
Samen dromen over duurzaam onderwijs

De Higher Education Summit (hierna HES) begon zoals elke conferentie start: een gezellige
receptie om de deelnemers al een beetje te leren kennen. Tijdens deze receptie kwam de
schepen van klimaat, milieu en energie, circulaire economie, duurzame stad en
internationale solidariteit, Nele Kelchtermans een korte toelichting geven over de duurzame
acties die de Stad Hasselt onderneemt. Het was zeer interessant om te horen welke
initiatieven de stad zoals neemt om haar eigen werking maar ook de gemeente te
verduurzamen.

De eerste dag volgde ik vooral sessies over het verduurzamen van de curricula en het
onderzoek aan de universiteit. Na een zeer boeiend keynote gesprekken en groepssessie
werd het mij zeer duidelijk dat het veranderen van de curricula niet zo vanzelfsprekend is, in
tegenstelling tot wat ik eerst dacht. Ik leerde dat het belangrijk is om zowel te kijken naar de
manier waarop de instellingen werken, de maatschappelijke bewegingen en de persoonlijke
wil van de beleidsmakers om tegen de bestaande structuren in te gaan.

Het is niet voldoende om aan de bestaande structuren toe te voegen. Een volledige
herdenking van het doel van de opleidingen die worden aangeboden is nodig. We moeten
meer kijken naar de maatschappelijke en duurzame relevantie i.p.v. de focus te leggen op
de economische waarde. Hetzelfde geldt voor publicaties en onderzoek, ook hier is een
verschuiving nodig.

Door niet alleen good practices, maar ook de struikelblokken met elkaar te delen kunnen we
samenwerken aan de duurzame maatschappij van morgen. De impact van de veranderingen
kan ook vergroot worden door mensen uit te nodigen die normaal niet aan de tafel zitten.
Hierdoor krijgt je nieuwe perspectieven en het zijn net die perspectieven die we nodig
hebben bij het transformeren van het hoger onderwijs.

De tweede dag liet ik mij inspireren door een zeer boeiende sessie. Hier werd een project
toegelicht waarbij samen met de buurt een plan werd uitgedacht om een park terug om te
toveren naar een plek om mensen samen te brengen. Dit project is een samenwerking
tussen studenten en buurtbewoners, met ondersteuning van het onderwijsteam. Het vak
werd toegevoegd aan het curriculum, hierdoor was het echt een onderdeel van de opleiding.
Voor dit vak konden studenten uit verschillende faculteiten zich inschrijven. Ik denk dat dit
soort initiatieven een belangrijkere plaats moeten krijgen in de opleidingen. Niet alleen leer
je hier heel veel praktische skills uit, maar ook bouw je een netwerk uit buiten jouw faculteit
en leer je misschien iets wat in je opleiding anders niet aan bod zou zijn gekomen. Het zijn
de vakken waar je echt aan de slag kan en je kunnen kan bewijzen waar je het meeste uit
leert en wat je het beste bijblijft.

Op de derde en laatste dag werden we mee op pad genomen naar het Nationaal Park Hoge
Kempen. Hier leerden we meer bij over de regio en de conservatie werken die in het park
worden gedaan om onze natuur te beschermen. We brachten ook een bezoek aan
ECOTRON, dit is een onderzoekslocatie van de Universiteit Hasselt, waar men de invloed
van klimaatverandering bestudeerd door verschillende scenario's na te bootsen. Wat mij
betreft de perfecte afsluiter van een congres met als thema duurzaamheid!


