan
jurgen.loones@lne.vlaanderen.be of katrien.vanpoeck@lne.vlaanderen.be.
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Hoofdstuk 4:
Contacten – ontmoetingen
In onderstaande tabel vind je alvast de contactgegevens van de organisatoren van
deze conferentie, de sprekers die een bijdrage leverden en de praktijkorganisaties die
ons ontvingen. Een conferentie is echter altijd veel meer dan het officiële programma.
Vaak zijn ontmoetingen in de wandelgangen, informele gesprekken bij het werken aan
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Organisatie

naam

tel.

Dienst Milieuvorming en –educatie,
Dept. LNE, Vlaamse overheid

Jürgen Loones
Hilde Van Lancker

+32 (0)2 553 27 97
+32 (0)54 31 79 74

Benelux – team Duurzame Ontwikkeling

Marc Naessens

+32 (0)2 519 38 17

Universiteit Gent –
Centrum Duurzame Ontwikkeling

Erik Paredis

+32 (0)9 264 82 08

University of Luxembourg - Institute of
Education and Society

Gert Biesta

+352 4666 449258

DRIFT – Transition Academy

Flor Avelino

+31 (0)10 408 21 05

Transition Towns

Josué Dusoulier

+44 (0)1803 865 669

KU Leuven – Laboratorium voor Educatie
en Samenleving

Katrien Van Poeck

+32 (0)475 59 05 54

vzw DOK

Liesbeth Vlerick

Woonproject dsDs

Jan Wouters

+32 (0)9 336 84 34

Vlaams Materialenprogramma

Veerle Labeeuw

+32 (0)15 28 45 41

Woongroep Meerhem

Patrick Claerhout

+32 (0)56 66 63 49

vzw Ateljee

Geert De Ruyck

+32 (0)9 269 25 55

Buren van de Abdij en EnerGent

John Vandaele

+32 (0)9 225 96 44

Boerse Poort

Luc Meskens

+32 (0)474 58 41 80

Trafiek vzw en Precaire Puzzel

Hilde Verschaeven

+32 (0)488 26 18 88

Bij’ De Vieze Gasten

Jeroen Michiel

+32 (0)9 237 04 07

Fietskeuken

Sander Vandenberghe

+32 (0)479 33 68 99

Gent En Garde

Katrien Verbeke

+32 (0)9 268 23 38

Traject - Mobility Management

Vincent Meerschaert

+32 (0)9 242 32 80

Kunstencentrum Vooruit

Sarah Standaert

+32 (0)9 267 28 28

Transitie-arena: Gent, Klimaatneutraal

Cathy De Bruyne

+32 (0)9 268 23 38

Wijveld zelfoogst

Michiel Van Poucke

Timelab vzw

Evi Swinnen

+32 (0)479 69 57 86

Transitie UGent

Thomas Block

+32 (0)9 264 82 08

Fiets van Troje

Pieter Deschamps

UGent 1010 - StuJardin

Célestin Demuytere

+32 (0)487 38 65 96

Rocsa vzw

Ernst Maréchal

+32 (0)9 324 92 13

opdrachten, de babbels tijdens het eten,… minstens even leerrijk en interessant.
We laten dus nog heel wat ruimte in het schrift om zelf namen en contactgegevens
te noteren van mensen/organisaties die je wil onthouden, waarmee je later nog eens
contact wil opnemen, wiens gegevens je wil doorspelen aan een collega, ...

e-mail

opvolging

(gemaakte afspraken, gedeelde interesses, voornemens,…)

jurgen.loones@lne.vlaanderen.be
hilde.vanlancker@lne.vlaanderen.be
M.Naessens@benelux.int
Erik.Paredis@UGent.be
gert.biesta@uni.lu
avelino@drift.eur.nl
josue@reseautransition.be
katrien.vanpoeck@ppw.kuleuven.be
liesbeth@dokgent.be
jan.wauters@cy-marketing.be
veerle.labeeuw@ovam.be
patrick@coverbel.be
geert.derucyk@ateljeevzw.be
info@burenvandeabdij.be
boersepoortvzw@gmail.com
trafiek@skynet.be
jeroen@deviezegasten.org
info@cargovelo.be
katrien.verbeke@gent.be
vme@traject.be
info@vooruit.be
Cathy.DeBruyne@gent.be
michiel.vanpoucke@belgacom.net
info@timelab.org
Thomas.Block@UGent.be
info@leefstraat.be
stujardin@gmail.com
ernst@rocsa.be
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