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De verduurzaming van het universitair onderzoek: 
een impressie van kenmerken voor onderzoeksprojecten 

 
Waas, T., A. Verbruggen en L. Goorden 

 
1. Inleiding 
 
In deze paper bespreken we de resultaten van de literatuurstudie en de documentanalyse die 
onderdeel zijn van het onderzoeksproject 'De ontwikkeling van beoordelingscriteria als 
toetsingskader voor het beoordelen van universitair onderzoek op de elementen van duurzame 
ontwikkeling'. Dit onderzoeksproject beoogt indicatoren te ontwikkelen om 
onderzoeksprojecten aan de UA te beoordelen op elementen van duurzame ontwikkeling. Het 
is één van de initiatieven die kaderen binnen het uitdrukkelijke engagement van de 
Universiteit Antwerpen (UA) om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Ruimer situeert 
dit onderzoeksproject zich in het domein van duurzame ontwikkeling of maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO)1 en het hoger onderwijs. 
 
De doelstelling van de literatuurstudie en de documentanalyse was het identificeren van een 
aantal kenmerken van universitair onderzoek voor of met een positieve bijdrage tot duurzame 
ontwikkeling op het niveau van een onderzoeksproject. 
 
Met ‘universitair onderzoek’ bedoelen we onderzoek verricht binnen de institutionele context 
van een universiteit. Het gaat bijvoorbeeld niet over onderzoek verricht binnen de 
institutionele context van bedrijven of andere instellingen dan universiteiten. Een dergelijk 
onderscheid is belangrijk gezien de verschillende soorten missies/opdrachten van diverse 
types organisaties in de maatschappij. 
 
Verder beschouwen we universitair onderzoek voor duurzame ontwikkeling in zijn meest 
algemene en breedste betekenis. Met universitair onderzoek voor duurzame ontwikkeling 
bedoelen we alle universitair onderzoek met (mogelijke) relevantie voor duurzame 
ontwikkeling, van toegepast tot fundamenteel onderzoek. 
Het gaat expliciet niet enkel over de verschillende onderzoeksbewegingen die wel eens 
worden samengebracht onder de noemer ‘sustainability science’ of ‘the science of 
sustainability’. Onderzoeksbewegingen die zich kenmerken door het bestuderen van de 
interactie tussen het natuurlijk milieu en de maatschappij, probleemgerichtheid met de 
bedoeling kennis te produceren en toe te passen om het beleid en de besluitvorming voor 
duurzame ontwikkeling te ondersteunen, en het co-produceren van kennis in nauwe 
samenwerking met stakeholders (Clark en Dickson, 2003:8059-8061). 
 
Deze paper is als volgt opgebouwd. Allereerst lichten we het contextueel kader toe in sectie 2. 
Duurzame ontwikkeling, sectie 3. Universiteiten en duurzame ontwikkeling en sectie 4. 
Universitair onderzoek en duurzame ontwikkeling. Vervolgens bespreken we in de 
respectievelijke secties 5 en 6 de doelstellingen en methodologie, en de resultaten van de 
literatuurstudie en documentanalyse. Als laatste, in sectie 7 concluderen we. 
 
                                                 
1 In het Vlaamse hoger onderwijslandschap wordt ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO)  
gebruikt als synoniem voor ‘duurzame ontwikkeling’, evenzeer doelend op de verduurzaming van het hoger 
onderwijs of het afstemmen van de werking van het hoger onderwijs op duurzame ontwikkeling. In deze paper 
gebruiken we verder de term duurzame ontwikkeling (en afleidingen hiervan), analoog met het gebruikelijk 
internationaal woordgebruik in dit domein. 
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Binnen de duurzaamheidsliteratuur is het de gewoonte termen als 'duurzame ontwikkeling', 
'duurzaamheid', 'duurzaam', ... met elkaar af te wisselen wat we ook in dit rapport doen. Een 
aantal van deze termen hebben een specifieke betekenis buiten de context van duurzame 
ontwikkeling. Om verwarring te vermijden benadrukken we dat deze termen in dit rapport 
steeds verwijzen naar de context van duurzame ontwikkeling. 
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2. Duurzame ontwikkeling 
 
Sinds de publicatie van het rapport 'Our common future' (1987) (ook gekend als het 
Brundtlandrapport) en de VN. Conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling (1992) (ook 
gekend als de Rio Conferentie) wordt duurzame ontwikkeling op verschillende schaalniveau's 
(lokaal, regionaal, nationaal, internationaal) en door verschillende maatschappelijke actoren 
(overheden, niet- gouvernementele organisaties, instellingen van hoger onderwijs, bedrijven, 
burgers, ...)  in toenemende mate erkend en beschouwd als een leidend beleidskader voor 
verdere maatschappelijke ontwikkelingen. Dit in het belang van het huidig en toekomstig 
welzijn van mens en planeet. 
 
Duurzame ontwikkeling dient een antwoord te bieden aan de complexe en intergerelateerde 
milieu- en maatschappelijke vraagstukken. Een antwoord dat vandaag gezien de verregaande 
milieuverloedering en sociale ongelijkheid urgent en hoogst noodzakelijk is.  
 
Hoewel er verschillende omschrijvingen en visies bestaan over duurzame ontwikkeling (zie 
Pezzey, 1992; Murcott, 1997; Hopwood en Mellor, 2005) wordt er in het hedendaagse 
duurzaamheidsdebat doorgaans naar verwezen als een "development that meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." 
(WCED, 1987:43), één van de omschrijvingen van duurzame ontwikkeling terug te vinden in 
het rapport 'Our common future'. Doorgaans worden daarbij twee basisgedachten vergeten die 
met deze definitie intrinsiek verbonden zijn: 1) dat behoeften in het bijzonder betrekking 
hebben op de basisbehoeften van 's werelds armsten waaraan we prioriteit dienen te geven en 
2) dat de stand van de technologie en onze samenlevingsverbanden het milieu beperken in de 
mogelijkheden die het de mens biedt om aan zijn huidige en toekomstige behoeften te 
voldoen (WCED, 1987:43). 
 
Verder stelt het rapport 'Our common future' dat duurzame ontwikkeling in essentie een 
veranderingsproces is waarin de exploitatie van hulpbronnen, de bestemming van de 
investeringen, de oriëntatie van technologische ontwikkelingen en institutionele 
veranderingen alle in harmonie zijn met elkaar en de huidige en toekomstige mogelijkheden 
om aan de menselijke behoeften en verlangens te voldoen versterken (WCED, 1987:46). In 
zijn ruimste betekenis beoogt duurzame ontwikkeling volgens 'Our common future' een 
harmonieuze relatie onder mensen en tussen mens en milieu (WCED, 1987:65). 
 
Het is een wijd verspreide gewoonte duurzame ontwikkeling te vertalen naar de integratie van 
drie dimensies: ecologie/(natuurlijk) milieu, economisch en sociaal. Vaak en in 
overeenstemming met het Brundtlandrapport worden daar dimensies aan toegevoegd zoals 
institutionaliteit en technologie. 
 
Uit Agenda 21 leren we dat duurzame ontwikkeling concreet gaat over thema's als: 
bevolkingsgroei, behoud van biodiversiteit, tegengaan van ontbossing, armoedebestrijding, 
participatie van belangrijke groepen (zoals kinderen en jongeren, inheemse volkeren en 
gemeenschappen, niet- gouvernementele organisaties, bedrijven, de wetenschappelijke 
gemeenschap, ...). Agenda 21 is het mondiaal actieplan voor duurzame ontwikkeling en 
resultaat van de Rio Conferentie. 
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3. Universiteiten en duurzame ontwikkeling 
 
Duurzame ontwikkeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de maatschappij en al 
haar actoren, ook van universiteiten. Universiteiten spelen een voorname rol in de 
maatschappelijke transitie naar duurzame ontwikkeling. 
 
De universitaire kernactiviteiten, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening 
waarmee universiteiten kennis ontwikkelen en uitdragen sluiten naadloos aan bij de voorname 
instrumentele rol die wordt toebedeeld aan educatie en onderzoek in Agenda 21. 
Kennis, de ontwikkeling ervan door onderzoek en de verspreiding ervan door onderwijs 
vervult, als sleutelvoorraad, als duurzame grondstof bij uitstek, een cruciale functie in het 
“verduurzamen” van de samenleving (RMNO, 2000:9). 
Daarenboven beschikken universiteiten over een belangrijke hefboom omdat ze de 
beslissingsnemers en beleidsmakers van vandaag en morgen opleiden en vormen. Het hoger 
onderwijs dient hen waarden, vaardigheden en attitudes bij te brengen die stroken met 
duurzame ontwikkeling. 
 
Niet enkel spelen universiteiten een voorname rol ze hebben als actor in de maatschappij 
vanuit hun maatschappelijke missie impliciet de fundamentele verantwoordelijkheid bij te 
dragen aan duurzame ontwikkeling, daarin een voortrekkersrol te spelen en hun 
voorbeeldfunctie ten volle waar te maken. Voor de Vlaamse universiteiten en hogescholen 
bijvoorbeeld is deze maatschappelijke missie wettelijk vastgelegd in het decreet betreffende 
de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (B.S. 14/08/2003): "Hogescholen 
en universiteiten zijn, in het belang van de samenleving, werkzaam op het gebied van het 
hoger onderwijs." (art. 10 §1). 
 
Engageren universiteiten zich voor duurzame ontwikkeling dan kunnen ze hun 
duurzaamheidsengagement expliciteren door bijvoorbeeld het ondertekenen van een 
duurzaamheidscharter voor het hoger onderwijs en/of het inschrijven van hun 
duurzaamheidsengagement in de missie/beleidsverklaring van de instelling. Twee voorname 
duurzaamheidscharters voor het hoger onderwijs zijn de 'Talloires Declaration' en het 
'Copernicus Charter'. 
 
Duurzame ontwikkeling heef implicaties voor de ganse universitaire werking. Bijgevolg 
kunnen universiteiten bijdragen aan duurzame ontwikkeling door middel van hun ganse 
werking: onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, management, 
studentenwerking, ... . 
 
De 'University Leaders for a Sustainable Future' (ULSF), het secretariaat voor ondertekenaars 
van de Talloires Verklaring en voorname organisatie ter bevordering van duurzame 
ontwikkeling in het hoger onderwijs verwoordt de sleutelrol en verantwoordelijkheid van 
universiteiten in duurzame ontwikkeling als volgt: "As major contributors to the values, 
health and well being of society, higher education has a fundamental responsibility to teach, 
train and do research for sustainability. We believe that the success of higher education in the 
twenty first century will be judged by our ability to put forward a bold agenda that makes 
sustainability and the environment a cornerstone of academic practice. [...] 'Sustainability' 
implies that the critical activities of a higher education institution are (at a minimum) 
ecologically sound, socially just and economically viable, and that they will continue to be so 
for future generations. A truly sustainable college or university would emphasize these 
concepts in its curriculum and research [...]." (ULSF, 2003) 
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Maar universiteiten dragen niet per definitie bij tot duurzame ontwikkeling. Integendeel 
universiteiten kunnen ook bijdragen aan niet-duurzame ontwikkelingen en dit via hun ganse 
werking. Dit was in het verleden reeds zo en is tot op vandaag nog steeds het geval. 
Universiteiten zijn vergaand betrokken in de huidige, wereldwijde niet-duurzame 
gedragingen, modellen en praktijken (van Weenen, 2000:20). 
 
Het werkelijk afstemmen van de universitaire werking op duurzame ontwikkeling is geen 
sinecure. Vaak vereist dit ingrijpende veranderingen ten aanzien van manieren van werken die 
over de loop van de tijd zijn tot stand gekomen en als normaal worden gezien. 
Niet voor niets is duurzame ontwikkeling één van de al niet 'de' voornaamste uitdaging van 
universiteiten in de 21ste eeuw met ongetwijfeld gevolgen voor de universiteit als instituut 
(van Weenen, 2000:20). 
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4. Universitair onderzoek en duurzame ontwikkeling 
 
4.1 Een wederzijds belang 
Het wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor de maatschappelijke transitie naar 
duurzame ontwikkeling. Het onderzoek dient kennis te ontwikkelen en inzichten te genereren 
die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. 
 
De internationale consensus over het belang van wetenschap voor duurzame ontwikkeling 
blijkt ondermeer uit Agenda 21 waar aan het wetenschappelijk onderzoek doorheen 
verschillende hoofdstukken een belangrijke instrumentele rol wordt toebedeeld. Hoofdstuk 35 
'Wetenschap ten behoeve van duurzame ontwikkeling' bundelt de verschillende 
wetenschappelijke behoeften uit Agenda 21 en stelt ondermeer: "35.1 [...] Een van de taken 
van de wetenschap moet het verstrekken van informatie zijn, opdat het milieu- en 
ontwikkelingsbeleid in het besluitvormingsproces beter kan worden geformuleerd en er beter 
gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Teneinde aan deze eis te voldoen, is het van 
wezenlijk belang het wetenschappelijk inzicht te vergroten en de wetenschappelijke evaluaties 
op lange termijn te verbeteren, de wetenschappelijke capaciteit in alle landen te versterken en 
ervoor te zorgen dat de wetenschap reageert op nieuwe behoeften." (VROM, 1993:578) 
 
Wetenschappelijk onderzoek is een voornaam instrument ten behoeve van duurzame 
ontwikkeling naast ondermeer educatie, financiële en juridische instrumenten. Daarover 
bestaat geen twijfel. 
De vraag die we ons vandaag daarom moeten stellen is niet zozeer of wetenschap een rol 
speelt in duurzame ontwikkeling maar wel of de wetenschap met haar wetenschappelijke 
inzichten en bewijsvoeringen de economische, sociale en politieke weerstanden kan 
overwinnen die duurzame ontwikkeling in de weg staan (Kennedy, 2003:2). Een bezorgdheid 
waarmee de wetenschap rekening dient te houden in de verwezenlijking van haar bijdrage aan 
duurzame ontwikkeling. 
 
Als voorname actor in de wetenschapsbeoefening spelen universiteiten en met hen het 
universitair onderzoek een voorname rol in wetenschap voor duurzame ontwikkeling. 
Universitair onderzoek is, net zoals wetenschappelijk onderzoek essentieel voor de 
maatschappelijke transitie naar duurzame ontwikkeling. 
Maar het gevaar voor niet-duurzame ontwikkelingen ligt voor een stuk bij datzelfde 
universitair onderzoek. Universitair onderzoek draagt niet per definitie bij aan duurzame 
ontwikkeling en kan er ook een negatieve bijdrage aan leveren (RMNO, 2000:9). Dit was 
reeds in het verleden zo en gebeurt vandaag nog steeds. Treffend zegt H. van Weenen 
(2000:32): "On the verge of the twenty-first century and with the benefit of hindsight, we know 
that, although traditional science has made numerous important contributions to the 
improvement of the quality of life of many people all around the world, it has also contributed 
to the creation of a very unsustainable world." (van Weenen, 2000:32).  
 
Universiteiten 'kunnen' niet enkel bijdragen aan duurzame ontwikkeling door middel van hun 
onderzoek. Universiteiten hebben vanuit hun maatschappelijke missie de fundamentele 
verantwoordelijkheid onderzoek te doen voor duurzame ontwikkeling en daarin een 
voortrekkersrol te nemen. De ULSF stelt:  
"[...] higher education has a fundamental responsibility to [...] do research for 
sustainability." (ULSF, 2003) 
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De werkgroep 'University research & sustainable development' (Roland en Wright, 2003), één 
van de vier werkgroepen van de internationale IAU (International Association of Universities) 
conferentie 'Education for a sustainable future' (Praag, 10-11 september 2003), die als 
doelstelling had om het verband tussen universitair onderzoek en duurzame ontwikkeling te 
verkennen verwoordt de verantwoordelijkheid van universiteiten inzake onderzoek voor 
duurzame ontwikkeling zo: "They all agreed that University research is responsible towards 
society and stakeholders: it should therefore be proactive in contributing to the future 
development of society and it should be geared to the needs of the community." (Roland en 
Wright, 2003)  
 
Indien universiteiten met hun kennisontwikkeling niet bijdragen aan duurzame ontwikkeling 
ontlopen ze niet enkel hun fundamentele maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn ze 
zoals W.L. Filho (2000c:15) stelt niet enkel verkeerd maar missen ze ook waardevolle 
opportuniteiten voor onderzoek. Dit omdat duurzaamheid vandaag een onderzoeksthema is 
dat hoog op de wetenschappelijke agenda staat en waaraan aanzienlijke financiële middelen 
zijn verbonden. 
 
Verschillende belangrijke onderzoeksinstanties waaronder het Instituut voor Aanmoediging 
van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (beter gekend onder het 
acroniem IWT), het Federaal Wetenschapsbeleid voor België en de Europese 
kaderprogramma's van de Europese Commissie kaderen hun onderzoeksoproepen ook in de 
context van duurzame ontwikkeling. 
 
Het verrichten van universitair onderzoek voor duurzame ontwikkeling is belangrijk zowel 
voor de kennisontwikkeling in de maatschappelijke transitie naar duurzaamheid als voor de 
universiteit en het universitair onderzoek gezien de onderzoeksopportuniteiten die het met 
zich brengt. Daarom is het belang tussen beide, universitair onderzoek en duurzaamheid 
wederzijds. 
 
4.2 Als thema onderbelicht 
De verduurzaming van het onderzoek krijgt binnen de internationale beweging rond de 
verduurzaming van het hoger onderwijs tot op vandaag relatief weinig aandacht. De meeste 
aandacht gaat naar de verduurzaming van het onderwijs (educatie/curricula) en het 
management, in het bijzonder het milieumanagement. Dit in tegenstelling tot het wederzijdse 
belang van universitair onderzoek en duurzaamheid. Onze ervaring hierin, opgebouwd vanuit 
een actieve participatie in het veld sluit aan bij wat andere collega’s vaststellen. 
 
J. Fien (2002:243) legt uit dat diverse soorten publicaties waaronder conferentieproceedings, 
geëditeerde werken en het gespecialiseerde tijdschrift 'International Journal of Sustainability 
in Higher Education' maar ook andere tijdschriften vandaag veel publicaties bevatten over 1) 
de verduurzaming van het onderwijs en 2) de verduurzaming van het management van hoger 
onderwijsinstellingen. T. Wright (2007:35) stelt dat de literatuur inzake de verduurzaming van 
het hoger onderwijs tot op heden zich focust op 1) duurzaamheidseducatie, 2) het ontwikkelen 
van curricula, 3) het management, 4) beleidsanalyses betreffende de verduurzaming van het 
hoger onderwijs, 5) beoordelingsmethodologieën voor duurzaamheidsinitiatieven in het hoger 
onderwijs en 6) theorie- ontwikkeling.  
Verder wijst J. Fien (2002:244) ons nog op drie kenmerken (Fien spreekt van 'problemen', wij 
verkiezen een neutralere opstelling en spreken van 'kenmerken') betreffende het onderzoek in 
dit domein op basis van een eigen analyse van papers ondermeer uit de 'International Journal 
of Sustainability in Higher Education'. Veel van het onderzoek 1) benadert de vier dimensies 
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van duurzame ontwikkeling niet op een holistische, onderling afhankelijke en systemische 
wijze, 2) is hoofdzakelijk beschrijvend en niet theoretisch, slechts weinig studies gaan verder 
dan beschrijving en bevatten geen kritische en theoretische analyse van de 
onderzoeksresultaten of funderen hun verklaringen niet in sociale of organisatie theorie, 3) 
kent geen degelijke onderzoeksopzet. Volgens Fien (2002:244) zijn deze laatste drie 
kenmerken het logisch gevolg van de relatieve nieuwheid van dit domein. "Such problems are 
indicators of the advocacy and early "honeymoon" phases of the innovation process and, 
given the relative newness of the sustainability in higher education movement, an 
understandable aspect of its research culture." (Fien, 2002:244). Even goed zouden deze 
kenmerken het gevolg kunnen zijn van de eigenheid van de materie. 
 
Ons onderzoekswerk verschilt ten minste op twee manieren van de hierboven beschreven 
onderzoekstendensen. Ten eerste richt het zich op de verduurzaming van het onderzoek en ten 
tweede is het een aanzet tot het ontwikkelen van theoretische kennis, kennis die verder gaat 
dan beschrijving alleen. 
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5. Doelstelling en methodologie 
 
5.1 Doelstelling 
Deze literatuurstudie en documentanalyse is een eerste betrachting om een aantal kenmerken 
van universitair onderzoek met een positieve bijdrage tot duurzame ontwikkeling op het 
niveau van een onderzoeksproject te identificeren. In het kader van het in de inleiding 
vermelde onderzoeksproject gaan we hier niet verder dan ‘identificatie’. De verdere 
uitwerking en eigenlijke bespreking van de beoogde kenmerken gebeurt in een volgende 
onderzoeksfase. 
 
Denkoefeningen om te komen tot kenmerken van universitair onderzoek voor duurzame 
ontwikkeling zijn zinvol omdat: 
1) universitair onderzoek essentieel is voor duurzame ontwikkeling 
2) universitair onderzoek niet per definitie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en er zelfs op 
negatieve wijze kan aan bijdragen 
3) de verduurzaming van het universitair onderzoek relatief weinig aandacht krijgt 
 
5.2 Methodologie 
We bestudeerden veruit de belangrijkste literatuur in het domein van de verduurzaming van 
het hoger onderwijs: 1) het leidende tijdschrift de 'International Journal of Sustainability and 
Higher Education' (jaargangen 1 (2000) tot en met 6 (2005)), 2) de belangrijkste 
conferentieproceedings (Copernicus, 1998, 2000, 2001, 2002; EMSU, 2002, 2004; IAU, 
2003) en 3) toonaangevende  boeken (Corcoran en Wals, 2004; Filho, 2000a; Filho, 2000b; 
Filho, 2005; van Dam- Mieras en Michelsen et al., 2002) en andere (RMNO, 2000). 
 
Daarnaast bestaan er in dit domein specifieke boeken over de verduurzaming van het 
onderwijs (educatie/curricula) en de verduurzaming van het management, vooral 
milieumanagement (zie bijvoorbeeld Creighton, 1998; Filho, 2002; Huckle en Sterling, 1996; 
Jucker, 2002; Keniry, 1995). Omdat deze werken zich expliciet niet richten tot de 
verduurzaming van het onderzoek hebben we ze niet bestudeerd. 
 
Vervolgens hebben we de voornaamste verklaringen/charters op het gebied van duurzame 
ontwikkeling en het hoger onderwijs geanalyseerd: 'The Talloires Declaration', 'Swansea 
Declaration', 'Kyoto Declaration', 'Copernicus Charter', 'Lüneburg Declaration', 'Ubuntu 
Declaration', 'Thessaloniki Declaration', Halifax Declaration' samen met het rapport van de 
workshop 'University research & sustainable development' (Roland en Wright, 2003). Dit 
rapport is resultaat van een samenkomst van een diverse, internationale groep experten op het 
gebied van de verduurzaming van het hoger onderwijs tijdens de internationale conferentie 
van de 'International Association of Universities' (IAU) 'Education for a sustainable future' 
(Praag, 10-11 september 2003). 
 
We analyseerden deze documenten volgens de principes van open codering (Strauss en 
Corbin, 1990, 1998) van gefundeerde theorie ('grounded theory') (Glaser en Strauss, 1967; 
Strauss en Corbin, 1990, 1998). 'Open' betekent dat we de data op 'emergente' wijze (d.i. 
zonder vooraf opgestelde coderingslijst) hebben gecodeerd. De volgens ons relevante data 
hebben we weerhouden, met elkaar vergeleken en gelijkaardige data gegroepeerd. Elke groep 
gaven we een naam. Een naam die uit de data kwam of van ons onderzoekers. 
 
De literatuurstudie en documentanalyse zijn verkennend onderzoek met de bedoeling een 
aantal kenmerken te ‘identificeren’. 
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6. Kenmerken van universitair onderzoek voor duurzame ontwikkeling 
 
6.1 Literatuurstudie in het domein van de verduurzaming van het hoger onderwijs 
De Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) (2000:11-14) in Nederland bracht in 
2000 een advies uit over de mogelijkheden om de aandacht voor duurzame ontwikkeling 
binnen het onderwijs en het onderzoek aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen in 
Nederland te versterken. Dit advies is het enige werk dat we vonden in de literatuur met 
degelijke informatie over kenmerken voor op duurzame ontwikkeling gericht onderzoek. 
Kenmerken die volgens de RMNO ook gelden voor het universitair onderwijs, dit terzijde. 
 
De RMNO stelt dat verschillende (normatieve) uitgangspunten betreffende duurzame 
ontwikkeling leiden tot uiteenlopende probleemdefinities en oplossingsrichtingen. Wat leidt 
tot veelsoortige disciplinaire en multidisciplinaire kennisbehoeften. Het omgaan met variaties 
in visies is daarom van groot belang. Ondanks deze variaties in visies onderscheidt de RMNO 
een aantal inhoudelijke en procesmatige aandachtspunten of kenmerken van onderzoek voor 
duurzame ontwikkeling. 
 
Inhoudelijke kenmerken: 
• Samenhang van sociale, economische en ecologische aspecten 
• Lange termijn (intergenerationeel) 
• Mondiaal, Noord-Zuid en verdelingsaspecten 
• Omgaan met onzekerheden 
 
Procesmatige kenmerken: 
• Multi- en interdisciplinaire benadering 
• Internationale samenwerking (duurzame ontwikkeling is een internationaal vraagstuk 

daarom dienen we in internationaal verband kennis en inzichten te ontwikkelen en te 
integreren) 

• Ruimte voor verschillende normatieve visies op duurzame ontwikkeling 
• Probleemgerichte benadering (probleemoplossend onderzoek vanuit een maatschappelijke 

vraagstelling) gericht op het leren en ontwikkelen van vaardigheden die benodigd zijn 
voor het handelen in de geest van duurzame ontwikkeling 

• Interactie tussen wetenschap en praktijk (transdisciplinariteit) door het actief betrekken 
van stakeholders (maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven) bij de 
formulering van de vraagstelling en uitvoering van onderzoek. 

 
Deze kenmerken zijn echter geen ‘totaalset’, d.i. dat een onderzoek niet alle kenmerken 
tegelijk hoeft te bezitten of in dezelfde mate. Zoals de RMNO stelt dienen we per 
onderzoeksproject te bepalen welke kenmerken relevant zijn en hoe we ze verder kunnen 
operationaliseren. 
 
6.2 Analyse duurzaamheidsverklaringen/-charters voor het hoger onderwijs & het 
rapport 'University research & sustainable development'  
In de verschillende duurzaamheidsverklaringen/-charters voor het hoger onderwijs en het 
rapport van de workshop over universitair onderzoek en duurzaamheid (Roland en Wright, 
2003) identificeerden we volgende zes kenmerken van universitaire onderzoeksprojecten voor 
duurzame ontwikkeling: 
• Multi-/interdisciplinariteit 
• Stakeholdersparticipatie 
• Kennisoverdracht 
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• Probleemgericht 
• Actiegericht 
• Pro-actief 
 
Hieronder geven we de passages waarop we ons bij de identificatie van deze kenmerken 
baseerden: 
 
Multi-/interdisciplinariteit 
"7) Collaborate for Interdisciplinary Approaches 
Convene university faculty and administrators with environmental practitioners to develop 
interdisciplinary approaches to curricula, research initiatives, operations, and outreach 
activities that support an environmentally sustainable future." (Talloires Declaration) 
 
"6. Encourage interdisciplinary and collaborative research programs related to sustainable 
development as part of the institution's central mission and to overcome traditional barriers 
between discipline's and departements" (Kyoto Declaration) 
 
"5. Interdisciplinarity: Universities shall encourage interdisciplinary and collaborative 
education and research programmes related to sustainable development as part of the 
institution's central mission. Universities shall also seek to overcome competitive instincts 
between disciplines and departments." (Copernicus Charter) 
 
"Participants concluded that disciplines do form a framework for IR and TR: they are still 
needed; but a balance should be found, that depends on the desired solutions. [...] 
Participants agreed [...] that research questions must be relevant to the socio- environmental 
context and should not only be disciplined oriented." (Roland en Wright, 2003) 
 
Stakeholdersparticipatie 
"6) Involve All Stakeholders 
Encourage involvement of government, foundations, and industry in supporting 
interdisciplinary research, education, policy formation, and information exchange in 
environmentally sustainable development. Expand work with community and 
nongovernmental organizations to assist in finding solutions to environmental problems." 
(Talloires Declaration) 
 
"i. Promote stronger integration of training and research and closer interaction with 
stakeholders in the development process." (Lüneburg Declaration) 
 
"The group identified four major needs: […] to foster collaborative and cooperative research 
with local communities' stakeholders; [...]" (Roland en Wright, 2003)  
 
"A new collaborative paradigm is needed to foster cooperation between [...] researchers and 
society stakeholders. [...] Participants agreed that researchers and their partners should 
create spaces of shared responsibility and of social dialogue to determine the research 
objects, [...]." (Roland en Wright, 2003) 
 
Kennisoverdracht 
"Higher education has a catalyst role vis-à-vis education for sustainable development and the 
building of a Learning Society. It has a special responsibility to conduct the scholarship and 
scientific research necessary to generate the new knowledge needed and train the leaders and 
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teachers of tomorrow, as well as communicate this knowledge to decision-makers and the 
public-at-large." (Lüneburg Declaration) 
 
"i. Promote stronger integration of training and research [...]." (Lüneburg Declaration) 
 
"Interest also focused on ways and means to exchange University Research results in 
partnerships between developed and developing countries: not only those results from 
research conducted in developed countries but conversely, research results obtained in 
developing countries." (Roland en Wright, 2003)  
 
Probleemgericht 
"Problem-based scientific research in tertiary education, both as a pedagogical approach 
and as a research function;" (Ubuntu Declaration) 
 
"They all agreed that University research is responsible towards society and stakeholders: 
[...] it should be geared to the needs of the community." (Roland en Wright, 2003) 
 
Actiegericht 
"A major concern with participants was how to link scientific research to practical 
implementation." (Roland, 2003) 
 
"The group identified four major needs: [...] to promote change of practices, enhancing 
collaboration & evaluation." (Roland en Wright, 2003)  
 
"Research results should be used to promote policy and programmes." (Roland en Wright, 
2003) 
 
Pro-actief 
"They [de particpanten van de workshop] all agreed that University research is responsible 
towards society and stakeholders: it should therefore be proactive in contributing to the 
future development of society [...]" (Roland en Wright, 2003) 
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7. Conclusie 
 
Duurzame ontwikkeling is vandaag een leidend beleidskader voor verdere maatschappelijke 
ontwikkelingen. Duurzame ontwikkeling dient een antwoord te bieden aan de complexe en 
intergerelateerde milieu- en maatschappelijke vraagstukken. Gezien de aanzienlijke 
milieuverloedering en armoede is de maatschappelijke zoektocht naar duurzaamheid hoogst 
noodzakelijk en urgent. 
 
Universiteiten spelen door middel van hun ganse werking (onderwijs, onderzoek, 
maatschappelijke dienstverlening, studentenwerking, management, …) een voorname rol in 
duurzame ontwikkeling. Vanuit hun maatschappelijke missie hebben universiteiten impliciet 
de fundamentele verantwoordelijkheid actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, daarin 
een voortrekkersrol te spelen en hun voorbeeldfunctie ten volle waar te maken. Dit is ook van 
toepassing voor het onderzoek dat niet per definitie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. 
Dit is geen eenvoudige opdracht. Universiteiten waren en zijn nog steeds betrokken in niet-
duurzame ontwikkelingen. Willen universiteiten werkelijk bijdragen aan duurzame 
ontwikkeling dan vereist dat vaak ingrijpende veranderingen ten aanzien van manieren van 
werken die in de loop van de tijd zijn tot stand gekomen en als normaal worden beschouwd. 
 
In veruit de belangrijkste literatuur in het domein van de verduurzaming van het hoger 
onderwijs vonden we weinig informatie over kenmerken van universitair onderzoek voor 
duurzame ontwikkeling op het niveau van een onderzoeksproject. Specifiek onderzoek en 
specifieke publicaties over dit thema zijn afwezig. Slechts één publicatie, het rapport 
‘Duurzame ontwikkeling in onderwijs en onderzoek’ van de Nederlandse Raad voor het 
Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) (2000:11-14) gaat op substantiële wijze in op 
kenmerken van universitaire onderzoeksprojecten voor duurzame ontwikkeling. 
In die zin is deze paper en het ruimer onderzoek waarin de paper kadert vernieuwend en 
kunnen we de formulering 'een eerste betrachting’ vrij letterlijk nemen. Wellicht logisch, 
gezien de summiere aandacht de verduurzaming van het universitair onderzoek tot op heden 
kreeg binnen de beweging van de verduurzaming van het hoger onderwijs. In tegenstelling tot 
de verduurzaming van het onderwijs en het management (vooral milieumanagement). 
 
Uit onze documentanalyse onderscheiden we volgende kenmerken van universitair onderzoek 
voor duurzame ontwikkeling op het niveau van een onderzoeksproject: 
• Multi-/interdisciplinariteit 
• Stakeholdersparticipatie 
• Kennisoverdracht 
• Probleemgericht 
• Actiegericht 
• Pro-actief 
 
Vergelijken we de literatuurstudie met de documentanalyse dan zien we dat de voorgestelde 
kenmerken deels gelijkaardig en deels aanvullend zijn. Vernieuwend ten aanzien van het 
rapport van de RMNO zijn: 
• Kennisoverdracht 
• Actiegericht 
• Pro-actief 
De kenmerken multi-/interdisciplinariteit, stakeholdersparticipatie en probleemgerichtheid 
zijn gelijklopend met deze van de RMNO. 
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Ons verkennend onderzoek resulteerde in een zinvolle impressie van kenmerken voor 
universitair onderzoek met een positieve bijdrage tot duurzame ontwikkeling op het niveau 
van een onderzoeksproject.  
Verder onderzoek in het kader van het in de inleiding vermelde onderzoeksproject dient ons 
meer inzicht te verschaffen in andere kenmerken, de kenmerken met elkaar te vergelijken en 
te integreren, en ze inhoudelijk te beschrijven.  
 
Uit deze verkenning leren we tevens dat we de kenmerken niet mogen beschouwen als een 
‘totaalset’. Dit is dat een onderzoek niet alle kenmerken tegelijk hoeft te bezitten of in 
dezelfde mate. Per onderzoeksproject dienen we te bepalen welke kenmerken relevant zijn en 
hoe we ze verder kunnen operationaliseren. 
 
Gezien het groot maatschappelijk belang van duurzame ontwikkeling kaderen verschillende 
onderzoeksinstanties (Europese Commissie, IWT, Federaal Wetenschapsbeleid, …) hun 
onderzoeksoproepen ook in de duurzaamheidscontext. Net zoals universiteiten die hun beleid 
ook meer en meer kaderen in duurzame ontwikkeling. Beide zijn hefbomen om het 
universitair onderzoek verder af te stemmen op duurzame ontwikkeling. 
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