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Voorwoord
De scriptie die hier voor u ligt is het eindresultaat van een zeven maanden durend onderzoek, uitgevoerd
als afstudeeropdracht voor de masteropleiding Climate Studies aan de Wageningen Universiteit. Een
afstudeeronderzoek kan gezien worden als een ultieme proeve van bekwaamheid voor de academische
student. Mijn academische vaardigheden, wetenschappelijke kennis en inzicht en ook mijn
uithoudingsvermogen zijn gedurende de afgelopen periode dan ook meerdere malen op de proef gesteld.
Dit ging gepaard met momenten van wanhoop, wanneer het zicht op mijn onderzoek dusdanig
vertroebeld was dat ik door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer zag, maar meer nog met
momenten van vreugde en voldoening, wanneer ik na een lange studie het idee had bepaalde theoretische
materie in de vingers te hebben of wanneer ik, na vele uren van uitwerken en analyseren van interviews,
interessante resultaten tevoorschijn zag komen. Het grootste gedeelte van de tijd heb ik dan ook met veel
plezier en enthousiasme aan dit onderzoek gewerkt.
Iemand zal bij de term klimaatstudies waarschijnlijk niet meteen denken aan natuur- en milieueducatie.
Eerder wordt gedacht aan onderzoek naar het broeikaseffect, nauwkeurigere klimaatmodellen of de kans
op een toekomstige zeespiegelstijging De universitaire masteropleiding Climate Studies echter, is er juist
op gericht de verbinding te maken tussen de natuurwetenschappelijke en sociale aspecten van het
klimaatvraagstuk. En daarmee komt educatie ook expliciet in beeld. Vaak gaat het dan over de vraag wat
Natuur- en milieueducatie bij kan dragen aan oplossingen voor het duurzaamheid- (en daarmee klimaat-)
vraagstuk. De visie dat deze bijdrage niet onderschat kan en mag worden, wordt breed gedragen. Maar los
daarvan vind ik het persoonlijk nog belangrijker dat vooral jongeren, maar zeker ook volwassenen
überhaupt feeling hebben en blijven houden met hun natuurlijke omgeving. En waar deze verbinding niet
vanzelfsprekend is, kan natuur- en milieueducatie een hulpmiddel zijn. Ik hoop dan ook dat dit onderzoek
een nuttige bijdrage kan leveren bij het benadrukken van het belang van natuur- en milieueducatie en de
toekomstbestendigheid van de NME-sector.
Verder wil ik nog nadrukkelijk een aantal mensen bedanken. Allereerst mijn begeleider Kris van Koppen.
Vanaf de eerste aanzet aan dit onderzoek tot de laatste bespreking is Kris een waardevolle begeleider
gebleken. Enerzijds was hij kritisch op de momenten die dat vereisten. Anderzijds zette hij mij op de juiste
momenten aan het denken en wist hij mij te motiveren. Zijn enthousiasme voor het onderwerp en zeker
ook zijn kennis daarover zijn voor mij van grote waarde geweest. Ten tweede wil ik alle respondenten
bedanken voor het feit dat ze een gedeelte van hun kostbare tijd vrij wilden maken om mij te woord te
staan. Dankzij hen heb ik de broodnodige gegevens voor mijn onderzoek weten te verzamelen en heb ik
een beter inzicht in de NME-praktijk in Nederland gekregen. Ook wil ik mijn familie, Marleen, en mijn
vrienden bedanken voor hun steun, interesse en feedback en hun geduld als ik me weer eens erg uitgebreid
uitweidde over mijn onderzoek.
Met het beëindigen van dit voorwoord tenslotte, nadert voor mij de voltooiing van deze scriptie en rest
mij niets dan u veel leesplezier te wensen.
Bart Nevels
13 september 2010
Wageningen

Abstract
The last decades, the Dutch field of Environmental Education (EE) has continued to evolve into a welldeveloped educational sector. Still though improvement is demanded and one of the complaints filed by
government agencies as well as the sector itself is the lack of a well structured theoretical support system
for EE-products and –services. This observation led to the execution of a research aimed at exploring the
current relationship of the sector with regards to the use of scientific knowledge in EE-activities. A
conceptual framework was developed that gave rise to four conceptual approaches which can be placed in
the development of theoretical understanding of EE. Besides that, 15 semi-structured interviews with
persons involved in different aspects of EE were conducted. During the interviews, every person also had
to answer 20 theses in order to quantify some of the statements done in the interviews. The results of the
qualitative study, combined with the insights from the theoretical framework support the view held in the
introduction that indeed the role of theoretical deepening in- and support of EE-activities isn’t clearly
defined. First it can be concluded that the respondents make us of theory on a more implicit level. Most
of the theoretical insights are gained in a practical situation, like a meeting, workshop or day to day
conversations with colleagues. Further more, the respondents seem to have some ideas about the different
approaches towards EE, as elaborated in the conceptual framework. There is a tendency among the
respondents to prefer the emancipatory approach to EE. The development of values and a critical attitude
is seen as essential in the discussion about the concept of sustainability. An instrumental approach is
mostly seen as useful by policymakers and civil officers. Most respondents stress the value of theoretical
deepening for the Dutch EE-sector. First of all to improve the quality of content and didactics, but also to
create a level communication field between policymakers and EE-executors. This is important in order to
find agreement in the goals and approaches towards EE. But from the interviews it can also be included
that theoretical deepening is no day-to-day activity for EE-executors. Partly because of time-constraints.
But also because there’s no organizational framework for theoretical deepening. That’s why some
respondents stress the need for EE-schooling in the sector. To summarize, some kind of support system
to explicitly anchor theoretical deepening in the Dutch EE-field, for example a schooling program is seen
as necessary by most of the respondents. This because of the need to recognize that: The design of
learning processes is a profession; The discussion about the concept of sustainability needs to get
deepened; The communication between the different organizational levels of EE needs to be leveled and;
The discussion about the conceptual approaches of EE only occasionally takes place.

Inleiding
Introductie
De rol van burger-consumenten in de duurzaamheidtransitie
Duurzame consumptie wordt, naast een duurzamere organisatie van productie, transport/infrastructuur
en energievoorziening gezien als een van de belangrijke steunpilaren van een toekomstige duurzame
maatschappij. Duurzaam consumeren betekent dat de burger actief betrokken raakt bij de duurzaamheidtransitie en dat ze in haar keuzes als consument rekening houdt met het duurzaamheidaspect. In dit licht
wordt daarom ook wel gesproken over de burger-consument (van Koppen 2005, pp. 15). Het belang dat
aan het verduurzamen van consumptiepraktijken wordt toegekend is sterk gekoppeld aan de huidige
tendens burger-consumenten een grotere rol toe te dichten bij het tot stand komen van maatschappelijke
verandering (Spaargaren 2003, pp. 687). Het creëren van nieuw (milieu)beleid is daarbij niet langer
exclusief het domein van overheden, maar komt tot stand in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven
en diezelfde burger-consument.
De Nederlandse Rijksoverheid heeft het afgelopen decennium verschillende verkenningen laten doen naar
het duurzaamheidvraagstuk. Dit wordt onder woorden gebracht in verschillende beleidsnota’s. Bij de
verschillende departementen zijn er ideeën en initiatieven te over maar het tot stand brengen van concreet,
duurzaamheid bevorderend beleid blijkt in de praktijk vaak nog op moeilijkheden te stuiten. De Nationale
Strategie voor Duurzame Ontwikkeling uit 2002 moest hiervoor een leidraad zijn, maar uit een internationale
peer review van deze NSDO bleek dat er nog behoorlijk wat schort aan dit plan. De NSDO geeft geen
duidelijk beeld van het begrip duurzaamheid en houdt het begrip te algemeen. Verder komt het niet tot
een oplossingsgerichte lijn van beleid en blijkt er weinig aandacht te zijn voor samenhang en
themadoorsnijdende vraagstukken (Hanemaaijer, Brink et al. 2007, pp. 93).
Het blijkt tevens ook niet altijd even duidelijk te zijn wat de overheid van burger-consumenten verwacht.
De overheid geeft op meerdere fronten aan dat Nederlanders zelf verantwoordelijkheid dienen te dragen
op het vlak van duurzaamheid. Zie bijvoorbeeld de LNV nota Natuur voor mensen, mensen voor Natuur
(Nederland. Ministerie van Landbouw 2000) of het achtergrondrapport bij de Duurzaamheidverkenning 2004
(Beckers 2004). Tegelijkertijd wordt de burger-consument nog te weinig betrokken bij het beleid van de
overheid. Hetgeen de overheid verwacht van de burger-consument blijft nog te zeer steken in normatieve
bewoordingen en uit zich te weinig in het aanbieden van concrete handelingsperspectieven. Zo wordt in
2009 in een brief door de ministers van VROM en OS aan de tweede kamer gesteld: “Er gebeurt veel en de

eerste resultaten worden zichtbaar. Het beeld is ook, dat het voor een deel «papier en proces» is, waarvan burgers
en bedrijven nog weinig merken. De bijdrage van de overheid aan de maatschappelijke dialoog blijft achter bij de
oorspronkelijke verwachting van een jaar geleden.” (Minister van VROM 2009, pp.9).

Leren voor duurzaamheid; Natuur en milieueducatie
In de voorgaande paragrafen is benadrukt dat de burger-consument een belangrijke rol speelt in de
totstandkoming van een duurzame maatschappij. Een bewuste burger kan zich in samenwerking met de
overheid en het bedrijfsleven sterk maken voor duurzaamheid. En ook als consument kan hij of zij kiezen
voor duurzaamheid. De burger-consument weet echter op dit moment vaak nog niet goed hoe deze
duurzame samenleving vorm te geven. Daarom wordt door onderzoekers en beleidsmedewerkers bepleit,
is het belangrijk hem of haar hierbij te ondersteunen door middel van educatie: “Leren voor duurzaamheid
is een onmisbare voorwaarde voor een duurzame samenleving” en hierbij is ‘leren consumeren een wezenlijk
element van leren voor burgerschap” (van Koppen 2005, pp. 21). Een van de middelen dat hiervoor ingezet
kan worden is Natuur- en milieueducatie (NME). Er bestaan op dit moment in Nederland allerhande
organisaties en werkgroepen die met verschillende thema’s en op verschillende manieren proberen zowel
jongeren als volwassenen iets bij te brengen over natuur en milieu. De overheid probeert deze initiatieven
en organisaties aan te sturen door middel van NME-beleid, met als doel een en ander effectief te laten
verlopen.
Natuur- en milieueducatie in Nederland kent een lange geschiedenis. Met de oprichting van
natuurbeschermingorganisaties rond 1900 komt ook de voorlichting over de natuurlijke omgeving op gang.
Denk hierbij aan de beroemde boeken van Jacques P. Thijsse. Vanaf de jaren ’60 van de 20ste eeuw krijgt
natuureducatie geleidelijk vorm en met het toenemend milieubewustzijn gaat vanaf de jaren ‘80 ook
milieueducatie meespelen. Uiteindelijk leidt dit tot de eerste overheidsnota NME in 1988 en een aantal
daaropvolgende nota’s waarin de aanzet wordt gegeven om NME verder uit te werken, doelgroepen te
verbreden en de kwaliteit en organisatie te verbeteren. Door de jaren heen vormt zich dan ook een steeds
uitgebreidere en professionele NME sector (Nota LvDO 2009, pp 58). Rond de eeuwwisseling blijkt dat
de NME sector zich vanuit zijn klassieke vorm, gericht op de ecologische basisvorming in het onderwijs,
meer en meer op educatie over het complete scala aan duurzaamheidthema's is gaan toeleggen, daarmee
ook de verbinding met economische en sociale aspecten in de maatschappij makend. Naast lespakketten
over natuur gaan NME centra bijvoorbeeld activiteiten omtrent het thema energiebesparing aanbieden.
De overheid reageert op deze ontwikkeling door middel van de nota’s NME 21-Leren voor een Duurzame
Samenleving 2000-2003 en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) 2004-2007. Deze nota’s, hoewel
voortgekomen uit eerdere NME nota’s, beschouwen NME niet meer als centrale aanbieder van
duurzaamheideducatie maar zien de NME sector als een van de vele spelers in het veld, samen met
ontwikkelingseducatie, gezondheidseducatie e.d. Daarnaast komt de focus in het nieuwe programma naast
het onderwijs ook sterker op duurzaamheideducatie ten behoeve van organisaties en sociale groepen in de
samenleving te liggen (Nota LvDO 2009, pp 58). Toch wordt onderkend dat NME wel degelijk een
belangrijke rol kan spelen bij duurzaamheideducatie en benadrukt wordt dan ook dat het
duurzaamheidvraagstuk ook in toekomstige NME activiteiten naar voren moet blijven komen (Sollart
2004, pp. 41-42). Met het voorgaande in gedachte is het ministerie van LNV in 2008 met een nieuwe nota
NME, ‘kiezen, leren en meedoen’, gekomen, die de rol en positie van de NME sector duidelijk wil
neerzetten en daarnaast een nieuwe aanpak schetst. In de nota geeft de overheid weer wat ze met NME
voor ogen heeft in de nieuwe situatie: ‘Op het gebied van natuur en milieu zijn de opgaven complex en vaak verweven
met tal van andere belangen, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Bij de aanpak van deze uitdagingen heeft de
overheid de samenleving hard nodig. Het kabinet beschouwt het als haar taak om te zorgen dat burgers
zijn toegerust met kennis, inzicht en competenties op het gebied van natuur en milieu.’ (Ministerie
van Landbouw, Ministerie van Onderwijs en et al. 2007, pp. 13).

In dit plan zijn vijf speerpunten geformuleerd die een aantal, door zowel de ministeries als de NME sector
zelf gesignaleerde problemen dienen op te lossen. In de nota worden deze speerpunten verder uitgewerkt
en wordt een uitvoeringsstrategie geschetst. De speerpunten zijn:
1) Houvast voor de inhoud: een gezamenlijke agenda;
2) Alle betrokkenen bij NME stimuleren om meer vraaggericht
te werken;
3) Jeugd en jongeren als prioriteit: Aansluiten bij de ‘generatie Nu’
4) Al doende leren: ‘beleving’, praktijkervaringen en handelingsperspectief
centraal stellen;
5) Bestuurlijke samenwerking, gericht op gezamenlijke regie en een
meer effectieve aanpak. (Ministerie van Landbouw, Ministerie van Onderwijs en et al. 2007, pp. 7).
In de nieuwe aanpak van de rijksoverheid om NME een duidelijke en verankerde plek te geven in de
samenleving is een NME programmabureau opgezet dat in samenwerking met de verschillende actoren,
zowel vanuit de aanbod- als de vraagkant, werkt met zogenaamde NME arrangementen: ‘Arrangementen
brengen partijen bij elkaar rond prioritaire, inhoudelijke bepaalde beleidsthema’s. Binnen een arrangement kunnen meerdere
pilots of projecten worden uitgevoerd. Er wordt geprogrammeerd vanuit de vraag naar NME.’ (Ministerie van
Landbouw, Ministerie van Onderwijs en et al. 2008, pp. 9). Binnen deze arrangementen wordt de inhoud
onderverdeeld in drie thema’s waarbinnen de onderwerpen vallen die op de duurzaamheidagenda staan:
groen, water en klimaat.

Probleemschets
Het afgelopen decennium is de aandacht in de maatschappij steeds nadrukkelijker bij het begrip
duurzaamheid komen te liggen. Daarmee is ook de positie van de NME sector veranderd. In de nota
Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2004-2007 is aangegeven hier met de NME sector apart op terug te
komen. Dit heeft geleid tot een nieuwe NME nota in 2008. Een van de aandachtspunten binnen deze
nieuwe nota draait om het actualiseren en verbeteren van de inhoudelijke vormgeving van NME, oftewel
‘houvast voor de inhoud’. Dit aandachtspunt komt onder andere voort uit het besef dat er door de jaren
heen heel veel producten en activiteiten zijn gecreëerd waarvan een gedeelte niet de gewenste kwaliteit
heeft. Anders gezegd is er sprake van “enige ‘wildgroei’ aan materiaal, activiteiten en producten” (Ministerie van
Landbouw, Ministerie van Onderwijs en et al. 2007, pp. 17). Daarnaast is gebleken dat bij overleg tussen
de sector en beleidsmedewerkers vaak teruggegrepen wordt op de al bekende inhoudelijke thema’s en
methodieken en dat een betere aansluiting bij de maatschappelijke actualiteit gewenst is.
In de nota wordt hierover aansluitend gezegd: “Dit fenomeen wordt onder andere veroorzaakt door onbekendheid
met nieuwe mogelijkheden in zowel inhoudelijke als didactische benadering” (Ministerie van Landbouw, Ministerie van
Onderwijs en et al. 2007, pp. 17). Er wordt dan ook geconstateeerd dat wetenschappelijke kennis die als
ondersteuning voor activiteiten in de NME sector kan dienen nog te weinig wordt aangewend of te
moeilijk bereikbaar is. Uit een onderzoek dat door de Verening Educatie Nederland ten behoeve van de
nota NME 2008 is uitgevoerd onder medewerkers in de NME sector, blijkt dat de rol van onderzoek ter
ondersteuning van de NME praktijk nog altijd relatief klein is. Er wordt aangegeven dat de beschikbare
theorie ongeordend en onvolledig is en slecht vertaald wordt in praktische handreikingen. Een andere
veelgehoorde klacht is dat de sector zelf te weinig gehoord wordt bij de agendering en opdrachtverlening
van onderzoek (Ministerie van Landbouw, Ministerie van Onderwijs et al. 2007, pp. 61).

Doelstelling van dit onderzoek
Uit de probleemstelling komt naar voren dat het gebruik van wetenschappelijke theorie ten behoeve van
natuur- en milieueducatie in Nederland onvoldoende geoptimaliseerd is en dat een verbetering hiervan bij
kan dragen in de verbeterslag van de inhoud en werkwijzen van NME. Deze constatering is zowel door de
overheid als de NME-sector gedaan en van beide kanten wordt dan ook gepleit voor een betere
verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en NME praktijk. Dit onderzoek wil een verdere bijdrage
leveren door de zojuist genoemde constatering verder uit te diepen. De doelstelling van dit onderzoek is
dan ook meer helderheid te verschaffen over de rol van theoretische verdieping- en theoretische
onderbouwing in de NME-sector. Met theoretische verdieping en –onderbouwing wordt hier bedoeld het
gebruik van wetenschappelijke theorie ter verduidelijking van de doelstellingen, inhoud, werkwijzen en
benaderingen van NME. Getracht wordt een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het
wetenschappelijke denken over NME en een indruk te krijgen in hoeverre deze ontwikkelingen tot de
NME-sector zijn doorgedrongen en hier een rol spelen in de uitwerking van projecten.

Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet
De hoofdvraag die in dit onderzoek gesteld wordt, is de volgende:
•

Welke is de relatie tussen wetenschappelijke theorie over Natuur- en milieueducatie en
de praktijk van NME in Nederland?

De deelvragen die aan deze hoofdvraag verbonden worden, zijn:
• Welke rol speelt het gebruik van theoretische verdieping- en onderbouwing voor de
respondenten zelf?
• Hoe denken de respondenten conceptueel over NME?
• Wat is het belang van theoretische verdieping- en onderbouwing voor de NME sector?
• Hoe wordt in de huidige sector gebruik gemaakt van theoretische verdieping- en
onderbouwing?
• Wat is de rol van theoretische verdieping- en onderbouwing voor NME in de toekomst?
In dit onderzoek wordt beoogd bovenstaande vragen te beantwoorden door allereerst in het theoretische
kader de ontwikkeling van het conceptuele denken over NME na te gaan. Deze analyse moet inzicht
geven in de verschillende conceptuele benaderingen van NME, de verbinding maken met duurzaamheid
als leergebied en consumentengedrag in relatie tot educatie, en daarnaast aanwijzingen geven over
didactische uitgangspunten. Ten tweede worden de resultaten van een empirische, kwalitatieve studie
beschreven, die als doel had de theoretische bevindingen te toetsen aan de visies, ideeën en opinies van
een aantal personen, die vanuit verschillende functies bij NME betrokken zijn. Hiermee is getracht een
grof inzicht te krijgen in de positie van de sector ten opzichte van theoretische verdieping- en
onderbouwing. De kwalitatieve studie bevat daarnaast een kwantitatieve component in de vorm van
stellingen. Dit om de kwalitatieve gegevens verder te onderbouwen en voor zover mogelijk kwantitatief te
toetsen. In de discussie worden de resultaten kritisch bekeken, worden implicaties geschetst voor de
theorie en praktijk en aanwijzingen gegeven voor aanvullend onderzoek. In de conclusie ten slotte,
worden de onderzoeksvragen nogmaals op een rijtje gezet en voorzien van de antwoorden die uit het
onderzoek naar voren gekomen zijn.

“… Op landelijke NME-congressen wordt vaak een hoogleraar uitgenodigd en dan hoor je een stuk theorie en
dan ga je naar huis… Dat is natuurlijk niet te vertalen vaak, en wat mijns inziens meer moet gebeuren… dat
je andere organisaties moet hebben, met name op landelijk gebied, ondersteunende organisaties, die relevantie
kennis bijhouden, ontwikkelen, het ook vertalen. En uiteindelijk moeten beleidsmensen dat gewoon vertaald
krijgen in een aantal ofwel vuistregels, of kwaliteitscriteria, en hun verantwoordelijkheid zou moeten zijn om te
zorgen dat die kwaliteitscriteria goed toegepast worden. Dus als wij projecten starten dat daar een gedegen stuk
onderzoek achter heeft gezeten…”

1

Hoofdstuk 1. Theoretisch kader
De doelstelling van dit theoretisch kader is om inzicht te krijgen in een aantal theoretische grondslagen
voor Natuur- en milieueducatie. Het is de bedoeling een aantal theorieën en wetenschappelijke visies uit
de didactiek, pedagogiek, sociologie en (sociale) psychologie te bespreken om op deze wijze de
ontwikkeling van het conceptueel denken over NME helder voor ogen te krijgen. Voor dit theoretische
kader zijn drie wetenschappelijke studies als uitgangspunt genomen. Deze drie auteurs zijn gekozen omdat
hun studies een breed beeld schetsen van theoretische inzichten die gebruikt zijn als theorie voor NME
door de tijd heen. De volgorde kan dan ook als chronologisch gezien worden. Allereerst komen een aantal
didactische uitgangspunten voor NME naar voren zoals geschetst door Alblas (1999). Hij baseert zich
hierbij op een aantal theorieën uit de sociologie, psychologie en didactiek. Ten tweede wordt aandacht
besteed aan het begrip duurzaamheid als leergebied voor NME. Lijmbach, Broens et al. (2000) geven
uitwerking aan het begrip duurzaamheid, toegespitst op NME, en met deze uitwerking in het achterhoofd
worden verschillende visies geschetst hoe het concept duurzaamheid als leergebied in NME activiteiten
geïmplementeerd kan worden. Ten derde zal worden ingegaan op een aantal theorieën en modellen over
consumentengedrag en welke perspectieven deze bieden wat betreft leren in relatie tot duurzame
consumptie. Dit wordt gedaan aan de hand van Jackson (2005). Hiernaast komen nog een aantal andere
auteurs aan bod die voor enige toevoegingen en nuancering van de drie hoofdauteurs zorgen.

1.1.

Didactische uitgangspunten voor NME volgens Alblas (1999)

Alblas komt in zijn proefschrift tot een visie voor NME na een synthese van een aantal theoretische
beschouwingen over leren en menselijk handelen, praktijktheorie vanuit de auteur zijn eigen ervaring als
leerling en leraar, en praktijktheorie uit het NME werkveld i.e. allerhande docenten die bij NME
betrokken zijn. Als uitgangspunt voor zijn NME theorie schetst Alblas allereerst een hoofddoel voor
NME, namelijk de ‘natuurbetrokken mens die hoopvol gestemd is over een open toekomst’ (Alblas 1999) pp. 12. Dit is
een persoon die in zijn keuzes en overwegingen natuur en milieu meeweegt als factor naast persoonlijke en
maatschappelijke belangen, zonder daarbij zonder meer te kiezen voor natuur en milieu. Voor de
leertheoretische achtergrond gebruikt Alblas allereerst een aantal inzichten van George H. Mead. Verder
bespreekt hij een viertal theorieën, namelijk de cultuurhistorische theorie door Lev Vygotsky e.a., de
structuratietheorie van Anthony Giddens, de waarderingstheorie van Hubert Hermans en de
Bildungstheoretische benadering van Wolfgang Klafki. Deze theorieën bieden een specifiek perspectief op
menselijk handelen en gedrag (de eerste drie) en hoe daar didactisch mee om te gaan (Klafki). Hier volgt
nu eerst een kort overzicht van de belangrijkste punten uit deze theorieën, om zodoende te komen tot een
karakterisering van een NME didactiek volgens Alblas.
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1.1.1.

Leertheoretische achtergrond

Mead ten eerste benadrukt dat menselijk handelen als een sociaal cultureel gestuurd proces gezien moet
worden, waarbij de mens zich ontwikkeld vanuit de interactie met zijn culturele omgeving, en juist niet
alleen door het afspelen van een soort biogenetische software waarop de omgeving weinig invloed uit kan
oefenen. Mead ontkent echter niet de aanwezigheid van zulk een biogenetische ontwikkeling, maar
benadrukt vooral de intentionaliteit van menselijk gedrag, dat wil zeggen de mogelijkheid om actief doelen
na te streven zonder dat daarbij een specifieke volgorde van stimuli uit de omgeving voor nodig is. Deze
intentionaliteit vanuit de handelende persoon zorgt in samenhang met de sociale omgeving voor de
betekenis van objecten. Kijkend naar leerprocessen kan dus geconcludeerd worden dat de leeromgeving
een belangrijke factor is (Alblas 1999) pp. 24-26.
De structuratietheorie van Giddens sluit op het voorgaande aan, daar Giddens’ theorie de nadruk legt op
de intentionaliteit van het menselijk handelen binnen een sociale structuur. Het menselijk handelen is
volgens Giddens een constant reproduceren van voorgaande handelingen van anderen binnen een
afgebakende sociale structuur met een beperkt aantal haalbare en gewenste handelingsmogelijkheden. De
reproducerende persoon is echter wel in staat vanuit zijn intentionaliteit de handeling een eigen
karakteristieke invulling te geven. Daarbij kent de mens twee typen bewustzijn die een kader vormen
waarbinnen de mens kan handelen. Het eerste type is het praktisch bewustzijn. Dit bewustzijn biedt de
kennis (vaak impliciet op de achtergrond aanwezig) die nodig is om te handelen in alledaagse sociale
situaties waarbij er vaak op de automatische piloot gehandeld wordt, bijvoorbeeld telefoneren. Het tweede
type bewustzijn, het discursief bewustzijn, is een aanvulling op het praktisch bewustzijn, en wordt
geactiveerd in situaties die een meer bewuste keuze vergen. Deze momenten vereisen een kritische
toetsing van inzichten, gevoelens en waardes en leveren een meer open handelingsperspectief op. De
beide types bewustzijn staan echter niet op zichzelf maar tussen beide vindt constant interactie plaats.
Naast het individuele perspectief beschouwt Giddens ook de structurele kant van het sociaal-culturele
proces. Het leerproces van het individu vindt zoals eerder gezegd plaats binnen een sociaal-culturele
structuur. Naast het gegeven dat deze structuur de reflexieve eigenschappen van de individuele
handelingen begrenst, vindt er ook een omgekeerde werking plaats waarbij de individuele intentionaliteit
ook de omvattende sociaal-culturele structuur vormt. Deze is dus ook aan reproductie en daarmee
verandering onderhevig. Zo bezien kunnen we het menselijk handelen benaderen vanuit de individuele
kant, waarbij persoonlijke kennis en betrokkenheid voorop staan, en vanuit de sociaal structurele kant,
waarbij gedragspraktijken centraal staan. Alblas kiest echter voor zijn visie op NME een benadering vanuit
de persoonlijke kant van het spectrum (Alblas 1999) pp. 27-31.
Deze benadering vanuit het persoonlijke perspectief wordt verder uitgewerkt in de cultuurhistorische
theorie van Vygotsky. Vygotsky maakte een scherp onderscheid tussen lagere en hogere psychische
processen. De lagere processen zijn volgens hem vooral evolutionair-biologisch van aard terwijl de hogere
psychische processen een voornamelijk sociologisch-culturele oorzaak hebben. De laatste komen tot stand
in een ‘zone van naaste ontwikkeling’, waarin inzichten tot stand komen in interactie met andere mensen.
De hogere psychische processen zijn dus volgens Vygotsky gevrijwaard van enige biologische invloed. Ze
vormen zich echter wel vanuit de biologische basis van de lagere psychische processen (Alblas 1999) pp.
32-33. Latere kritieken, o.a. (Veer 1983), hebben deze dichotomie van Vygotsky verworpen en
benadrukken dat ook de lagere psychische processen door sociaal-culturele invloeden gevormd worden en
dus niet alleen natuurlijk en erfelijk zijn. Dit betekend dat de cultuur dus een nog belangrijkere rol
toegedicht dient te worden in menselijk gedrag dan op basis van de oorspronkelijke cultuurhistorische
theorie beweerd werd.
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De opvolgers van Vygotsky zoals Gal’perin en Davydov hebben de implicaties van de cultuurhistorische
theorie verder uitgewerkt en vertaald naar een aantal didactische principes. Gal’perin beschrijft het
trapsgewijs leerproces (interiorisatie) waarbij een mentale handeling alleen eigen gemaakt kan worden
(leren) als deze voorafgaat aan allereerst een materiële handeling die gevolgd wordt door een verbale
handeling. Deze visie is volgens velen echter kort door de bocht daar ze andere handelingen dan de
materiële zoals lezen en luisteren uitsluit, zich puur richt op het cognitieve aspect en niet het emotionele,
geen aandacht schenkt aan exteriorisatie (het uitvoeren van het geleerde) en vooral ook de transferabliliteit
van leerresultaten naar andere contexten dan diegene in de leersituatie moeilijk maakt. Alblas onderstreept
het belang van leren in verschillende contexten om zo de transferabiliteit van de verscheidene domeinen
van weten, zowel begripsmatige kennis als betrokkenheid, mogelijk te maken. Davydov zet het werk van
de twee voorgaande auteurs voort en komt met een belangrijke toevoeging, het gebruik van leermodellen
om het leerproces vorm te geven. Leermodellen bieden een onderbouwing van relaties in een systeem van
objecten in een symbolische vorm. Davydov stelt daarbij dat de theoretische begripsvorming, die hij als
een typisch menselijke verworvenheid kenmerkt, boven en los van de empirische (aanschouwelijke)
begripsvorming staat en dat theoretische begripsvorming daardoor een dominante rol in het leerproces
dient te krijgen. Alblas bekritiseert deze stellingname met Van Oers, die de mogelijkheid van theoretische
begripsvorming via een empirische weg opent, vanwege het belang van aanschouwelijke (empirische)
begripsvorming in NME en komt tot een onderverdeling in ‘beschrijvende’ en ‘verklarende’
begripsvorming (Alblas 1999) pp 34-41.
De leertheorie die uit het hierboven geschetste naar voren komt kent vooral aandacht voor een
exploratieve manier van begripsvorming die tot doel heeft de interactie tussen mens en cultuur te
optimaliseren vanuit het perspectief van het individu (zelfbepaling). Natuur- en milieueducatie vraagt
volgens Alblas echter ook om persoonlijke ontwikkeling op een meer receptieve wijze, die zich richt op de
esthetische zijde van ervaringen. De cultuurhistorische theorie biedt een goed inzicht in processen aan de
exploratieve zijde van het kennisverwervingproces, maar gaat echter grotendeels voorbij aan begrippen als
affectie, motivatie en waarde. Hermans schetst in zijn waarderingstheorie juist deze kant van leerprocessen.
Ten eerste maakt Hermans het onderscheid tussen waarde en waardengebied. Waarden worden
beschreven als ‘abstracte categorieën die verwijzen naar een ideale eindtoestand die zelden bereikt kan worden’. Ze
vormen meestal een algemeen geaccepteerd principe in een samenleving, zonder duidelijke consequenties
voor het handelen van een individu. Een waarde krijgt dikwijls betekenis doordat een betrokken persoon
er belangrijke ervaringen aan koppelt. Dit geheel van ervaringen, sommigen concreet en sterk
momentbepaald, anderen uitstrekkend over een grotere tijdspannend en/of een combinatie van
gerelateerde ervaringen, vormen het zogenoemde waardengebied. Dit waardengebied is persoonlijk en
verandert constant onder invloed van de zich ontwikkelende persoonlijkheid. Soms staat een universele
waarde aan de wieg van het waardengebied. Een waardengebied kan zich echter ook tot een meer
algemene waarde ontwikkelen. Het geheel van waardengebieden en hun onderlinge dynamische interactie
vormt het zogenaamde waarderingssysteem of waarderingsleven (Alblas 1999) pp. 45-51.
Hermans stelt verder, aansluitend bij de eerdere auteurs, dat ook het waarderingsleven van individuen niet
volledig persoonlijk tot stand komt (zelforganisatie of bedoeldheid) maar ook in meer of mindere mate
vorm krijgt in de dialoog tussen het individu en zijn sociale omgeving (bepaaldheid). In deze dialoog is een
duidelijke communicatie vanzelfsprekend van het uiterste belang. Hermans benadrukt dat een volwaardig
waarderingsleven staat of valt bij wat hij noemt ‘volkomen communicatie’, te weten communicatie waarbij
aan beide zijden van het communicatiekanaal perspectiefwisseling (inleven in de kennis en waardering van
de tegenpartij) plaatsvindt.

3

Door het onderscheid te maken tussen persoonlijke- en maatschappelijke waardering biedt Hermans
volgens Alblas een nuttig perspectief voor NME, daar bij natuur- en milieuproblematiek vaak een
tegenstelling bestaat tussen de maatschappelijke waarde en het persoonlijke waardengebied. Van
aansluitend belang is het begrip attitude. Een attitude is de mate waarin iemand een object (verschijnsel,
instituut of activiteit) positief of negatief ervaart en daarmee dus waardeert. Deze attitude hangt af van de
hoeveelheid kennis die bestaat over het object en de intensiteit van de attitude, oftewel de mate waarin het
object belangrijk gevonden wordt. Meerdere attitudes staan vaak garant voor één meer algemene
persoonlijke waarde. Meerdere persoonlijke waarden kunnen desondanks ook invloed hebben op één
attitude. Het geheel van attitudes, persoonlijke waardes en uiteindelijk het waarderingssysteem tenslotte
kent twee grondmotieven die het betekenisverlening proces vormen, de behoefte aan zelfbevestiging (Zmotief) en de behoefte aan verbondenheid met een ander (A-motief). Terwijl in de moderne westerse
maatschappij de nadruk vooral bij het Z-motief is komen te liggen, is het voor NME juist belangrijk de
beide motieven te integreren (Alblas 1999) pp. 49-55.
Dit algemene beeld van de verhouding van de mens tot zijn sociaal-culturele omgeving, zowel in de
sociologische benadering van Giddens, als de cultuurpsychologische benadering van Vygotsky e.a. en de
waarderingstheorie van Hermans, gaat nog niet concreet in op de rol van onderwijs en opvoeding in deze.
Hier komt Klafki in beeld, die stoelend op het 18e- en 19de-eeuwse vormingsdenken, een kritischconstructieve didactiek heeft opgesteld, die bredere educatieve vragen aan de orde stelt en daarmee voor
Alblas een belangrijk basiselement vormt voor zijn NME theorie (Alblas 1999) pp. 56-57.
De vormingspedagogiek ontstond ten tijde van de Verlichting en de Romantiek, toen met het ontstaan
van een meer gedifferentieerde burgerij, de beginnende industriële revolutie en de voortgaande
secularisering verantwoordelijkheden meer bij de individuen in de maatschappij zelf kwamen te liggen. De
vormingsgedachte diende er allereerst voor mensen uit te rusten met middelen om autonome, zelfstandige
beslissingen te nemen. Ten tweede moest vorming de idealen van het vooruitgangsdenken, zoals
gelijkwaardigheid, wederzijds respect, culturele pluriformiteit, kritische tolerantie, vredelievendheid,
medemenselijkheid, geluksbeleving en intelligente zelfbestemming cultiveren. Daarnaast moest ook de
vorming gericht zijn op zowel de ontwikkeling van het individu alsmede de maatschappij. Als laatste
diende de vorming niet alleen de cognitieve, maar ook de morele en esthetische dimensies van de
persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen.
Hoewel deze klassieke vormingsgedachte later uitgebreid is bekritiseerd als zijnde een ideaal wat te veel
uitgaat van de eenzijdige relatie tussen de opvoeder en de te opvoeden persoon. Toch heeft Klafki de
vormingsleer als uitgangspunt genomen en deze aangepast aan deze tijd. Het einddoel van het huidige
onderwijs en de opvoeding dient ten gevolge een mens te zijn die in staat is kritisch te participeren in de
immens complexe en dynamische moderne maatschappij. Daarbij zijn de basisvaardigheden zelfbepaling,
medebepaling en solidariteit. De kritisch-constructieve didactiek probeert vanuit deze basisvaardigheden
enerzijds tot leerprocessen te komen die mensen uitrusten met mondigheid en vaardigheden om in een
proces van participatie vanuit het eerder genoemde vermogen tot perspectiefwisseling deel te nemen aan
besluitvormings- en democratiseringsprocessen. Anderzijds verdient de constructieve kant van didactiek
aandacht, waarbij de leerprocessen ten alle tijden gekoppeld dienen te worden aan praktijkvoorbeelden uit
het dagelijkse leven en dus gericht zijn op concrete, flexibele handelingsperspectieven. Als derde
aandachtspunt van deze didactiek staat het leerproces als sociaal proces centraal. Het leerproces staat
daarbij constant onder invloed van vooroordelen, conflicten, tradities en mentaliteiten en vindt in dit
proces dan ook zijn uitwerking (Alblas 1999) pp. 56-68.
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De uitgangspunten van de kritisch-constructieve didactiek krijgen hun uitwerking in een didactische
methode die werkt met exemplarische leersituaties die gekozen worden vanuit de voorwaarden dat de
leerling in zijn eigen tempo, vanuit zijn eigen niveau zowel zijn eigen interesses alsmede de heersende
wetenschappelijke en maatschappelijke perspectieven tot zich kan nemen en deze kan toe passen in
verschillende contexten. De leerinhouden van de exemplarische leersituaties die hiervoor gekozen worden
dienen de individuele leerling handelingsperspectieven aan te bieden die hem voorbereiden op actuele en
toekomstige levenssituaties, dienen de algemene doelen van de leertheorie in gedachte te hebben en ze
dienen toegankelijk en onderzoekbaar te zijn (Alblas 1999) pp. 68-72.

1.1.2.

De koppeling van theorie en praktijk; de visie op NME volgens Alblas

Alblas gaat in zijn onderzoek verder met het verkennen van NME didactiek zoals die in het NME
werkveld naar voren komt. Deze praktijkinzichten worden hier verder niet uitvoerig besproken maar
desalniettemin willen we een paar punten noemen die vanuit het werkveld naar voren kwamen als zijnde
positief voor het NME leerproces en daarnaast verbonden kunnen worden met de leertheoretische
achtergrond die hiervoor geschetst is (Alblas 1999) pp. 217-218:
1. persoonlijke ervaringen uit het verleden inbrengen in het leerproces
2. nieuwe ervaringen opdoen in een concrete setting met aandacht voor de persoonlijke
verwerking van indrukken
3. de inhoud koppelen aan de leefwereld van de leerling
4. activiteiten organiseren waarbij zorg (waardering) centraal staat
5. ruimte voor een brede dialoog met ruimte voor het uitwisselen van meningen en ervaringen
6. exemplarische inhouden kiezen die ook de verschillende belangenperspectieven benadrukken
7. een open, veilige en tolerante leeromgeving waarin discussies niet geschuwd worden.
We eindigen dit gedeelte nu met een schets van de NME visie van Alblas. Hij concludeert dat NME
leerprocessen betekenisvol moeten zijn, willen ze bijdragen aan zijn hoofddoel voor NME, de
natuurbetrokken mens. Om tot een betekenisvolle NME te komen schetst hij allereerst twee didactische
hoofdcategorieën, namelijk persoonsnabijheid en exmplaricitiet. Bij persoonsnabij leren staat
begripsvorming niet op zichzelf maar wordt gepoogd deze met de ontwikkeling van persoonlijke waarden
te verbinden. Bij NME staat begripsvorming zelfs in dienst van betrokkenheidsontwikkeling.
Persoonsnabijheid wordt verder onderverdeeld in 4 leidende didactische principes. Dit is allereerst actieve
instemming, oftewel deelname aan het leerproces vanuit eigen behoefte en eigen leervragen om zo tot een
persoonlijke zingeving te komen. Alblas benadrukt hierbij dat maatschappelijke zingeving in NME
leerprocessen ook aan de orde dient te komen, maar dat persoonlijke zingeving voorop staat. Het tweede
principe, dat voortvloeit uit een actieve instemming, is betekenisverlening, als zijnde het belang en de
functie van een object vaststellen. Gezamenlijke planning van het leerproces en persoonlijke beleving,
oftewel het aanbieden van (concrete) leefwereldnabije ervaringen, spelen hierbij een rol.
Een derde leidend principe is het individueel potentieel. Dit is het specifieke leergebied van een persoon
en wordt begrensd door diegene zijn voorkennis en vraagbereik. Aandachtspunten zijn benutting van
voorkennis en benutting van leervermogen. Het vierde en laatste leidende principe voor
persoonsnabijheid in NME is sociale integratie, het leerproces in een sociale context organiseren. Dit
wordt mogelijk door te zorgen dat leerlingen het leerproces delen met elkaar, er aandacht is voor balans
tussen persoonlijke wensen en doelen en maatschappelijke belangen, en een kritische reflectie op
maatschappelijke gevolgen van handelen plaatsvindt.
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Ook de tweede hoofdcategorie voor een betekenisvolle NME, exemplariciteit, kan onderverdeeld worden
in een drietal leidende principes. Allereerst hoort er praktijkverbondenheid te zijn. Dit betekent niet alleen
het aanbieden van concrete leercontexten maar deze ook verbinden met abstracte (theoretische)
concepten zodat wisselwerking tussen beide kan plaatsvinden en de koppeling met de leefwereld van de
leerling duidelijker wordt. Ten tweede dient er perspectiefwisseling plaats te vinden. Dit houdt in dat men
een onderwerp vanuit verscheidene gezichtspunten wil en kan bekijken. Perspectiefwisseling in natuurmilieu kwesties is vaak problematisch vanwege tegenstrijdige belangen. Toch wordt het als een van de
belangrijkste opgaven van NME gezien. Hierbij zijn de ontwikkeling van het vermogen tot wisselen van
het betekenisveld (algemeen versus belangengroep versus individu) en de ontwikkeling van een
zorgvuldige communicatie van uiterst belang. Het laatste leidende principe is transfer. Transfer staat
tegenover perspectiefwisseling in dat het vraagt om een principe uit de geldende context te halen en het
overbrengen naar een andere context. Hiervoor is veralgemenisering van een principe nodig, in
tegenstelling tot specificering bij perspectiefwisseling. Als didactische criteria gelden het veranderen van de
context, het symboliseren van leerervaringen en het oefenen in gebruik van concepten in verschillende
contexten.

1.1.3.

Conclusie

In Alblas (1999) worden een aantal theoretische inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines
gecombineerd met praktijkinzichten om tot een leertheoretische visie op NME te komen. Alblas gebruikt
deze inzichten als basis voor een aantal didactische principes ten behoeve van NME leerprocessen. Deze
principes zijn erop gericht de theoretische begripsvorming over natuur en milieu te gebruiken om de
persoonlijke waardevorming over - en affectieve verbinding met de natuur en het milieu te stimuleren. Dit
door voorbeelden te koppelen aan de praktijk, inzicht te geven over de verschillende contexten
waarbinnen natuur en milieu geplaatst kunnen zijn en te werken aan inlevingsvermogen. De NME die
Alblas voor ogen heeft kan hiermee gezien worden als de klassieke vorm van NME, gericht op een
autonome persoonlijke ontwikkeling van natuur- en milieuwaarden bij het individu en bedoelt om mensen
de mogelijkheid te geven meer bij de natuur en het milieu betrokken te raken; de natuurbetrokken mens.
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1.2.

Duurzaamheid als leergebied

In opdracht van de stuurgroep Extra Impuls Natuur- en milieueducatie 1996-1999 hebben Lijmbach,
Broens et al. een onderzoek gedaan naar duurzaamheid als leergebied. Het begrip duurzaamheid heeft door
de jaren heen naast de meest gebruikte definitie uit het Brundtland rapport een zeer diverse invulling
gekregen. Zo ook voor duurzaamheid als begrip in NME. Vanwege het vage karakter van de term
duurzaamheid kozen de auteurs er voor eerst een conceptuele analyse van het begrip duurzaamheid uit te
voeren, alvorens deze te plaatsen in een educatief kader. Deze weg wordt in dit theoretisch kader ook
gevolgd. Na de beschrijving van het begrip duurzaamheid wordt gekeken op welke manieren
duurzaamheid als leergebied invulling krijgt in de context van de huidige Natuur- en milieueducatie.

1.2.1.

Het begrip duurzaamheid

Het woord duurzaam betekent in strikte zin bestendig voor lange duur. Lijmbach, Broens et al. komen tot
een onderscheid van 2 benaderingen van duurzaamheid. Ten eerste duurzaamheid in het algemeen,
oftewel het bestendig zijn van een object voor een bepaalde lange tijdspanne, zodat het gedurende die
tijdspanne behouden kan blijven. Dit object (een verschijnsel, instituut of activiteit) is over het algemeen
sociaal, economisch, ecologisch, technologisch, politiek of cultureel van aard. Vaak echter krijgt de
ecologische dimensie van duurzaamheid extra aandacht. Dit is de tweede benadering van duurzaamheid,
het dusdanig beheren en exploiteren van natuurlijke hulpbronnen zodat ze voor toekomstige generaties
behouden blijven. Deze benadering van duurzaamheid heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen en is
daarnaast de benadering van duurzaamheid die van nature in de NME sector aandacht krijgt. Verder
wordt nog het begrip duurzame ontwikkeling gebruikt, wat inhoudt dat maatschappelijke
veranderingsprocessen op één of meer aspecten van duurzaamheid (sociaal, economisch, etc.) toegespitst
zijn (Lijmbach, Broens et al. 2000).
Een aantal aspecten die bij duurzaamheid, en vooral wat dit onderzoek betreft ecologische duurzaamheid,
meespelen zijn de sleutelbegrippen ‘grenzen’ en ‘behoeften’, duurzaamheid als moreel principe,
duurzaamheid en risico’s en duurzaamheid in z’n maatschappelijke context. Ecologische duurzaamheid
krijgt vorm rondom de begrippen grenzen, de grenzen tot waar men natuurlijke hulpbronnen dient te
gebruiken, en behoeften, wat huidige en toekomstige generaties aan natuurlijke hulpbronnen nodig menen
te hebben. Wat grenzen betreft zijn de meningen verdeelt in hoeverre we in staat zijn de grenzen vast te
stellen. Behoeften, zeker behoeften van toekomstige generaties, zijn ook zeer moeilijk vast te stellen. Het
morele aspect van duurzaamheid heeft betrekking op het principe intergenerationele rechtvaardigheid wat
betreft het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Verder wordt het recht op behoud van natuur omwille
van de natuur zelf vanwege zijn intrinsieke waarde (de ecocentrische visie) erkend, mits dit het
voortbestaan van de maatschappij niet in gevaar brengt. Dit morele principe sluit aan op het begrip risico.
Ons huidige en toekomstige handelen beïnvloed de natuurlijke omgeving en doordat de kennis omtrent
gevolgen van ons handelen onzeker is hebben wij ten alle tijden te maken met een risico. Dit houdt in dat
duurzame ontwikkeling als een reflexief proces georganiseerd dient te worden met constante aanpassing
van tussentijdse doelen en hulpmiddelen voor het realiseren van toekomstige doelen (Lijmbach, Broens et
al. 2000).
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In de maatschappelijke context beschrijven Lijmbach, Broens et al. vier concepten van duurzame
ontwikkeling. Allereerst het economisch-technologische concept (ecologische modernisering red.) waarin
ecologische duurzaamheid verbonden wordt met economische ontwikkeling. Technologie speelt hierbij
een sleutelrol doordat ze economische ontwikkeling op een ecologisch duurzame wijze mogelijk dient te
maken. De kritiek op dit idee is dat ze andere maatschappelijke aspecten (politiek, sociaal-cultureel) niet
meeneemt in haar overwegingen. Het politiek aspect van duurzame ontwikkeling benadrukt de politieke
processen en machtsstructuren als oorzaken en belemmeringen in de problematiek van ecologische
duurzaamheid en noemt het economische liberalisme en het kapitalisme als sociale structuren die
aangepast moeten worden. Ook deze benadering is eenzijdig. Het derde concept is de ecocentrische visie,
die ecologische duurzaamheidproblematiek beziet vanuit cultureel opzicht en het antropocentrische
handelen van mensen identificeert als kernprobleem. Wetenschap en technologie worden bekritiseerd als
zijnde instrumenten om de natuur te beheersen en sturen, ook als het gaat om het oplossen van
ecologische problemen. Kritiek op deze visie is dat het terecht de intrinsieke waarde van natuur
propageert maar vergeet dat de constructie en de uitwerking van deze waarde een menselijke
aangelegenheid is. Het laatste concept is de reflexieve moderniserings-theorie zoals deze vooral door
Giddens en Beck naar voren is gebracht. Deze stelt dat de ecologische duurzaamheidproblematiek niet als
een wetenschappelijk kenbaar fenomeen moet worden gezien dat door institutionele aanpassingen
oplosbaar is maar dat ze onderdeel uitmaakt van de algemene duurzaamheidproblematiek, die ingebed ligt
in de verschillende sociale structuren die elk weer een eigen formulering en oplossing van de problemen
behoeven. Het probleem met dit concept is dat ze geen duidelijke formulering geeft van duurzame
ontwikkeling en daardoor ook niet duidelijk beoordeeld kan worden (Lijmbach, Broens et al. 2000).

1.2.2.

Visies op duurzaamheid als leergebied

De verschillende aspecten van de begrippen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling die in de
voorgaande paragraaf genoemd zijn komen verder aan bod in drie verschillende ideeën over hoe
duurzaamheid als leergebied in de NME praktijk tot uiting kan komen. Ten eerste de instrumentele visie.
In deze visie wordt educatie opgevat als sociaal instrument om mensen tot duurzaamheid te bewegen,
oftewel om te leren voor duurzaamheid. Zowel in het nationale als Europese beleid wordt deze visie
onderschreven. De Nederlandse overheid wil met educatie onder Nederlandse burgers een groter
draagvlak creëren voor haar duurzaamheidbeleid en de uitvoering daarvan (zie beleidsnotitie NME 21).
Dit beleid is gestoeld op de ecologisch duurzame, economisch-technologische visie op duurzame
ontwikkeling. Concreet komt het er echter op neer dat NME bij moet dragen aan het bevorderen van
duurzaam, oftewel natuur- en milieuvriendelijk gedrag onder burger-consumenten. In de praktijk van
duurzaamheid gerelateerd onderwijs blijkt de nadruk vooral op het ecologische imperatief te liggen
waardoor de koppeling met economische en maatschappelijke aspecten van duurzaamheid nauwelijks aan
de orde komt. Wel wordt er in onderwijsinstellingen belang gehecht aan bewustwording en attitude en
daarmee dus de morele aspecten van duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen. Lijmbach et al.
bekritiseren echter de instrumentele visie op leren voor duurzaamheid: ‘Onderwijs, dat wil zeggen de overdracht
van kennis en vaardigheden, behoort ook wat betreft (ecologische) duurzaamheid verbonden te blijven met waardenvorming
of –ontwikkeling (educatie). Dit laatste staat niet gelijk aan bewustwording en attitudeverandering, waarvan in het onderwijs
voor duurzaamheid sprake is. Gezien het feit dat bewustwording en attitudeverandering hier in het verlengde liggen van de
overdracht van kennis, vaardigheden en gedragsvoorschriften gericht op ecologische duurzaamheid, lijkt in het onderwijs eerder
sprake te zijn van waardenoverdracht dan waardenontwikkeling’ (Lijmbach, Broens et al. 2000). Het Nederlands en
Europees beleid en het onderwijs gericht op de ecologische imperatief van duurzaamheid stelt zich
volgens de auteurs een maatschappelijk doel en dat is per definitie niet wat educatie behoort te doen
(Lijmbach, Broens et al. 2000).
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De zojuist geschetste kritiek dat leren voor duurzame ontwikkeling als middel om een maatschappelijk
doel te behalen niet overeenkomt met het principe van educatie, wordt verder uitgewerkt in de tweede
visie. In deze pedagogisch-emancipatoire visie wordt een onderscheid gemaakt tussen onderwijs, als zijnde
het doelgericht overdragen van kennis en vaardigheden en bewustwording en attitudeverandering
enerzijds; en educatie, als het leren (en opvoeden) gericht op waardenvorming en –ontwikkeling of anders
gezegd, de ontwikkeling van autonoom denkende personen anderzijds. Er wordt benadrukt dat in educatie
ook een specifieke visie, bijvoorbeeld de hiervoor genoemde visie over duurzaamheid naar voren gebracht
kan worden maar dat deze altijd in contrast moet worden gesteld met andere visies en dat educatie alleen
het keuzeproces van een leerling vorm kan geven maar niet de keuze zelf kan bepalen. Onderwijs en
educatie horen volgens de auteurs verbonden te zijn, educatie met inhoud, ze noemen de maatschappelijke
sleutelproblemen van Klafki, en het hoort de vorming (Bildung) van autonoom denkende mensen tot
gevolg te hebben. Toch kan educatie niet vrij blijven van waarden. Ten eerste wordt Bildung vaak
bekritiseerd vanwege het feit dat het de waarden uit de Verlichting als basis neemt, terwijl deze volgens
critici achterhaald zijn. Jansen (1994) kent in zijn levenspolitieke vorming deze waarden echter wel
betekenis toe, mits ze een vertaling krijgen naar de moderne maatschappij.
Ten tweede wordt betoogd dat educatie plaatsvindt binnen een maatschappelijke context die gevuld is met
waarden en daardoor niet waardenvrij kan zijn. In veel literatuur komen de overdracht van kennis en
vaardigheden en de ontwikkeling van persoonlijke waarden en persoonlijke begripsvorming naar voren.
Deze visie is dan ook vergelijkbaar met de klassieke NME zoals beschreven door Alblas in paragraaf 1.1.
Er wordt in deze visie echter weinig aandacht besteed aan maatschappelijke waardenvorming. Deze
maatschappelijke context van educatie komt in de volgende visie naar voren. (Lijmbach, Broens et al.
2000).
De derde visie op duurzaamheid als leergebied benadrukt het sociale karakter van duurzaamheid-educatie:
‘Juist omdat ‘duurzame ontwikkeling’ een maatschappelijk, politiek, cultureel en normatief begrip is, kan het niet centraal
geformuleerd, geleerd en vervolgens uitgevoerd worden, maar kan en moet het door de samenleving zelf ingevuld worden en
vormgegeven worden. In deze zin is duurzame ontwikkeling zowel een maatschappelijke ontwikkeling als een sociaal
leerproces’ (Lijmbach, Broens et al. 2000). In duurzaamheid als leergebied wordt dit sociaal leren op
verschillende manier ingevuld. Deze komen echter niet altijd overeen met de criteria voor educatie zoals
deze in de bovenstaande pedagogisch-emancipatoire visie geschetst worden. In de agenda NME 21
bijvoorbeeld wordt sociaal leren zowel gezien als het proces waarbij de vormgeving van
duurzaamheidbeleid van onderop plaatsvindt, als een instrument van de overheid om draagvlak voor haar
duurzaamheidbeleid te creëren. Horlings voegt hier nog aan toe dat deze hiërarchische overheidssturing
beter vervangen kan worden door een meer reflexieve zelfsturing. Met andere woorden, de overheid stelt
de kaders waarbinnen de verschillende maatschappelijke actoren kunnen handelen teneinde de
beleidsdoelen te realiseren.
Waar sociaal leren wél als pedagogisch concept gezien wordt is de uitwerking hiervan sterk verbonden met
de reflexieve moderniseringstheorie zoals die vooral bij Giddens naar voren komt. Een tekortkoming van
deze aanpak is echter dat bij gebrek aan duidelijke criteria voor duurzame ontwikkeling het niet duidelijk is
of bepaalde sociale leerprocessen ook daadwerkelijk op leren voor duurzaamheid gericht zijn. Een tweede
kritiekpunt op sociaal leren is de vraag of er überhaupt wel leerprocessen plaatsvinden in bepaalde sociale
domeinen en situaties. Verscheidene onderzoeken tonen aan dat er binnen allerhande natuur-milieu
gerelateerde sociale groeperingen weinig tot geen sociale leerprocessen, als zijnde kritisch reflectieve
leerprocessen, plaatsvinden. Lijmbach, Broens et al. betogen dat in dergelijke organisaties wel degelijk een
expliciete educatie, een educatie waarbij de verschillende leeraspecten zoals pedagogische uitgangspunten,
leerdoelen, inhouden en vormen expliciet genoemd worden, plaats kan vinden. (Lijmbach, Broens et al.
2000).
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1.2.3.

De kritisch- reflexieve visie op duurzaamheid als leergebied

De auteurs stellen zichzelf de vraag of educatie over duurzame ontwikkeling mogelijk is zonder dat dit ten
koste gaat van het pedagogische belang van educatie ten behoeve van de vorming van autonoom
denkende en handelende mensen. Volgens anderen is dit mogelijk door te stellen dat educatie altijd
plaatsvindt in een maatschappelijke omgeving en door te wijzen op Klafki’s sleutelproblemen (de grote
maatschappelijke problemen van nu, waaronder de ecologische crisis). Ook stellen verschillende auteurs
dat de problematiek omtrent de definiëring van duurzame ontwikkeling een reden is deze in een
maatschappelijk leerproces te plaatsen. Lijmbach, Broens et al. wijzen op Jansens levenspolitieke vorming
als basis voor NME. Deze vorming dient ervoor de kloof tussen maatschappelijke instituties en de radicale
onzekerheid van de moderne maatschappij te verkleinen en individuele burgers hiermee om te laten gaan.
Drie vragen die in Jansens ideeën centraal staan worden hier gebruikt om een NME visie gericht op
duurzaamheid te schetsen (Lijmbach, Broens et al. 2000) pp. 58
De eerste vraag: Wat zijn de criteria voor ecologische verantwoordelijkheid? Jansen betoogt dat
ecologische verantwoordelijkheid heel breed ingevuld kan worden en dat daarom duidelijke criteria
noodzakelijk zijn. Hierbij wordt ingegaan op het begrip leefbaarheid als centraal thema van NME.
Leefbaarheid werd voorheen vooral gezien als kwaliteit van het leven en de leefomgeving in het hier en nu.
Door het te verbinden met het begrip duurzaamheid werd getracht de tijd- en plaatsbepaling uit te rekken
naar elders en later en werd de hulpbronbenadering (materiële zekerheid in de toekomst) er aan
toegevoegd. Het gevaar is echter dat door de gebrekkige formulering van het begrip duurzaamheid, het
kwaliteitsbegrip en de plaatsbepaling (eerlijke verdeling) in het nu ondergesneeuwd raken ten koste van het
ecologisch-wetenschappelijke aspect van de hulpbronbenadering. Daarom dient het kwaliteitsaspect, en
daarmee aandacht voor ervaring, beleving en waardering van de leefomgeving en het leven, in NME
activiteiten minstens zoveel aandacht te krijgen als het ecologisch-wetenschappelijk aspect. Anders gezegd:
‘Zoals duurzaamheid de tijdsdimensie toevoegt aan het zoekproces naar wat leefbaarheid inhoudt, zo voegt leefbaarheid het
kwaliteitsaspect van het leven en de leefomgeving toe aan het zoekproces naar wat duurzaamheid inhoudt.’ (Lijmbach,
Broens et al. 2000) pp. 59-61.
De tweede vraag: Welke maatschappelijke voorwaarden dient ecologische verantwoordelijkheid te hebben?
Jansen gebruikt de ideeën van Giddens en Beck over reflexieve modernisering en wijst erop dat
persoonlijk handelen deels voortkomt uit dwang door maatschappelijke instituties maar dat persoonlijk
handelen anderzijds ook vormgeeft aan dezelfde instituties. Persoonlijke verantwoordelijkheid is daarmee
dus verbonden met maatschappelijke verantwoordelijkheid, zo ook de ecologische verantwoordelijkheid.
In NME dient daarom ook reflectie plaats te vinden op het persoonlijk ecologische handelen binnen de
grenzen van de maatschappelijke ruimte: ‘Het zoeken naar maatschappelijk verantwoorde handelingsperspectieven
voor duurzame leefbaarheid door de verbanden tussen persoonlijke, ecologische verantwoordelijkheid en maatschappelijke
medeverantwoordelijkheid te verhelderen.’ (Lijmbach, Broens et al. 2000) pp. 61-62.
De derde vraag: Hoe dient ecologische verantwoordelijkheid in het publieke debat naar voren te komen?
Publieke debatten, zoals die in formele en informele sfeer plaatsvinden, vereisen van de deelnemers een
open, reflexieve houding, waarin de persoonlijke waarden, belangen en wensen afgemeten kunnen worden
aan die van anderen. Ook binnen NME moet deze houding gestimuleerd worden met als doel de
ontwikkeling van democratische burgers. Tot op heden lag binnen NME de aandacht vooral op het
overdragen van morele principes binnen de ecologische wetenschappelijke benadering van de
problematiek. Reflectie op deze principes en andere maatschappelijke oplossingsrichtingen en een open
discussie van deze, vrij van politieke of idealistische inmenging, hoort ook onderdeel van NME te zijn:
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‘Dat een eigenstandige educatieve ruimte gecreëerd behoort te worden waarin reflectie plaatsvindt op gangbare en minder
gangbare interpretaties en oplossingsrichtingen van duurzaamheidkwesties zoals die in de samenleving en bij de lerenden
aanwezig zijn.’ (Lijmbach, Broens et al. 2000) pp. 62-64.
De zojuist beschreven educatieve voorwaarden voor leren voor duurzaamheid zullen nu nog samengevat
worden in een viertal concrete leerdoelen met bijbehorende leerinhouden zoals Lijmbach, Broens et al.
deze benoemen in hun werk. Allereerst is er het leerdoel verwerven van belichaamde kennis, dus kennis in
samenhang met waarderen en handelen (hoofd, hart en handen). Bijbehorende leerinhouden zijn
ecologische basisvorming (natuur- en milieukennis), maatschappelijke basisvorming (sociale kennis en
democratische vorming), relaties tussen natuur en maatschappij (ver- gebruik, beheer en behoud van
natuur en milieu) en het ontwikkelingsaspect (duurzame leefbaarheid van hier en nu, naar elders en later).
Het tweede leerdoel is reflectie op duurzame leefbaarheid, dit wil zeggen kennis en inzicht krijgen in
verscheidenheid aan interpretaties en oplossingen voor vraagstukken. Bijbehorende leerinhouden zijn
reflectie op de begrippen leefbaarheid en duurzaamheid en de samenhang hiertussen (waaronder de
tegenstelling tussen het ecologisch-wetenschappelijk aspect en meer affectieve aspecten van duurzame
leefbaarheid), reflectie op morele principes (inter- en intragenerationele rechtvaardigheid) en reflectie op
handelingsperspectieven (implicaties van bepaalde keuzes). Het derde leerdoel is respect voor pluralisme,
om zodoende tegenstellingen die uit pluralisme voortkomen op een constructieve wijze proberen tot een
consensus te komen. Van belang hierbij is de vaardigheid en mogelijkheid tot perspectiefwisseling.
Leerinhouden zijn leren over waarden en normen, het kunnen omgaan met morele dilemma’s, inzicht
krijgen in tegengestelde belangen (en hun oorzaken) en weet hebben van morele sferen. Het vierde
leerdoel is zorgzaam handelen. Dit houdt in dat een ieder in staat moet zijn vanuit zijn overtuigingen,
morele principes, kennis en handelingsreikwijdte op een verantwoordelijke en respectvolle manier moet
omgaan met zijn omgeving. Leerinhouden hierbij zijn inzicht krijgen in de verbanden tussen zorgen voor
jezelf, de ander, toekomstige generaties en onze leefomgeving, het kennen van handelingsperspectieven,
weet hebben van procedures, en inzicht hebben in algemene waarden en normen, maatschappelijke
vooronderstellingen en morele principes. Al deze aspecten wil men naar voren laten komen in
werkvormen waarin een directe ontmoeting met natuur en milieu en duurzaamheidkwesties centraal staan,
waarin een actieve participatie van lerenden in het leerproces plaatsvindt en die tot de sociale verbeelding
spreken (Lijmbach, Broens et al. 2000) pp. 72-89.

1.2.4.

Conclusie

Uit het werk van Lijmbachs, Broens et al. blijkt dat het vormen van een educatief kader voor NME niet
vanzelfsprekend is en leidt tot een aantal tegenstellingen. Twee tegenstellingen die in hedendaagse
discussies over het denken omtrent NME vaak naar voren komen zijn die tussen emancipatoir leren en
instrumenteel leren en tussen individueel leren en vormen van sociaal leren. Bij de eerste tegenstelling staat
de vraag centraal of NME, educatie in strikte zin behoort te zijn, of als training en conditionering gezien
moet worden? Zoals Wals zegt: ‘The role of nature and/or environment in environmental education and the
interpretation of the meaning of education vary significantly’ (Wals 2003) pp. 7. Wals, Geerlings-Eijff et. al (2008)
beschrijven de instrumentele benadering op een zelfde wijze als Lijmbach, Broens et al. doen. Bovendien
beschrijven eerst genoemden het gebruik van gedragsmodellen zoals dat van Fishbein en Ajzen als
hulpmiddelen voor een instrumentele benadering. Ook het gebruik van indicatoren en onderzoek naar
meetbare resultaten om de effectiviteit te verhogen en te bewijzen worden volgens hen in instrumentele
NME ingezet. Dit alles omdat volgens de instrumentalisten de noodzaak van verduurzaming dusdanig is
dat hiervoor ook zwaardere middelen ingezet moeten worden. Hiermee raakt educatie aan voorlichting en
training.
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Wat betreft emancipatoire NME wordt door Wals, Geerlings-Eijf et al. aangegeven dat de aard van
duurzaamheidproblematiek dusdanig is dat kant en klare oplossingen waarschijnlijk niet werken en dat
daarom een meer systematische en reflexieve denkwijze nodig is. Hiermee stellen zij hun visie op
emancipatoire NME deels gelijk aan de kritisch- reflexieve visie. In dit theoretisch kader worden de
pedagogisch-emancipatoire visie in de klassieke zin, zoals verwoordt door Alblas, en de kritisch –reflexieve
visie, die ook deels emancipatoir is, uit elkaar gehaald, aangezien de klassieke visie vooral gericht was op de
ecologische component en de kritisch –reflexieve visie zich meer richt op duurzaamheid in z’n geheel.
Ten tweede wordt sociaal leren door middel van burgerparticipatie nog genoemd als hulpmiddel: ‘The
Dutch memorandum on Learning for Sustainable Development (Dutch Learning for Sustainability Program, 2004)
specifically identifies social learning as a key focal point. In the memorandum it is stated that ‘learning arrangements’ need to
be supported where stakeholders, citizens, and organizations are brought together in concrete situations, and are stimulated to
engage with one another in a collective learning process.’ (Wals, Geerling-Eijff et al. 2008) pp. 57). Bij zulk een
sociaal leerproces kan echter ook sturing plaatsvinden, wat het weer tot een instrumentele benadering van
NME zou maken. In de Staalkaart NME (2003), een onderzoek naar NME in relatie tot Leren voor
Duurzame Ontwikkeling, wordt gesteld dat sociaal leren zowel emancipatoir als instrumenteel ingevuld
kan worden. In dit theoretisch kader wordt sociaal leren overeenkomstig met het betoogde in de Staalkaart
NME, dichter bij het concept Leren voor Duurzame Ontwikkeling gepositioneerd en tegenover NME
leerprocessen, die meer op individuen gericht lijken te zijn (Staalkaart NME 2003 pp. 24).
Tenslotte worden hier nog drie verschillende onderliggende ideologische onderbouwingen uit Wals (2003)
aangehaald waarmee de verschillende tegenstellingen ook een kentheoretische uitleg gegeven kunnen
worden. Ten eerste de empirisch-analytische ideologie, waarbij educatie op een behavioristische wijze
benaderd wordt, oftewel instrumenteel. Deze ideologie kan geplaatst worden in de positiefwetenschappelijke traditie, en stelt de kenbaarheid en oplosbaarheid van problemen met behulp van
wetenschappelijk onderzoek voorop. De tweede en derde ideologische onderbouwing zijn de
interpretatief-hermeneutische en de sociaalkritische. Hierbij wordt educatie op een meer pedagogischemancipatoire wijze benaderd. De interpretatief-hermeneutische kentheorie stelt dat in de
geesteswetenschappen een andere dan de positieve en causale methode gevolgd moet worden, die meer op
het in z’n betekenis verstaan van een verschijnsel berust dan op het verklaren ervan. De sociaal-kritische
ideologie stelt eveneens het positief-causale denken ter discussie maar dan meer vanuit een sociologisch
oogpunt, in dat het positief-causale denken de grond vormt voor een aantal ongerijmdheden in de
moderne maatschappij. Zie voor een nadere uitleg van deze drie ideologieën het werk van Wals en van der
Leij, 1997) (Wals 2003, pp. 11-12).
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1.3.

Consumptiegedrag in relatie tot educatie

In de komende paragrafen komt het derde aspect van dit theoretisch kader aan de orde, namelijk de
factoren die van invloed zijn op consumptiegedrag en hun relatie tot educatie. Jackson (2005) vormt
hiervoor de leidraad. In het dagelijks leven van moderne mensen speelt consumeren een centrale rol. Er
zijn weinig dagelijkse bezigheden die geen directe of indirecte relatie met consumptie hebben.
Consumptiegedrag wordt hier gedefinieerd als zijnde het aanschaffen, gebruiken/verbruiken en ontdoen
van consumptie-goederen, -diensten en –routines. Allereerst is er de vraag waarom mensen consumeren?
Welke factoren beïnvloeden consumentengedrag? De verschillende factoren van consumentengedrag
worden hierna in verband gebracht met het thema energie en klimaat. Tenslotte wordt gekeken welke
factoren van consumentengedrag een relatie hebben met NME praktijken.

1.3.1.

Waarom consumeren mensen?

De vraag waarom mensen consumeren is niet eenduidig te beantwoorden. Consumentengedrag is een
complex proces dat door veel verschillende factoren beïnvloed wordt. Allereerst wordt consumptie gezien
als verwerving van die zaken die het welzijn van individuele mensen en de maatschappij in zijn geheel
goed doen. Deze zienswijze, die veel in de economische wetenschap gebezigd wordt, kijkt vooral naar het
nut dat consumptie heeft (utilitarisme) en beschouwd consumenten als onverzadigbaar en soeverein in
hun keuzes. Zo een gedachtegang heeft misschien nut vanuit economisch oogpunt maar wordt echter
door velen afgedaan als erg kort door de bocht. Met name het idee dat mensen onverzadigbaar zijn in hun
behoeften heeft kritiek ondervonden. Volgens een aantal auteurs, denk bijvoorbeeld aan Maslow, hebben
mensen een beperkt aantal behoeften en als deze bevredigd zijn is er geen reden voor verdere consumptie.
Aansluitend op deze gedachten wordt daarom betoogd dat in onze moderne maatschappij veel onnodige
en onnatuurlijke behoeften opgewekt worden die afbreuk doen aan het echte welzijn en geluk van mensen
en daarnaast ook het milieu schade berokkenen. Toch blijft de vraag waarom mensen blijven consumeren,
als het huidige consumentisme hen op een verkeerde manier voorziet in behoeften? (Jackson 2005).
Een logisch antwoord op de voorgaande vraag is dat behoeftebevrediging niet de enige reden is dat
mensen consumeren. Sociologen en psychologen beamen dit en wijzen erop dat mensen mede materiële
zaken verwerven om hun seksuele en sociale status te waarborgen. Dit idee van seksuele en sociale
statuscompetitie vindt zijn oorsprong in de evolutionaire psychologie die betoogd dat al onze gedragingen
een evolutionaire achtergrond hebben, oftewel ontstaan zijn onder druk van natuurlijke (en seksuele)
selectie. Deze statuscompetitie verklaard waarschijnlijk een deel van onze consumptie, vooral het
opvallend vertoon van bepaalde consumptiegoederen, maar gaat niet op voor het meer onopvallende
consumptiegedrag zoals alledaagse banktransacties, het vastleggen van verzekeringen of bepaalde
huishoudelijke bezigheden. Veel van dit onopvallende, dagelijkse consumptiegedrag wordt namelijk
grotendeels bepaald door gewoontes, routines en de mate van gemak van handelingen, in antwoord op
sociale normen die vallen binnen de institutionele kaders waarin iemand zich bevind (Jackson 2005).
Consumptiegedrag vind dus zowel bewust als onbewust plaats en is erop gericht behoeften te bevredigen
en status te waarborgen. Maar daarnaast zijn velen het erover eens dat consumptie ook een belangrijke rol
speelt in de vorming van persoonlijke en collectieve identiteit. We gebruiken consumptiegoederen, diensten en –routines om onszelf en onze omgeving een plek te geven in een zeer dynamische
maatschappij. Baumann schrijft: ‘Aggregate identities, loosely arranged of the purchasable, not-too-lasting, easily
detachable and utterly replacable tokens currently available in the shops, seem to be exactly what one needs to meet the
challenges of contemporary living.’ (Jackson 2005 pp. 14).
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Consumptiegoederen vormen symbolen die vertellen over onszelf en ons leven. Jackson benadrukt dat
deze symbolische waarde van materiële zaken ver teruggaat in de tijd en daarmee een essentieel onderdeel
van consumptiegedrag vormt. We consumeren dus deels om onszelf een culturele identiteit te verschaffen
en deze symbolisch vorm te geven in een sociale omgeving die daardoor constant aan verandering
onderhevig is. Anders gezegd, door te consumeren geven we mede onze sociale omgeving vorm.
Hierdoor worden onze consumptiegoederen ook automatisch voorzien van betekenis. Daarmee krijgen ze
naast hun gebruikswaarde ook symbolische waarde en weerspiegelen ze onze idealen en dromen. Jackson
zegt: ‘We consume in order to communicate. Through consumption we communicate not only with each other but with our
past, with our ideals, with our fears, and with our aspirations. We consume, in part at least, in pursuit of meaning’
(Jackson 2005 pp. 17). Consumeren is dus veel meer dan alleen het simpelweg aanwenden van goederen,
diensten en routines vanwege hun praktisch nut. Consumptie voorziet ons in onze behoeften en
verlangens, het waarborgt onze seksuele en sociale status, verschaft ons onze identiteit en het verleent
betekenis door middel van zijn symbolische waarde. Het gebeurt enerzijds bewust en anderzijds zijn het
vaak onbewuste gewoontes en routines. En dit alles vindt plaats in- en vormt onze sociale omgeving.

1.3.2.

Modellen van duurzaam consumptiegedrag

De verschillende kenmerken van consumptiegedrag zoals die zojuist beschreven zijn, hebben
verschillende wetenschappers aangezet tot het opstellen van conceptuele modellen die consumptiegedrag,
of althans aspecten van dit gedrag, trachten te verklaren en aanknopingspunten bieden voor het effectief
invoeren van beleid. Jackson (2005) geeft een breed overzicht van verschillende consumptiegedragmodellen. Voor dit theoretisch kader worden een paar modellen toegelicht die specifieker ingaan op
milieubewuste consumptie.
Allereerst komt een van de basismodellen van consumentengedrag aan de orde, de theory of reasoned
action, een veelgebruikt sociaal gedragsmodel ontwikkeld door Martin Fishbein en Icek Ajzen aan het
einde van de jaren ‘70. Enerzijds is het uitgangspunt van dit model dat mensen een houding ten opzichte
van eventueel te kiezen gedrag hebben die afhangt van de verwachting van bepaalde uitkomsten en de
evaluatie van dezelfde uitkomsten. Anderzijds bepalen de verwachtingen over wat anderen, belangrijke
personen voor het subject in kwestie, van het te kiezen gedrag vinden, of ze het goedkeuren of niet: De
subjectieve norm. De houding en subjectieve norm in hun relatieve waarde vormen samen een intentie,
die bepalend is voor het te volgen gedrag (Jackson 2005) pp. 46-47.

Figuur 1. Theory of Planned Behaviour (TPB) (Jackson 2005) pp. 49.
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Dit model geeft met de subjectieve norm een toevoeging aan modellen die strikt gebaseerd zijn op de
rationele-keuzetheorieën voor kosten-baten afwegingen. En hoewel de theory of reasoned action goed
gebruikt kan worden om met behulp van enquêtes of interviews de intenties van mensen te koppelen aan
attitudes en subjectieve normen, is het zwakke punt dat deze intenties vaak alleen tot het gedrag leiden als
een individu een zekere mate van bewuste controle over het gedrag kan uitoefenen. In veel gevallen is van
bewuste controle echter geen sprake en daarom hebben Ajzen en Madden een extra indicator toegevoegd
aan de theory of reasoned action, de zogenaamde perceived behavioural control (PBC). PBC is de mate
waarin een individu denkt dat een bepaald gedrag makkelijk of moeilijk uitvoerbaar is. Dit beïnvloed de
kans die bepaald of een intentie in gedrag wordt omgezet. Het nieuwe model wat zo ontstaat heet theory
of planned behaviour en wordt veel gebruikt in veel onderzoeken waaronder dat naar duurzaam
consumptiegedrag (zie figuur 1) (Jackson 2005) pp. 48-49.
Alhoewel de bovenstaande theorieën aandacht schenken, hetzij niet al te uitgebreid, aan de normatieve
aspecten van gedrag, geven ze geen goed inzicht in de morele en altruïstische motieven achter
bijvoorbeeld pro-sociaal gedrag. Een theorie die algemeen bekend staat om zijn aandacht voor dit morele
en normatieve aspect is Shalom Schwartz’s Norm Activation Theory. Schwartz ziet een persoonlijke norm
als de directe antecedent voor gedrag. Deze persoonlijke norm komt voort uit een sterk gevoelde morele
verplichting en wordt beïnvloed door het besef van consequenties van het gedrag en een gevoel van
verantwoordelijkheid voor deze consequenties. Paul Stern nam de Norm Activation Theory als
uitganspunt voor zijn Value-Belief-Norm model, een model specifieker gericht op het verklaren van
milieubewust consumentengedrag. Dit model gaat uit van de acceptatie van het zogenaamde New
Ecological Paradigm (NEP), het theoretisch idee dat de mensheid, alhoewel ze in staat is om op een
innovatieve manier problemen omtrent haar voortbestaan op te lossen, wel degelijk afhankelijk is van
processen in ecosystemen en dat het aardsysteem wel degelijk beperkingen oplegt. De acceptatie van het
NEP is positief gecorreleerd met ecocentrische en altruïstische waarden en en negatief met egoïstische
waarden. Het model zegt verder dat een sterkere acceptatie van het NEP leidt tot een groter bewustzijn
van consequenties van handelen, dat weer leidt tot een sterker gevoel van persoonlijke
verantwoordelijkheid en daarmee een sterke persoonlijke norm (zie figuur 2). De nadruk ligt bij het
bovenstaande model vooral bij een morele basis voor gedrag en kijkt, net zoals de theory of planned
behaviour bijvoorbeeld, alleen naar die factoren die de intentie of persoonlijke norm vormen en
veronderstelt dat dit automatisch tot gedrag zal leiden. Twee aspecten die hiermee niet overwogen worden
zijn de rol van gewoonte en routine en de sociale (institutionele) context van gedrag. (Jackson 2005) pp.
54-58.

Figuur 2. Value-Belief-Norm Model (Jackson 2005) pp. 57.
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Er heerst grote overeenstemming over het feit dat ons gedrag niet alleen gebaseerd is op bewuste intenties
en gemotiveerd wordt door persoonlijke waarden en normen maar ook vorm krijgt door gewoontes en
routines. Onze mentale processen bestaan tegelijkertijd uit gecontroleerde en automatische cognitieve
deelprocessen. We denken in hogere mate gecontroleerd als we meer invloed in een bepaald keuzeproces
hebben, de mate van verwachte complexiteit van het keuzeproces (hoeveelheid opties, mate van
voorspelbaarheid van gevolgen en of er bepaalde persoonlijke doelen ingeleverd moeten worden voor
anderen) laag is en de beperkingen bij het kiezen zelf (hoeveelheid tijd, toegang tot kennis) meevallen. Het
voordeel van automatisch gedrag zoals gewoontes en routines is dat hiermee keuzes en gedrag, als ze
binnen een vaste context plaatsvinden, veel minder van onze cognitieve capaciteit vereisen, waardoor
meer ruimte overblijft om belangrijkere keuzes te maken. Veel van deze automatische keuzes worden
uitgelokt door zogenaamde heuristieken, kleine aanwijzingen of cognitieve tekens die mensen voor een
bepaald gedrag doen kiezen zonder dat ze daarbij uitgebreid gaan nadenken over eventuele gevolgen van
deze keuze. Verder worden automatische keuzes vaak versterkt door het uitzicht op korte termijn
beloningen Het risico van gewoonten en routinematig gedrag is natuurlijk dat het problemen kan geven
als opeens de context of voorwaarden voor het gedrag veranderen, bijvoorbeeld een prullenbak die
opeens aan de andere kant van een ruimte staat. Ook is het zo dat gewoontes en routinegedrag vaak zo
ingeslepen kunnen zijn, soms in combinatie met een fysieke verslaving, dat het moeilijk veranderen is, ook
al zijn we ons rationeel bewust van de nadelen van een bepaald gedrag.
Hiermee samen hangt het idee dat bepaalde gewoontes en routines van buitenaf afgedwongen kunnen
worden (priming) door gebruik te maken van soms onbewuste tekens die onze gedachten over een situatie
in een bepaalde richting sturen (framing) zodat we andere keuzeopties niet meer zien of niet meer
accepteren als zijnde een keuzeoptie (Jackson 2005) pp. 63-67.
Een tweede aspect dat in de eerder genoemde modellen nauwelijks naar voren kwam zijn sociale
invloeden op individueel gedrag. De theory of reasoned action kent bijvoorbeeld wel de subjectieve norm,
een factor die beïnvloed wordt door het individu zijn idee over wat anderen van zijn gedrag vinden, en de
norm gerelateerde modellen zoals het value-belief-norm model nemen ook de sociale invloed op
persoonlijke normering mee. Deze vormen echter maar een klein deel van een breed scala aan sociale
aspect in consumentengedrag. Ten eerste is geopperd dat onze identiteit en ons zelfconcept producten
zijn van het bij uitstek sociale proces van (non-)verbale communicatie. De symbolische waarde van nonverbale communicatie en taal staat echter niet op zichzelf. Ook aan objecten, individuen, processen en
situaties wordt deze symbolische waarde en daarmee identiteit vormende capaciteit toegekend. Onze
sociaal en psychologisch welbevinden hangt sterk samen met materiële objecten die we in ons bezit
hebben of hopen te vergaren. Het proces van identiteitsvorming is dynamisch en vindt constant plaats. En
zo wordt het vergaren van goederen, diensten en routines (consumptie) onderdeel van een sociaal proces
van betekenisgeving: ‘I know who I am not simply through self-reflection, but through social conversations about symbolic
meanings with others. A critical part of these social interactions is itself mediated through the language of goods’ (Jackson
2005) pp. 75. Jackson betoogt dan ook dat vanuit dit oogpunt bezien het voor de bevordering van
duurzame consumptie wellicht noodzakelijk is de symbolische basis voor sociale conversaties van meer
materieel gericht naar meer non-materieel gericht te bewegen (Jackson 2005) pp. 69-75.
Enkele theorieën proberen het idee van identiteit en zelfconcept te koppelen aan attitudes en subjectieve
en persoonlijke norm. Zo blijkt vaak dat ongemakkelijke gevoelens over een bepaalde kwestie mensen
aanzet bepaalde inconsequenties in hun cognitieve beeld over zichzelf, hun gedrag of hun omgeving te
negeren en daarmee dus in staat zijn tegengestelde attitudes of een tegenstelling tussen attitude en gedrag
opzij te zetten toch een bepaald gedrag te vertonen. Hieraan gekoppeld is het concept van spill-over, het
effect dat een bepaalde milieuvriendelijke attitude of gedraging leidt tot een algemene milieuvriendelijke
attitude en zelfs tot de keuze voor milieuvriendelijk gedrag in andere contexten.
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Verder kwamen Thøgersen en Ölander, die het spill-over effect als een van de eersten propageerden met
aanwijzingen dat een bepaald milieuvriendelijk gedrag, ook al is de attitude naar dit gedrag toe niet positief,
kan leiden tot positieve attitudes naar andere milieuvriendelijke gedragingen toe. De tegenstellingen tussen
attitude en gedrag kunnen echter ook tot wrijving zorgen tussen verschillende soorten zelfconcepten. Zo
maakt men onderscheid tussen het actuele zelfconcept (eigen concept en dat van anderen), ideale
zelfconcept (eigen of anderen), normatieve zelfconcept (hoe het individu zelf of anderen denken hoe het
individu moet zijn) (eigen of anderen). De emoties die bij deze wrijving vrijkomen maakt dat een bepaalde
attitude of gedrag aangepast wordt zodat de discrepantie verdwijnt. Consumptie kan een manier zijn om
deze tegengestelde emoties te doen verdwijnen (Jackson 2005) pp. 76-79.
Het sociale aspect van consumentengedrag kan naast een focus vanuit het individu ook beschreven
worden vanuit het perspectief van sociale groepen. De sociale identiteit theorie start vanuit de constatering
dat er in elke maatschappij wel sprake is (geweest) van groepsvorming met daarmee automatisch
groepsidentificatie en conflict tussen groepen. Een belangrijk onderdeel van individuele identiteitsvorming
is de neiging van individuen zich te identificeren met een groep. Deze groep zal bij het individu
vanzelfsprekend in een positief daglicht staan en daarnaast kan de identificatie met deze ene groep ook
leiden tot discriminerende gevoelens richting andere groepen toe en kan er, mede door externe invloeden
(schaarste bijvoorbeeld), competitie ontstaan. Ook bepaalt de identificatie met een bepaalde groep of een
individu wel of niet voor een bepaald consumenten gedrag kiest en kan ontevredenheid met het huidige
sociale systeem zorgen voor sociaal protest, activisme of zelfs terrorisme, revolutie en oorlog. Een
milieuvriendelijke houding en gedrag gaan vaak samen met sociale ontevredenheid en activisme maar
anderzijds kan ook weerstand tegen milieuvriendelijkheid voortkomen uit sociale identiteitsvorming.

1.3.3.

Geïntegreerde consumentengedragmodellen

De verschillende invloedsfactoren op consumentengedrag zoals die in de voorgaande paragrafen
aangehaald werden, benaderden consumentengedrag allemaal vanuit het individuele perspectief. Behoeften;
verlangens; status; identiteit; ze worden, bewust of onbewust, en al dan niet beïnvloed door anderen, in
het individu zelf gevormd. De externe, sociale structuur echter, vormt voor een groot deel het kader
waarbinnen bepaalde gedrag kan plaatsvinden.. Het bedrijfsleven en de markt bepalen mede welke
producten en diensten beschikbaar zijn. Overheden hebben wetten en regels opgesteld waarbinnen het
individu zich dient te bewegen, ook wat betreft hun consumptiegedrag, en kunnen het gebruik van
bepaalde producten en diensten aanmoedigen of juist ontmoedigen en zelfs verbieden. Het debat omtrent
de dichotomie tussen intern (individuele actoren) en extern (sociale structuur) is diepgeworteld in de
sociale wetenschappen. Kijkt men vanuit een intern perspectief, dan wordt veronderstelt dat de individuen
volledig autonoom zijn in hun keuzes en gedrag en daarmee de sociale structuur vormen. Vanuit het
externe perspectief geldt de veronderstelling dat individuen geprogrammeerd zijn door- en overgeleverd
aan de externe krachten van de sociale structuur (Jackson 2005) pp. 89.
Een benadering vanuit een van beide kanten doet echter tekort aan de werkelijkheid. Dit heeft sociologen
ertoe aangezet structuratietheoriën te ontwikkelen die deze dichotomie proberen op te heffen. Een van de
bekendere en veelgebruikte van deze theorieën is de structuratietheorie van Giddens. Deze kwam ook al
kort ter sprake in parafgraaf 1.2.1. Drie uitgangspunten van deze theorie zijn: 1) Reflexiviteit, oftewel de
voortdurende beschouwing van sociale processen. 2) Recursiviteit, oftewel het constante vormen en
hervormen van de sociale praktijk door sociale actoren. 3) Regionalisatie, oftewel de verankering van
sociale processen in een bepaalde tijd en ruimte.
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Vanuit deze theorie bezien zijn het de individuele actoren alleen of in groepsverband die de uiteindelijke
vorm van de maatschappij bepalen en constant herbepalen binnen de grenzen van tijd en ruimte en door
middel van constante reflectie op het sociale proces. Enerzijds zijn ze hierbij gebonden aan de
zogenaamde systems of provision die uit de sociale structuur voortkomen, maar anderzijds vormt hun
levensstijl (lifestyle) het uitgangspunt voor het transformatieproces van de sociale structuur en dus ook de
systems of provision. De interactie tussen lifestyle en system of provision krijgt vorm in zogenoemde
social practices oftewel sociale praktijken (Jackson 2005) pp. 90-91.
Het gedragspraktijkenmodel van Spaargaren (2003) gebruikt de structuratietheorie van Giddens om tot
een geïntegreerd model ter bestudering van duurzaam consumentengedrag te komen. Het bouwt voort op
de zojuist genoemde sociale praktijken als centrale eenheid van analyse. Spaargaren karakteriseert sociale
praktijken echter niet alleen als het actuele gedrag van personen of groepen van personen binnen een
specifieke tijd en ruimte, maar deelt dit gedrag ook in zogenoemde domeinen van dagelijkse routines zoals
huishouden, eten, reizen, kleren, sport, vrije tijd, etc. Verder benadrukt hij dat actoren binnen de grenzen
van hun kennis en capaciteit gebruikmaken van de mogelijkheden die de systems of provision bieden.
(Spaargaren 2003) pp. 687-688.

1.3.4.

Conclusie; het gedragspraktijkenmodel als benadering voor NME

Als het gedragspraktijkenmodel als uitgangspunt voor NME genomen wordt heeft dit ten gevolg
dat een individuele levensstijl gezien kan worden als het totaal van sociale praktijken, die zich vormen
door interacties in de communicatieve leefwereld en de factoren die van invloed zijn op individueel gedrag.
Dit betekend dat een milieuvriendelijke attitude niet altijd gelijkgesteld kan worden aan een duurzame
levensstijl, aangezien het eerste een onderdeel vormt van het tweede. Een persoon kan bijvoorbeeld over
het algemeen een milieuvriendelijke attitude hebben maar toch in een bepaald domein geen duurzame
levensstijl hanteren, of andersom, geen milieuvriendelijke attitude hebben maar toch in een bepaald
domein duurzaam consumentengedrag vertonen. Wals, Geerling-Eijf et al. hebben het gedragspraktijkenmodel gekarakteriseerd als brug tussen instrumentele en emancipatoire benaderingen van NME dat tevens
componenten van sociaal leren integreert. Dit model is echter pas recent tot ontwikkeling gekomen en
heeft daarom nog weinig aandacht gekregen in de NME sector. De precieze uitwerking voor NME staat
daarmee nog ter discussie (Wals, Geerlings-Eijf et al. 2008 pp. 58-59).
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1.4.

Ontwikkelingen in het conceptuele denken over NME

In de voorgaande paragrafen hebben we gezien dat Alblas (1999) een aantal leertheoretische
achtergronden aan bod laat komen die hij samen met inzichten uit de praktijk van NME combineert tot
een breed didactische visie op NME, die gezien kan worden als de klassieke NME benadering. Hierbij
staat de natuurbetrokken mens centraal en komen waardevorming, persoonsnabijheid en exemplariciteit als
belangrijke didactische uitgangspunten naar voren. Ten tweede beschrijven Lijmbach, Broens et al. (2000)
de kritisch- reflexieve visie als benadering voor NME. Deze neemt het problematische karakter van het
begrip duurzaamheid mee in educatie. Als derde benadering komt de instrumentele benadering, die vooral
recentelijk als beleidsinstrument aan populariteit heeft gewonnen naar voren. Ook wordt benadrukt dat
duurzaamheid als leergebied zowel in een individuele als een sociale context plaats kan hebben. Betoogd
wordt dat NME vooral op individuen gericht is en niet op sociale groepen of organisaties. Tenslotte wordt
aan de hand van Jackson (2005) gekeken naar verschillende factoren die (duurzaam) consumentengedrag
beïnvloeden en de modellen die dit gedrag proberen te beschrijven. Hieruit volgt dat in relatie met
educatie het gedragspraktijkenmodel van Spaargaren als basis genomen kan worden voor een NME waarin
de instrumentele en emancipatoire visies samenkomen.

1.4.1.

Uitgangspunten voor het theoretisch kader

De hierboven genoemde vier benaderingen representeren de ontwikkeling in het conceptuele denken over
NME en wel in de volgende chronologische volgorde: 1) de pedagogisch- emancipatoire benadering; 2)
de kritisch- reflexieve benadering; 3) de instrumentele benadering en 4) de gedragspraktijken benadering.
In figuur 3 zijn de benaderingen schematisch weergegeven. In de komende paragrafen worden de vier
benaderingen voor NME nog nader toegelicht en worden karakteristieken geschetst die een leidraad
kunnen vormen voor het tweede onderdeel van dit afstudeeronderzoek, de interviewreeks.

Figuur 3. Overzicht van de vier theoretische invalshoeken voor NME.
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1.4.2.

De pedagogisch-emancipatoire benadering

Een pedagogisch (of emancipatoir) perspectief op NME gaat uit van het belang van autonome keuzes van
burger-consumenten. De nadruk ligt daarmee dus bij educatie, als zijnde leren (en opvoeden) in het kader
van autonome waardevorming en –ontwikkeling, zoals we bij Lijmbach, Broens et al. (paragraaf 1.1.2.) al
zagen. Alblas (1999) hecht veel waarde aan persoonlijke waardevorming in NME leerprocessen. Volgens
hem moet een leerproces betekenisvol zijn, wat inhoudt dat een zekere begripsvorming nodig is, maar dat
deze vooral moet leiden tot persoonlijke waardevorming. Verder kent NME die ontwikkeld is vanuit een
pedagogisch- emancipatoir perspectief geen vooraf bepaalde doelen en geen strategieën om die doelen te
behalen. De burger-consument maakt uiteindelijk zijn eigen keuzes, gebaseerd op de persoonlijke uitkomst
van het leerproces, en de overheid of andere organisaties kunnen alleen maar hopen dat de keuzes die
burger-consumenten maken, bijdragen aan een duurzamere maatschappij (Wals, Geerling-Eijff et al. 2008)
pp. 56-57.
Het onderliggende kentheoretische beeld van een pedagogisch- emancipatoire invalshoek is meer
interpretatief (hermeneutisch) van aard, oftewel gericht op het verstaan (Verstehen) van een verschijnsel in
zijn context, en het idee dat vooral sociale- en geestenwetenschappen niet objectief bestudeerd kunnen
worden. Dit in tegenstelling tot de meer positivistische (empirisch en causaal wetenschappelijke)
benadering van de instrumentele NME. Ook het sociale aspect van educatie komt in de pedagogischemancipatoire invalshoek meer naar voren. De duurzaamheidproblematiek is nadrukkelijk gelegen in een
maatschappelijk spanningsveld en daarom zijn niet alleen de eigen waarden, attitudes en inzichten
belangrijk, maar ook die van anderen.
Een aantal kenmerken voor een pedagogisch- emancipatoire invalshoek in NME gericht op duurzaamheid
zijn:
•

•
•
•

•

•

•

De activiteit heeft niet ten doel mensen te bewegen tot een vooraf door experts bepaald
duurzame gedraging of een attitude of waarde ten opzichte van beleid, maar wil mensen bewegen
tot het vormen van een persoonlijke waarde en attitude en autonome keuze omtrent het
duurzaamheidthema
Kennis en begripsvorming staan in dienst van waardevorming en het autonome keuzeproces
De kentheoretische onderbouwing is hermeneutisch van aard; een meer interpretatieve
beschouwing van verschijnselen
De nadruk ligt niet zo zeer op kennisverruiming en bewustzijn van natuur- en milieu en de
bijbehorende problematiek maar meer op het verkrijgen van publieke steun, engagement en
betrokkenheid op de lange termijn; het zoals Alblas het noemt de natuurbetrokken mens
Niet het rationele denken maar vooral ook de affectieve verbinding met natuur en milieu zijn
belangrijk; in activiteiten bestaat aandacht voor beleving van- en zorg (en waardering) voor natuur
en milieu
De deelnemers aan de activiteit worden actief betrokken bij het leerproces (actieve instemming)
om zo tot persoonlijke zingeving te komen; bijvoorbeeld door gezamenlijke planning van het
leerproces
Het leerproces is vaak gesitueerd in een concrete en specifieke situatie die herkenbaar is voor de
deelnemers en aansluit bij hun eigen leefwereld
Het leerproces wordt in een sociale context georganiseerd; er is ruimte voor discussie over
spanningen tussen individuele keuze en maatschappelijke consequentie; belang wordt gehecht aan
perspectiefwisseling enerzijds en transfer anderzijds
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1.4.3.

De kritisch –reflexieve benadering

Ook in de kritisch- reflexieve invalshoek ligt de nadruk op het idee dat NME tot waardevorming en
autonome keuzes dient te leiden en geen vooraf bepaalde waarden over hoort te brengen of individuen
hoort te conditioneren. Maar meer nog wordt betoogd dat een systeemgerichte en reflexieve manier van
denken en handelen nodig is, willen we de hedendaagse duurzaamheidproblematiek, in een meer en meer
onzekere en dynamische wereld, het hoofd bieden. De kentheoretische onderbouwing komt voort uit de
kritische theorie zoals die door onder andere Habermas naar voren is gebracht. Habermas benadrukt het
bestaan van een op communicatie gerichte leefwereld, naast het institutionele systeem. De
communicatieve realiteit van de leefwereld is voor Habermas het wezenlijke element van de maatschappij
en dit betekend dat NME aansluiting moet vinden bij deze leefwereld. Ook het sociale aspect van
duurzaamheid wordt meerdere malen benadrukt: ‘Juist omdat ‘duurzame ontwikkeling’ een maatschappelijk,
politiek, cultureel en normatief begrip is, kan het niet centraal geformuleerd, geleerd en vervolgens uitgevoerd worden, maar
kan en moet het door de samenleving zelf ingevuld worden en vormgegeven worden. In deze zin is duurzame ontwikkeling
zowel een maatschappelijke ontwikkeling als een sociaal leerproces’ (Lijmbach, Broens et al. 2000). Deze benadering
schuurt tegen het sociale leren aan, maar wordt hier als een op individuen gericht proces beschouwd.
Eerder zagen we al dat Lijmbach, Broens et al. met een kritisch- reflexieve visie op duurzaamheid als
leergebied kwamen die gericht was op de verbinding van het individuele handelen en de maatschappelijke
instituties die voor een deel het handelen van individuen vastleggen in de sociale structuur. Zij gebruikten
hierbij de levenspolitieke vorming van Jansens als leidraad. Enerzijds zijn de problemen omtrent
duurzaamheid en duurzame ontwikkeling op bepaalde punten duidelijk en kan een directe aanpak door
middel van gedragsverandering positief werken, maar anderzijds bestaat er ook onduidelijkheid over wat
duurzaamheid nu precies behelst en dit vraagt om uitwisseling en discussie van bestaande kennis, de
creatie van nieuwe kennis en een gezamenlijke betekenisverlening.
Een aantal kenmerken voor een kritisch -reflexieve invalshoek in NME gericht op duurzaamheid zijn:
•

•
•
•
•

•

In de NME activiteit krijgen zowel het kwaliteitsaspect als het ecologisch –wetenschappelijk
aspect aandacht, zodat deze elkaar aanvullen. ‘Duurzaamheid verbindt de tijdsdimensie aan het zoekproces
naar leefbaarheid (kwaliteit) en leefbaarheid verbindt het kwaliteitsaspect aan het zoekproces naar duurzaamheid’
(Lijmbach, Broens et al. 2000) pp. 61.
Kennis en begripsvorming worden niet opgelegd, ieder draagt bij aan het gemeenschappelijke
inzicht
De kentheoretische onderbouwing komt voort uit de kritische theorie van met name Habermas
Het leerproces dient plaats te vinden in een open en veilige omgeving die plaats biedt voor
discussie, reflectie, en ruimte voor initiatief, zonder politiek –idealistische inmenging
Gedurende de leerprocessen vindt reflectie plaats op het leerproces zelf en het handelen van de
personen binnen het leerproces; er is aandacht voor tussentijdse resultaten; de richting van het
proces en eventuele (persoonlijke) doelen kunnen bijgesteld worden
Er is zowel aandacht voor persoonlijke verantwoordelijkheid als verantwoordelijkheid als
maatschappij; de NME activiteit gaat in op het politieke/publieke debat omtrent het
duurzaamheidthema; wat de rol van overheden en bedrijven is en welke rol heeft de democratisch
burger in deze
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1.4.4.

De instrumentele benadering

Bij NME activiteiten die georganiseerd worden vanuit een instrumentele invalshoek ligt de nadruk op
NME als instrument, ontworpen om de attitudes, waarden, en het gedrag van burger -consumenten met
betrekking tot natuur- en milieuproblemen te beïnvloeden. De instrumentele visie lijkt vooral gestoeld op
het empirisch -analytisch denken, dat de kenbaarheid van natuur- en milieuproblematiek voorop stelt. De
gedachte lijkt simpel gezegd: des te meer kennis, des te meer zijn mensen bewust van de problematiek en
des te eerder zullen ze hun gedrag aanpassen.
Verder wordt uitgegaan van een zekere voorspelbaarheid van het effect van een NME activiteit op de
beoogde gedragsverandering, mits deze activiteit zorgvuldig ontworpen wordt. Hierbij is kennis van de
invloed van de gekozen strategieën op de verschillende aspecten van het gedrag van de doelgroep van
groot belang, alsmede indicatoren die het resultaat van de NME activiteit duidelijk weergeven.
Gedragsmodellen zoals beschreven in paragraaf 1.3. spelen een belangrijke rol aangezien zij
aanknopingspunten bieden die NME medewerkers kunnen gebruiken bij het ontwerpen van een activiteit.
Dit veronderstelt een kentheoretische onderbouwing die empirisch-analytisch en positivistisch van aard is.
De Theory of Planned Behaviour en het Value-Belief-Norm model (paragraaf 1.3.2.) zijn voorbeelden van
modellen die op een empirisch-analytische wijze de invloedsfactoren van consumentengedrag met elkaar
in verband proberen te brengen zodat dit gedrag verklaard en beïnvloed kan worden.
Vooral overheden, zoals de Nederlandse en Europese, en bedrijven gebruiken NME tegenwoordig
veelvuldig met een instrumentele visie in hun achterhoofd, aangezien deze draagvlak willen creëren voor
hun beleid of bedrijfsvoering. Zoals ook in paragraaf 1.1.2 te lezen valt, heeft de Nederlandse overheid
zich bijvoorbeeld tot doel gesteld het draagvlak voor haar duurzaamheidbeleid te vergroten, dit door
onder andere gebruik te maken van educatie.
Een aantal kenmerken voor een instrumentele invalshoek in NME gericht op duurzaamheid zijn:
•

•
•
•

•

•

De activiteit kent een vooraf bepaalde doelstelling; vaak het creëren van draagvlak voor beleid of
beïnvloeden van attituden, waarden en uiteindelijk gedragingen van burger-consumenten met
betrekking tot duurzaamheid (bijvoorbeeld omtrent het thema duurzame energieconsumptie en
klimaatbewustzijn)
De aard van het betreffende natuur – en milieuprobleem en kennis die bij kan dragen aan een
oplossing worden (tot op zekere hoogte ) bekend geacht, maar zijn vaak specialistisch van aard
De onderliggende kentheoretische onderbouwing is vooral empirisch-analytisch, en oplossingen
worden vaak gezocht in termen van ecologisch-technologische duurzame ontwikkeling
De kennisoverdracht vindt vooraleer in één richting plaats. De doelgroep wordt als ontvanger
beschouwd; er is sprake van een onderwijssituatie waarbij kennis, vaardigheden en
gedragsvoorschriften moeten leiden tot bewustwording, verandering van attitudes, waarden en
sociale norm en een gevoel van controle bij de doelgroep
Gedragsmodellen worden gebruikt om een indicatie te krijgen van hoe men op individuen in
moet spelen, willen doelstellingen van de NME activiteit bereikt worden. Hierbij is aandacht voor
attitudes en persoonlijke norm, sociale invloeden op individueel gedrag, gewoontes en routines
Getracht wordt de uitkomst van een NME activiteit te meten en indicatoren te ontwikkelen die
iets zeggen over de effectiviteit van de activiteit en om te bewijzen dat de aanpak tot concrete
attitude- of gedragsveranderingen leidt (afhankelijk van het doel)
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1.4.5.

De gedragspraktijken benadering

De gedragspraktijken invalshoek benadert NME niet zoals de instrumentele invalshoek vanuit een
behavioristisch perspectief , maar ook niet op een puur non-behavioristisch perspectief. Dit wil zeggen dat
NME activiteiten enerzijds gericht moeten zijn op het beïnvloeden van het gedrag, attituden en waarden
van burger-consumenten. Ze onderkent daarbij echter, in tegenstelling tot een instrumentale benadering,
dat het handelen van een individu geen op zichzelf staand proces is, beïnvloed door verschillende
individuele psychologische factoren zoals behoeften, verlangens, identiteitvorming en sociale norm, maar
plaatsvindt in interactie met de sociale structuur. Giddens heeft gepoogd deze dichotomie tussen
individuele actoren en de sociale structuur op te lossen middels zijn structuratietheorie en Spaargaren
neemt deze theorie als uitgangspunt voor zijn gedragspraktijkenmodel.
Een NME met het gedragspraktijkenmodel als uitgangspunt zoekt naar mogelijkheden om een bepaalde
gedragshandeling, die vaak ingebed ligt in de dagelijkse routine, uit deze routinematigheid te ontheffen om
er vanuit daar een nieuwe, duurzame invulling aan te geven. Hierbij moet ten eerste rekening gehouden
worden met de verschillende leefstijlen van groepen van burger-consumenten en ten tweede met de
mogelijkheden voor duurzaam gedrag die voortkomen uit de sociale structuur in zogenaamde systems of
provision. Deze levensstijlen en systems of provision komen samen in zogenaamde sociale praktijken en
deze vormen het centrale element waar omheen de NME activiteit opgebouwd kan worden. Een
milieuvriendelijke attitude staat hierbij echter niet automatisch gelijk aan een duurzame levensstijl. Een
persoon met een milieuvriendelijke attitude kan ongeacht zijn attitude onduurzaam gedrag vertonen in een
bepaalde sociale praktijk en andersom kan een minder milieuvriendelijk persoon juist een duurzaam
alternatief kiezen in een bepaalde sociale praktijk. Hiervoor is inzicht in- en discussie over de gevolgen van
bepaalde gedragingen van belang en hiermee raakt deze benadering aan de emancipatoire benaderingen
van NME.
Een aantal kenmerken voor een gedragspraktijken invalshoek in NME gericht op duurzaamheid zijn:
•
•

•
•
•

•

•

De NME activiteit dient de dagelijkse gedragspraktijk uit de routine te ontheffen (deframing)
zodat er ruimte ontstaat om een duurzame alternatieve routine in de levensstijl op te nemen
De NME activiteit is gericht op aanbieden van duurzame alternatieven voor de dagelijkse routines
van personen en neemt daarbij in acht dat er verschillende domeinen van consumptie bestaan die
ieder op zich een specifieke aanpak vereisen; een contextuele aanpak rondom zogenoemde sociale
praktijken
De NME activiteit is gericht op de sociale praktijken van burger-consumenten en daarmee sterk
gericht op de verschillende contexten waarbinnen consumentengedrag plaatsvindt
De kentheoretische onderbouwing komt voort uit een dialectische vereniging van macrosociologische- en microsociologische benaderingen in de structuratietheorie van Giddens.
Bedacht moet worden dat een algemene milieuvriendelijke attitude niet altijd tot een duurzame
leefstijl in een bepaalde sociale praktijk leidt en dat andersom niet altijd een milieuvriendelijke
attitude vereist is om tot een duurzame invulling van een bepaalde sociale praktijk te komen
In het NME project dient er niet alleen aandacht te zijn voor het individuele gedrag maar ook
gekeken te worden naar de mogelijkheden die de systems of provision voor duurzaam
consumentengedrag bieden
De NME activiteit kan vuistregels aanreiken die burger-consumenten op een begrijpelijke en
sprekende wijze helpen bij het vormgeven van duurzaam consumentengedrag; zogenaamde
milieuheuristieken
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“… Dat is juist NME, gewoon met je voeten in de klei, in het veen, ervaren, en niet luisteren, maar vooral
ervaren…”

“… NME kan je ook gebruiken als instrument om beleidsdoelen te realiseren, dus door draagvlak te creëren
onder andere…”
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Hoofdstuk 2. Methode
In dit hoofdstuk wordt de methode beschreven die voor dit onderzoek gebruikt is. Allereerst wordt
uiteengezet waarom voor een kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk het houden van interviews, is
gekozen. Ten tweede wordt de kwantitatieve component binnen het kwalitatieve onderzoek toegelicht.
Ten derde volgt een beschrijving van de deelnemers die aan de interviewreeks hebben meegedaan. Hierna
volgt een uitgebreidere uiteenzetting van de methode voor de interviews. Daarbij wordt de procedure
beschreven en uiteengezet hoe de analyse van de resultaten uitgevoerd wordt. Tenslotte worden de
beperkingen van de gekozen methode besproken.

2.1. Kwalitatief onderzoek
Vanwege de aard van dit onderzoek en de bijbehorende onderzoeksvragen, die bedoeld zijn om het
conceptuele denken over NME en het gebruik van theorie door de NME sector in kaart te brengen, is
gebruik gemaakt van een kwalitatieve methode. Een kwalitatieve methode kan worden toegepast om een
dieper inzicht te krijgen in een bepaald sociaal proces of een sociale structuur door te zoeken naar
achterliggende meningen, motieven, wensen en behoeften van een bepaalde doelgroep. Het is daarmee
een exploratieve vorm van onderzoek. Meer dus zoeken naar het wat en waarom dan naar het hoe en
hoeveel. Bij dit onderzoek is als kwalitatieve methode gekozen voor het houden van semigestructureerde
interviews. Hierbij vormen een aantal vragen omtrent de te onderzoeken thema’s de leidraad voor het
interview. De vragen zijn per onderzoeksthema ondergebracht in een handleiding voor het interview, een
zogenaamde interviewguide. In een semigestructureerd interview bieden de vragen een leidraad en houvast,
maar bestaat eveneens de mogelijkheid door te vragen op bepaalde antwoorden en af te wijken van het
stramien om bepaalde interessante richtingen in te slaan die zich tijdens het interview voordoen. Dit in
tegenstelling tot gestructureerde interviews. Door het interview op een open en informele wijze te
houden – niet het idee geven dat het een overhoring is -, wordt daarnaast getracht een positieve houding
bij de deelnemer te creëren. Dit met als doel ook sociaal minder wenselijke, maar daardoor misschien meer
oprechte, antwoorden te ontlokken.

2.2. De kwantitatieve component
Binnen de semigestructureerde interviews is nog een kwantitatieve component ingebouwd door middel
van stellingen. De 20 stellingen zijn bedoeld als kwantitatieve check-up, en leveren een extra toetsing en
onderbouwing van de kwalitatieve resultaten. Dit doordat de stellingen ieder een van de conceptuele
benaderingen, zoals deze uit het theoretisch kader naar voren komen, representeren. Bij het beantwoorden
van de stellingen werd de respondenten bovendien gevraagd waar mogelijk een onderbouwing van het
antwoord te geven. Hiermee is enige nuancering van de antwoorden mogelijk. Echter, doordat maar 15
deelnemers ondervraagd zijn en de stellingen slechts een van de onderdelen van dit onderzoek vormen,
kan er niet sprake zijn van een op zichzelf staand kwantitatief onderzoek. Vandaar de bewoording
kwantitatieve component.
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2.3. Deelnemers
De deelnemers aan dit onderzoek zijn of waren allen werkzaam bij instanties of bedrijven die op enigerlei
wijze betrokken zijn bij Natuur- en milieueducatie in Nederland. Bijna alle deelnemers hebben redelijk veel
tot veel ervaring met NME opgedaan en daarmee enig overzicht op de ontwikkelingen binnen de sector.
Getracht is hierbij een doorsnede te krijgen van de huidige NME sector door personen te kiezen die op
verschillende plekken in de sector werk(t)en. Een gedeelte houdt zich bezig met beleidsvorming omtrent
NME, zowel op rijksoverheidsniveau als bij lagere overheden; provincie en gemeente. Anderen zijn
werkzaam bij uitvoerende organisaties als ontwerper van NME producten of als manager. Tenslotte zijn
nog deelnemers gekozen die werkzaam zijn bij wetenschap- en adviesinstellingen. In appendix I staan alle
deelnemers aan dit onderzoek vermeld. Verder moet benadrukt worden dat bewust niet is gekozen om
personen te interviewen die zich, al dan niet op vrijwillige basis, strikt bezig houden met de uitvoering van
NME activiteiten bij NME centra. Dit vanwege de verwachting dat bij hen de relatie met theoretische
onderbouwing en beleidsvorming minder direct aanwezig is.

2.4. Procedure interviews
De respondenten voor de interviewserie werden geselecteerd uit publicaties van recente NME gerelateerde
bijeenkomsten en workshops. Aan hen werd allen een email gestuurd met een introductie van het
onderzoek en de vraag om medewerking aan een interview te verlenen. Aangegeven werd dat de
respondenten op een later tijdstip nog telefonisch benaderd zouden worden. De meeste respondenten
reageerden vrijwel meteen positief op het verzoek tot deelname. Degene die in eerste instantie niet
reageerden, waren bij telefonisch contact alsnog positief over een deelname. Een enkele respondent zag
zichzelf niet als geschikt persoon voor een interview maar verwees vriendelijk door naar een collega die
wel geschikt geacht werd. Uiteindelijk werd met 15 personen een afspraak gemaakt voor een mondeling
face-to-face interview. Een aantal van de respondenten vroeg om een introductie vooraf en deze kregen
een extra inleiding tot het onderzoek toegestuurd via email.
De benodigde tijd die voor de interviews nodig geacht werd was 1 uur. Het interview met de eerste
respondent deed dienst als testinterview. Dit ten eerste om de interviewguide te testen en nog tot
eventuele aanvullingen of veranderingen te komen. Daarnaast diende het als test voor de
interviewtechniek van de interviewer en om de digitale audio-opnammeapparatuur te testen waarmee de
interviews geregistreerd zouden gaan worden. Naar aanleiding van dit eerste interview zijn de
interviewguide en de stellingen nog aangepast. De verschillende vragen in de interviewguide werden
uiteindelijk onderverdeeld in 4 secties. Eerst werd de deelnemers gevraagd naar hun eigen gebruik van
theorie als verdieping of onderbouwing van hun NME activiteiten. In het tweede deel werden de
stellingen aan de respondent voorgelegd. In het derde deel werd gevraagd naar de consistentie tussen
theorie en praktijk en in het vierde gedeelte werd de respondent gevraagd naar het belang van theoretische
verdieping en onderbouwing voor de NME sector. In appendix II staat de interviewguide nog in zijn
geheel weergegeven. De vragen vormden zoals eerder gezegd een leidraad. Het was aan de interviewer om
naar eigen inzicht te bepalen of alle belangrijke zaken aan de orde waren gekomen.
De kwantitatieve component bestond uit 20 stellingen. De eerste 4 waren dubbele stellingen, waaruit de
respondent steeds de voor hem of haar meest aantrekkelijke stelling moest kiezen, die een (of in enkele
gevallen) twee conceptuele benaderingen representeert. Daarna volgden 16 stellingen die met eens of oneens
beantwoord moesten worden, om te zien of de respondent zich in een bepaalde conceptuele benadering
kan vinden of niet. De respondenten werd daarbij gevraagd om waar mogelijk hun keuze te onderbouwen.
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Na het afnemen van de stellingen werd de respondenten tevens gevraagd hun eigen positie aan te geven
binnen het theoretisch kader zoals te zien in figuur 3 in de literatuurstudie. Dit om de antwoorden op de
stellingen achteraf mee te vergelijken. De stellingen zijn bijgevoegd in appendix III.
Alle 15 interviews werden zoals gezegd opgenomen met audio-opnameapparatuur. Deze opnames werden
daarna getranscribeerd. Het achteraf transcriberen van opnames in plaats van het maken van
aantekeningen tijdens het interview heeft als voordeel dat de interviewer zich meer op het interview kan
concentreren en daardoor minder kans heeft om belangrijke punten te missen. Bovendien geeft een
transcript een vrijwel complete weergave van een interview, inclusief een indicatie van de sfeer. Dit in
tegenstelling tot het maken van aantekeningen, waarbij de kans groot is dat belangrijke punten verloren
gaan en het noteren van bijvoorbeeld quotes vrijwel niet mogelijk is. De op deze manier verkregen
transcripten vormden het uitgangspunt van de analyse. De transcripten zijn vanwege hun grootte niet
toegevoegd aan het appendix maar kunnen onder voorbehoud wel opgevraagd worden bij de auteur.

2.5. Analyse van de interviews
De transcripten werden allen zorgvuldig doorgenomen. Er werd gezocht naar terugkerende thema's die
naar aanleiding van de vragen uit de interviewguide aan de orde waren gekomen. Per onderzoeksvraag
werden de meest relevante thema's geselecteerd en de mogelijke antwoorden werden gecodeerd. De
thema's en bijbehorende antwoordcodes werden in schema's geplaatst en in dit schema werden alle
antwoorden van de respondenten op een overzichtelijke wijze ondergebracht. Naast een totaaloverzicht
van de respondenten werd er ook nog een onderverdeling in groepen gemaakt. Deze groepen worden
gevormd door de verschillende instanties die zich met NME bezighouden en de verschillende niveaus
binnen beleidsinstanties. De schema's zijn te zien in appendix IV. In de transcripten werden verder nog
interessante en beeldende quotes gearceerd. Tenslotte werden de antwoorden op de stellingen
ondergebracht in een scoretabel. Deze is te zien in appendix V. In de resultaten en discussie zullen de
uitkomsten van de analyse verder uitgewerkt en besproken worden.

2.6. Beperkingen van de gekozen methode
De keuze voor het houden van semigestructureerde interviews heeft naast de eerder genoemde voordelen
ook een aantal nadelen. Allereerst kunnen, door de hoeveelheid tijd die een interview, de transcriptie en de
analyse ervan in beslag nemen, binnen het tijdsbestek van dit onderzoek maar een beperkt aantal
interviews gehouden worden; in dit onderzoek 15. Het aantal deelnemers is een te kleine steekproef uit de
totale populatie NME werknemers om de antwoorden op de onderzoeksvragen op hun statistische
significantie voor deze sector te testen. Daarnaast bestaat de kans dat door de open manier van
interviewen niet bij iedere deelnemer precies dezelfde thema’s aan bod komen. Het vergelijken van
antwoorden op een gedegen statistische wijze wordt daardoor nog verder bemoeilijkt. Ook bij de
stellingen kan niet worden gesproken van een significante steekproef voor de gehele sector. Een andere
beperking van de gekozen methode is dat een groot gedeelte van de analyse voortkomt uit de interpretatie
van antwoorden door de onderzoeker. Echter, door een tweede, onafhankelijke persoon ook een
interview te laten analyseren met de daarvoor gecreëerde codetabel is getracht de mate van persoonlijke
interpretatie zo klein mogelijk te houden. Tenslotte moet, misschien ten overvloede, nog opgemerkt
worden dat het niet het doel is van dit onderzoek om een volledig kwantitatieve beschrijving van de NME
sector te geven maar eerder te zoeken naar een aanwijzingen voor bepaalde algemene opvattingen en
trends.
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“… binnen de provincie werken wij op het gebied van duurzaamheid met het afwegingskader duurzaamheid…
waarin je people, planet, profit en effect meeneemt in al je projecten en in beleid wat je opstelt, en dan klinkt dat
heel mooi ideaal, maar we zijn daarin nog in een ja, opstartende fase, ja, mensen weten niet goed wat ze willen
van de vertaalslag, van de theorie naar wat betekent dat nou echt voor mijn werk…”
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Hoofdstuk 3. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die volgen uit de analyse van de 14 interviews en de
antwoorden op de stellingen. Uit de interviews komen een groot aantal thema's naar voren die betrekking
hebben op het gebruik van theorie voor NME. De resultaten die uit de stellingen voortkomen zijn hier
ook in verwerkt. De uitkomsten zijn gerangschikt aan de hand van de vijf in dit onderzoek gestelde
onderzoeksvragen:
•
•
•
•
•

Welke rol speelt het gebruik van theoretische verdieping en onderbouwing bij de respondenten
zelf?
Hoe denken de respondenten conceptueel over NME?
Wat is het belang van theoretische verdieping en onderbouwing voor de NME sector?
Hoe wordt in de huidige NME sector gebruik gemaakt van theoretische verdieping en
onderbouwing?
Wat is de rol van theoretische verdieping en onderbouwing voor NME in de toekomst?

Overzichtsschema’s met de resultaten per thema, het overzicht van de antwoorden op de stellingen
worden gepresenteerd in de appendices IV en –V.

3.1. Welke rol speelt het gebruik van theoretische verdieping en onderbouwing bij
de respondenten zelf?
Een van de doelen van de interviews was een indicatie te krijgen van het gebruik van theoretische
inzichten door de respondenten zelf. De respondenten werd allereerst gevraagd of ze een visie over NME
hebben of een idee over wat NME voor hen omhelst. Om te weten te komen of bij het vormen van een
visie of idee ook theoretische verdieping plaatsvindt, werd gevraagd of hun visie eerder is ontstaan op een
empirische, ervaringsgerichte wijze of door het gebruik van theorie. Ook werd gevraagd wat voor hen de
rol van theorie in het NME proces inhoudt. De respondenten werd verder nog gevraagd voorbeelden te
geven van auteurs of wetenschappelijke ideeën en theorieën met betrekking tot NME.
Over het gebruik van een visie of ideeën over wat NME omhelst zijn de respondenten eenduidig. Alle
respondenten geven aan in meer of mindere mate hiervan gebruik te maken. 12 van de 14 respondenten
zeggen gebruik te maken van een NME visie en een duidelijk idee te hebben over wat NME voor hen
omhelst. De andere 2 respondenten geven aan dat ze misschien geen duidelijke visie in hun hoofd hebben
maar dat ze hier zeker over nadenken. Dat brengt ons bij de vraag welke rol theoretische verdieping en
onderbouwing speelt bij de totstandkoming van de visies van de respondenten. Een van de respondenten
heeft bijvoorbeeld als taak voor de provincie waar hij werkzaam is een visie over NME op te stellen. Hij
geeft hierbij aan als volgt te werk te gaan:

“… Hoe we die visie aanpakken is in eerste instantie praten met heel veel NME partners… om eens te
kijken hoe zij het gedaan hebben… En daarnaast willen we ook een aanvullend literatuuronderzoek doen…”
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Het blijkt dat de respondent, naast het gebruik van andermans ervaringen met betrekking tot NME, ook
van plan is aanvullend (theoretisch) literatuuronderzoek te doen. Dit sluit aan bij de vraag of bij het
opstellen of ontstaan van een visie ervaring of theorie komt kijken. Alle 14 respondenten hebben een
uitspraak hierover gedaan, verdeeld over 3 typeringen. 12 respondenten, waaronder degene met
bovenstaande quote, zeggen zich zowel op de ervaringen van zichzelf en anderen te baseren als op theorie.
9 respondenten benadrukken dat bij hen empirische ervaring een grotere rol speelt dan het gebruik van
theorie. De andere 3 respondenten geven aan dat zij juist meer gebruik maken van theorie bij het vormen
van hun visie. 2 van de 14 respondenten geven echter aan dat zij alleen gebruik maken van empirische
ervaring. Dit houdt dus in dat geen van de respondenten zich alleen op theorie baseert bij het vormen van
een visie over NME. Een van de respondenten, werkzaam in de wetenschap-/adviestak omschrijft dit als
volgt:

“… Ik denk dat als ik heel eerlijk ben, dat ik eerst zou kijken naar wat er allemaal al is. Dat is voor mij
altijd het startpunt… dus het is niet zo dat ik zeg, ik heb die of die theorie dus ik werk altijd vanuit dat…
Dat wil niet zeggen dat er geen theorie bij komt kijken of zo…”
Een en ander hangt ook af van de vooropleiding of eerdere werkzaamheden. Zo zegt een respondent,
werkzaam bij een gemeente:

"… Weinig theorie vanuit mijn achtergrond. Ik denk dat toch wel de meeste theorie, die ik, kennis daarover,
heb ik toch wel hier opgedaan. Dus echt van collega's, workshops, bijeenkomsten en dat soort dingen…"
En een andere respondent zegt hier het volgende over:

“… Ik had dus uit mijn hobbysfeer en biologiestudie een eigen basiskennis. Ik heb ook stage gelopen bij
Staatsbosbeheer met de stichting natuurvoorlichting Veluwe waardoor ik dus gewoon weet wat er speelt in die
wereld… Ik heb wel in het begin een rondje langs de velden gemaakt, dus ik heb vrij veel spelers in het veld
gesproken…. Ik baseer me niet heel erg op hele grote theorieën. Ja, ik maak gebruik van theorieën, en dat zijn
communicatietheorieën of procestheorieën of inhoudelijke theorieën of wat dan ook en daar maak je gebruik
van, maar je maakt er functioneel gebruik van…”

Er kan dus gesteld worden dat geen van de respondenten alleen maar gebruik maakt van theorie bij het
vormen van een visie of het ontwerpen van NME-beleid of –producten, en dat ervaring opgedaan uit de
praktijk bij 11 van de 14 respondenten een grotere rol speelt. Een van de respondenten, werkzaam als
NME productontwerper, zegt hierover:

“… Nou, theoretisch is volgens mij gewoon wat je leest, dat vergeet je hè, dus dat boek is op zich niet voldoende
want dat vergeet je gewoon weer, maar als je dat koppelt aan een realiteit, als je dat koppelt aan ervaring, dan
blijft dat hangen…”
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De respondenten is ook gevraagd welke rol theorie voor hen heeft binnen het NME proces. Hierbij
kwamen 7 typeringen naar voren, zoals te zien in tabel 1.
Tabel 1. De rol van theorie binnen het NME proces
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

N = 20
Theorie is niet leidend maar ondersteunend
7 respondenten
Theorie vormt het kader van waaruit de uitvoering plaatsvindt
4 respondenten
Theorie moet zorgen voor een consistent begrip van NME
3 respondenten
Theorie moet bijdragen aan scherpere beleidsdoelen
2 respondenten
Theorie moet gebruikt worden om NME organisatorisch te 2 respondenten
verbeteren
Theorie moet achteraf gebruikt worden om een aanpak te toetsen
1 respondent
Er is verschil tussen theorie over de uitvoering van NME en 1 respondent
theorie over de organisatie van NME

35%
20%
15%
10%
10%
5%
5%

Uit bovenstaande tabel 1 blijkt dat de rol van theorie voor veel van de respondenten dus vooral sterk
ondersteunend is. Men maakt er gebruik van uit praktische overweging, om als kader voor de uitvoering te
dienen. Theorie heeft voor de respondenten verder vooral te maken met de inhoudelijke uitvoering en het
inhoudelijke begrip van NME, en wordt minder vaak gebruikt ten behoeve van beleidsvoering. 1
respondent merkt ook op dat er verschil bestaat tussen de theorie over de uitvoering van NME en de
organisatie van NME.
Een andere respondent, werkzaam bij een provincie, zegt over de rol van theorie:

“… je komt heel snel op de theorieën rond kennis, houding, gedrag, en alle dingen die daar omheen zitten…
maar ik bedoel, het speelt op de achtergrond en je gebruikt dat natuurlijk heel beperkt. De relatie tussen
kennis, houding en gedrag is wel iets wat steeds terugkomt, alleen wel op een heel praktisch niveau natuurlijk.
Het heeft met de rollen te maken. We zijn hier geen wetenschappers, we willen ook geen wetenschappers zijn,
dan moet je ergens anders gaan zitten…”

Dit werpt de vraag op in hoeverre de respondenten dan werkelijk op de hoogte zijn van wetenschappelijke
inzichten met betrekking tot NME? Gevraagd werd dan ook of de respondenten misschien
wetenschappelijke auteurs of instellingen of wetenschappelijke theorieën of wetenschappelijke inzichten
konden noemen die voor hun NME-visie of -werkzaamheden een rol spelen. 12 van de 14 respondenten
gaven een of meerdere voorbeelden van auteurs, instanties of wetenschappelijke ideeën of theorieën. In
tabel 2 staat een overzicht van de genoemde auteurs, instanties, theorieën of wetenschappelijke werken en
het aantal keer dat ze genoemd werden door de respondenten. Veel van onderstaande auteurs komen uit
de sociologische, (sociaal)psychologische, didactische en pedagogische hoek.
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Tabel 2. Theoretische achtergrond genoemd door de respondenten
Wetenschappelijke theorie, werk of idee
Auteur of instantie
Veldwerk NL
onderzoek naar effect NME op lang termijn
Wageningen Universiteit
verschillende studies over NME
Marja van Graft
concept-context benadering
Marjan Margadant-van Arcken
belang van beleving en ervaringsleren
Arjen Wals
sociaal leren en leren voor duurzaamheid
Gert Spaargaren
gedragspraktijkenmodel
Kris van Koppen
NME in de consumptiemaatschappij
Dieuwke Hovinga
boek: ‘er hing een spiegel boven het water’
RMNO
gezondheidsaspect NME
Natuurmonumenten
boek: 'bewaar het land', 75 jaar NM
Leon Festinger
theorie van cognitieve dissonantie
Carel van Parreren
constructivistische leertheorie
Martin Fishbein en Icek Ajzen
theory of reasoned action
Lev Vygotsky
cultuurhistorische theorie
Carl Rogers
boek: 'leren in vrijheid'
Roger Standaerd en Firmin Troch
boek: 'leren en onderwijzen'
Wilson Lettcherd,
promotieonderzoek op begrip kerndoelen
Ruud Delhaas en Herbert Koekkoek
onderzoek naar waardeontwikkeling
Gerjo Kok
gedragsmodel
David Kolb
leercyclus theorie
Marcel Veenman
theorie over metacognitie
Ken Webster en Craig Johnson
boek: 'sense and sustainability'
Jan van den Akker
curriculumontwikkeling
Nienke Nieveen
educatieontwikkeling
Heinze Oost
onderzoeksmethodologie
Cees van Woerkom
voorlichting en communicatie
Karsten Schnak
leren voor duurzaamheid
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Aantal keer
genoemd
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.2. Hoe denken de respondenten conceptueel over NME ?
Het theoretische kader schetst de ontwikkelingen in het conceptueel denken over NME. Met behulp van
de interviews is getracht inzicht te krijgen in hoe de respondenten conceptueel over NME denken. Dit
werd enerzijds gedaan door te vragen welk doel NME volgens de respondenten moet hebben, en deze
doelen te koppelen aan de theoretische invalshoeken. Anderzijds werd met behulp van de stellingen
nagegaan met welke theoretische invalshoeken de respondenten de meeste affiniteit hebben. Dit werd hen
na het afnemen van de stellingen en na een toelichting op het theoretisch kader ook nog direct gevraagd.
Zodoende konden de directe antwoorden vergeleken worden met de resultaten uit de stellingen. Tenslotte
werd nog gekeken naar reacties van de respondenten omtrent leren over duurzaamheid in NME.

3.2.1. Aanwijzingen uit de interviews omtrent het conceptuele denken over NME
Aan de respondenten werd eerst gevraagd wat hun visie op NME omhelst en wat zij als belangrijkste doel
voor NME zien. Uit de reacties komen 5 verschillende typeringen naar voren. In onderstaande tabel 3
staan de verschillende typeringen en de verdeling van de respondenten daarover weergegeven.
Tabel 3. Wat is het belangrijkste doel van NME?
1.
2.
3.
4.
5.

N = 25
Deelnemers betrekken bij natuur en milieu
9 respondenten
Deelnemers in staat stellen persoonlijke waarden over natuur en milieu 7 respondenten
te ontwikkelen
Natuur- en milieuvriendelijk handelingsperspectieven voor deelnemers 4 respondenten
creëren
Stimuleren van draagvlak voor beleid onder deelnemers
4 respondenten
NME ingebed krijgen in bestuurlijke processen
1 respondent

36%
28%
16%
16%
4%

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan contact, bewustwording en waardeontwikkeling heel
belangrijk te vinden. Dit komt overeen met aspecten uit de pedagogisch- emancipatoire en kritischreflexieve visies op NME. Minder belangrijk vindt men een concrete gedragsverandering of het verkrijgen
van draagvlak voor beleid, als zijnde aspecten uit de gedragspraktijken visie en instrumentele visie. Zo zegt
een van de respondenten, werkzaam als NME uitvoerder, heel sterk in lijn met typering 1 (betrekken bij
natuur en milieu) uit tabel 3 bijvoorbeeld:

“… Dat is juist NME, gewoon met je voeten in de klei, in het veen, ervaren, en niet luisteren, maar vooral
ervaren…”
Een andere respondent koppelt de ervaring aan het bewust worden van- en zorgen voor de natuur en het
milieu:

“… Heel sec is dat voor mij, en dat is niet voor de organisatie maar toch voor mij, toch de kinderen in contact
brengen met de natuur, en op jonge leeftijd toch vooral de natuurbeleving. En op het moment dat je die beleving
positief krijgt, je toch een soort van bewustwording voor je omgeving creëert en op het moment dat je bewust ben
van je omgeving, kun je daar ook beter voor zorgen…”
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De personen die typering 1 aangaven doen dit overigens vaak in combinatie met typering 2 (persoonlijke
waardeontwikkeling) of 3 (handelingsperspectieven creëren):

“…Voor mij is NME twee dingen. Aan de ene kant het betrekken van kinderen, jongeren, burgers, bij
natuur- en milieuonderwerpen en dat gebeurt door meer inzicht te geven… eerst bewustwording, inzicht geven, en
daarmee ook een handelingsperspectief creëren…” (typering 1 en 3)
Een andere respondent, werkzaam in het NME advies/wetenschap zegt:

“… ik denk dat als je met NME alleen maar duurzame alternatieven moet maken, dan redden we het niet,
en dan heb je liever dat leerlingen en volwassenen op een gegeven moment in staat zijn informatie op een
kritische wijze te bezien… de thematiek is uiteindelijk te ingewikkeld voor alleen maar
handelingsalternatieven… je begint met voorleven en nadoen en dan verschillende alternatieven kennen en dan
nadenken welke wil ik nou eigenlijk…” (typering 1,2 en 3)
Het valt op dat de 5 respondenten die de onderste twee typeringen (ook) als belangrijk doel zien op 1
respondent na zelf uit de groepen programmabureau/overheidsbeleid en provinciaal beleid komen; de
hogere overheden. Zo zegt een persoon die werkzaam is bij het programmabureau NME:

“… Enerzijds, iedereen weet wel dat er een algemeen belang is, een opvoedkundige taak bij kinderen. Er moet
bewustzijn komen over wat de rol is van de natuur in de economie… En eigenlijk wil je vooral dat die
kinderen zelf een beslissing kunnen nemen later in hun eigen leven… Je wil ze vooral in staat stellen die keuze
te maken… (typering 1 en 2) Er is echter wel een sterke overtuiging dat we dit kunnen bereiken door het
gewoon ook aan die concrete beleidsdoelen te koppelen…” (typering 4)
Een respondent, werkzaam bij een provincie zegt hierover:

“… NME kan je ook gebruiken als instrument om beleidsdoelen te realiseren, dus door draagvlak te creëren
onder andere…”
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3.2.2. Aanwijzingen uit de stellingen omtrent het conceptuele denken over NME
Door middel van de stellingen werd getracht een meer kwantitatief beeld te krijgen van het conceptuele
denken over NME door de respondenten. Wanneer gekeken wordt naar de uitkomst per stelling, blijkt dat,
wat de eerste vier stellingen betreft, het meest gekozen werd voor de pedagogisch- emancipatoire
stellingen, namelijk 19 keer. Verder werd 17 keer voor kritisch- reflexief gekozen, 11 keer voor
gedragspraktijken en 8 keer voor instrumenteel. Bij de 16 daaropvolgende stellingen konden de
respondenten zich het vaakst vinden in kritische- reflexieve stellingen, 70 keer. Daarnaast konden ze zich
51 keer vinden in pedagogisch- emancipatoire stellingen, 33 keer in gedragspraktijken stellingen en 30 keer
in instrumentele stellingen. Aangezien het aantal stellingen per invalshoek niet helemaal gelijk was (er
waren meer kritisch- reflexieve stellingen en minder pedagogisch- emancipatoire stellingen) is ook het
relatieve aandeel van de stellingen per invalshoek berekend door het aantal gekozen antwoorden per
invalshoek te delen door het totaal aantal mogelijke antwoorden per invalshoek. Zie hiervoor tabel 4.
Tabel 4. Relatief keuzeaandeel stellingen in procenten
Relatief aandeel Relatief aandeel %
% Stellingen 1 Stellingen 5 t/m 16
t/m 4
Instrumenteel
29
46
Gedragspraktijken
41
52
Kritisch-Reflexief
61
86
Pedagogisch-Emancipatoir 70
91

Gem. relatief aandeel %
Totaal (per invalshoek)
41
49
80
84

Relatief gezien werd dus het vaakst voor pedagogisch- emancipatoire stellingen gekozen, gevolgd door
kritisch- reflexieve stellingen. Instrumentele stellingen werden het minst vaak gekozen. Ongeveer 2 keer
zo weinig als de eerste twee.
Dit blijkt ook als per respondent nagegaan wordt welke theoretische invalshoek relatief gezien het meest
gekozen is. Dit door te kijken hoeveel keer de invalshoek gekozen wordt bij de stellingen 1 t/m 4 en te
kijken hoe vaak men het eens is met de stellingen 5 t/m 16. Het procentuele aantal (respondent 1 kiest 3
van de 7 keer voor een Instrumentele stelling, dus 3/7*100 = 42.9 %) wordt als uitgangspunt genomen.
Uitgaande van deze percentages is in onderstaande tabel 5 per invalshoek een ranking gegeven.
Tabel 5. Keuze voor bepaalde theoretische invalshoek per persoon
Invalshoek
1ste plaats
2e plaats
3e plaats
Instrumenteel
0 personen
1
8
Gedragspraktijken 3 personen
1
5
Krit.-Refl
4 personen
8
1
Ped.-Eman.
8 personen
4
2

4e plaats
5
5
1
0

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de pedagogisch- emancipatoire benadering het meest op de eerste plaats
eindigt, gevolgd door de kritisch- reflexieve benadering en Gedragspraktijken benadering. De
Instrumentele benadering eindigt geen enkele keer op de eerste plek, en de gedragspraktijken benadering 3
keer. Op de tweede plek wordt het vaakst gekozen voor de kritisch- reflexieve benadering, op de derde
plek voor de instrumentele benadering en op de 4de plek het vaakst voor de gedragspraktijken benadering.
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De uitkomst van de stellingen kan ook nog vergeleken worden met antwoorden op de vraag waar de
respondenten zichzelf, na een toelichting van het theoretisch kader plaatsten. Op deze vraag konden 11
respondenten een antwoord geven. 6 van hen gaven aan zichzelf binnen de benaderingen pedagogischemancipatoir en kritisch- reflexief te plaatsen. 2 respondenten plaatsten zichzelf binnen de kritischreflexieve benadering, 2 andere respondenten plaatsten zichzelf gedeeltelijk binnen alle invalshoeken en 1
respondent plaatste zich in de invalshoek pedagogisch- emancipatoir. Als dit vergeleken wordt met de
uitkomsten van de stellingen blijkt dat bij 8 van de 11 respondenten de 1ste plaats volgens de stellingen
geheel of gedeeltelijk overeenkomt met waar men zichzelf plaatst. Zie hiervoor tabel 6.
Tabel 6. Vergelijking plaatsbepaling stellingen en eigen keuze
Respondent
1ste plaats volgens stellingen Waar plaatst de respondent zichzelf
1
Krit.-Refl.
Krit.-Refl.
2
Gedragspraktijken
Ped.-Eman. en Krit.-Refl.
3
Gedragspraktijken
Krit.-Refl.
4
Ped.-Eman.
Ped.-Eman. en Krit.-Refl.
6
Ped.-Eman.
Ped.-Eman.
7
Ped.-Eman./ Krit.-Refl
Ped.-Eman. en Krit.-Refl
10
Ped.-Eman.
Ped.-Eman. en Krit.-Refl.
11
Krit.-Refl.
Ped.-Eman. en Krit.-Refl.
12
Ped.-Eman.
Ped.-Eman. en Krit.-Refl.
13
Ped.-Eman.
Alle invalshoeken samen nemen
15
Krit.-Refl.
Ped.-Eman. en Krit.-Refl.
Concluderend kan gezegd worden dat de respondenten NME toch het sterkst ervaren als educatieve
activiteit, om mensen in contact te brengen met natuur en milieu, ze er iets over bij te brengen, wat ertoe
kan leiden dat mensen zelf in staat zijn er een waarde over te vormen en daaropvolgend hun handelen
daarop aan te passen. De beleidsmedewerkers van de hogere overheden zien daarnaast ook nog een rol
weggelegd voor NME als beleidsondersteunend instrument. Dat dit verschil in inzicht daadwerkelijk
bestaat tussen de respondenten afkomstig van hogere overheden en de andere groepen van respondenten
kan verduidelijkt worden door bij de stellingen per groep de procentuele aandelen van de personen te
nemen en daarvan het gemiddelde voor elke invalshoek te berekenen. Het resultaat hiervan staat in
onderstaande tabel 7.
Tabel 7. Aandeel gekozen stellingen per groep in procenten
Wetenschap/advies Programmabureau/
rijksoverheid
Instrumenteel 38.13
46.45
Gedragsprakt. 30.17
66.08
Krit.-Refl.
87.5
74.1
Ped.-Eman.
84.9
60.7

Provinciaal
beleid
47.63
57.13
72
76.17

Gemeentelijk
beleid
28.6
42.85
75
71.4

Uitvoeringsorganisaties
38.1
28.6
87.5
71.4

Hier is duidelijk te zien dat respondenten werkzaam bij het programmabureau/rijksoverheid en
provinciaal beleid iets meer in de richting van de instrumentele en gedragspraktijken invalshoek neigen.
Vooral de gedragspraktijken benadering van NME is bij deze groepen vaker gekozen. Zeker in vergelijking
met de groepen wetenschap/advies en uitvoeringsorganisaties.
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Toch blijkt uit de reacties dat een instrumentele benadering voor de meeste beleidsmedewerkers geen
prioriteit heeft. Zoals een respondent, werkzaam bij een provincie, het omschrijft:

“… Kijk, het begint altijd bij denken en zien en ervaren, en vervolgens gaan de deelnemers daarover een mening
ontwikkelen en dat leidt tot handelen. Maar dan nog vind ik ook belangrijk de intrinsieke waarde van de
natuurervaring van kinderen en jeugdigen. Dat vind ik een waarde op zich, niet alleen maar om beleid van de
gemeente al dan niet te accepteren…”
Een andere respondent, die niet werkzaam is bij hogere overheden maar als NME ontwikkelaar, zegt hier :

“… NME moet vooral werken aan die milieuopvattingen. Daar is het voor, het is educatie, het zit aan die
kant. NME is in die zin geen beleid. Kijk, en die opvattingen kunnen, die opvattingen zijn naast de andere
beleidsinstrumenten voor de beleidsmaker natuurlijk een van de zaken die hij mee kan nemen. Het creëert
natuurlijk wel draagvlak voor het voeren van milieubeleid. Als een groot deel van de bevolking dat niet steunt,
dan krijg je op een gegeven moment een politiek die geen milieubeleid voert…”
En nogmaals om te benadrukken dat NME voor de respondenten toch vooral een emancipatoire functie
heeft en een instrumentele functie van NME van ondergeschikt belang is:

“…NME kan instrumenteel functioneren op het moment dat zij de wethouder helpt zijn beleid uit te voeren…
maar de kerntaak van NME vind ik toch dat kritisch kunnen nadenken, dat vind ik toch het belangrijkste,
dus beseffen dat waarden, natuur- en milieuwaarden, daar kritisch over nadenken, je eigen rol daarin kunnen
zien, die vind ik belangrijker dan gedrag…”
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3.2.3. Visies van de respondenten over NME in relatie tot het begrip duurzaamheid
In de interviews is ook ingegaan op het begrip duurzaamheid en hoe dit in de NME sector uitwerking
vindt. Veelal kwam het begrip door het interview heen bij verschillende vragen en thema’s aan de orde. In
deze paragraaf zijn een aantal quotes geselecteerd die hierop betrekking hebben.
Een respondent die werkzaam is als NME adviseur geeft als antwoord op de vraag of het thema natuur en
het thema klimaat en energie verschillend zijn:

“…in de Engelse taal spreek je over environmental education en lopen natuur, klimaat, en energie direct in
elkaar over. En wij in Nederland hebben een soort van fictieve scheiding aangebracht tussen die twee
aspecten… je zult de natuur ook als metafoor nodig hebben om zoiets als klimaat inzichtelijk te maken, dus
ik koppel die twee altijd… Wat ik belangrijker vind is de stap naar duurzaamheid. Binnen de
duurzaamheiddriehoek kan je sec in de ecologische hoek blijven hangen. Ik zit liever in het midden van de
driehoek en kijk dan hoe ik de economische, sociale en ecologische aspecten met elkaar in balans breng. En
dat betekent dat je soms niet het maximale op het ecologische haalt, maar je hebt wel balans en daarmee is het
wel toekomstbestendig…
Bovenstaande respondent lijkt impliciet aan te willen geven dat ook in NME leerprocessen de stap vanuit
de ecologische hoek naar de totale duurzaamheiddriehoek belangrijk is. Een respondent die werkzaam is
bij het programmabureau koppelt leren voor duurzaamheid aan bewustzijn en het menselijk handelen:

“… er moet bewustzijn komen over wat de rol is van de natuur in de economie en wat we kunnen verlangen
van onze omgeving, als het gaat om water, als het gaat over biodiversiteit, als het gaat over het
klimaatprobleem, als het gaat over al die dingen, en wat is de invloed van de mens daarop en wat we kunnen
verwachten van de natuur en hoe gaan we daarmee om…”
Een andere respondent die in de uitvoering werkzaam is geeft ook aan dat de verbinding tussen
verschillende thema’s goed te maken is en dat dit ook ruimte biedt voor discussie:

“… ik denk dat je aan de hand van een thema wat je kiest, altijd een verbinding kan leggen tot klimaat…
Voor mij is dat geen punt. Het moet geen wazig verhaal gaan worden en ook geen mening opleggen.
Leerlingen hebben daar ook een mening over en die moet je ook serieus oppakken… Sommige kinderen
zeggen ook van, nou we hebben geen probleem…”
Dezelfde respondent constateert wel dat deze koppeling tussen verschillende thema’s door een aantal
NME-ers nog te weinig gemaakt wordt en dat men meer in de ecologische hoek blijft zitten:

“…ik denk ook dat sommige NME professionals zelf nog geen beeld van klimaatadaptatie hebben of weten
hoe ze klimaatadaptatie zichtbaar kunnen maken. Dus als we daar geen proactieve houding in hebben, dan
gebeurt het ook niet, dan blijft het ook bij de schooltuintjes…”
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Een andere respondent constateert eveneens dat een actieve houding nodig is om de ontwikkeling te
volgen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat voor deze verbreding van thematiek echter een betere vertaalslag
nodig is:

“… je moet ook een neus hebben voor het vak en de ontwikkeling binnen het vak. Er is nu veel te doen over
Cradle-to-Cradle. Maar een goede vertaalslag naar hoe en wat we willen is er niet. Die begint wel te komen. Er
is een tentoonstelling gemaakt. Inzicht in, je verdiepen in klimaatproblemen, de inhoud…”
Een respondent ziet dat vanuit haar werkzaamheden aan het provinciaal beleid op het gebied van het
concept duurzaamheid nog meer uitwerking plaats kan vinden. In deze organisatie lijkt de slag naar
duurzaamheid als leerinhoud dus nog gemaakt te moeten worden:

“… je ziet dat het thema natuur inhoudelijk al heel goed is gedekt eigenlijk, hier en daar zijn er natuurlijk
wel verbeteringen en updates nodig… in die zin willen we gaan kijken binnen onze afdeling ook, op welke
terreinen vinden we dus dat NME moet worden uitgebreid… dan kun je denken aan, hoe ga je om met zonneenergie, wat speelt er bij fijnstof, bij geluidsoverlast, licht- en donkerteproblematiek… en in die zin…
duurzaamheid is breed, dus je kunt ook in dat veld, dat veld kun je meenemen in je beleid voeren voor
NME…”
Dezelfde respondent gaat hier over door en geeft aan dat het ook van belang is een theoretische
vertaalslag te maken:

“… binnen de provincie werken wij op het gebied van duurzaamheid met het afwegingskader duurzaamheid…
waarin je people, planet, profit en effect meeneemt in al je projecten en in beleid wat je opstelt, en dan klinkt dat
heel mooi ideaal, maar we zijn daarin nog in een ja, opstartende fase, ja, mensen weten niet goed wat ze willen
van de vertaalslag, van de theorie naar wat betekent dat nou echt voor mijn werk…”
Wat betreft het thema duurzaamheid geven de respondenten aan dat er wel degelijk een slag gemaakt
wordt door de NME sector. Volgens een paar respondenten leent NME zich heel goed om het begrip
duurzaamheid naar voren te laten komen. De koppeling tussen de van oudsher ecologische onderwerpen
en zaken zoals energie en klimaat kan goed gemaakt worden. Dit vergt echter wel een actieve houding en
aanpassingen die door sommige respondenten nog niet overal in de sector terug gezien worden. Vanuit
een overheidsinstantie wordt tenslotte opgemerkt dat de verbinding met theorie ook van belang is bij de
uitwerking van het begrip duurzaamheid.
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3.3. Wat is het belang van theoretische verdieping en onderbouwing voor de
NME- sector?
Een derde doel van de interviews was om na te gaan hoe de respondenten aankijken tegen het gebruik van
theorie in de gehele NME-sector. Ten eerste werd hen gevraagd naar het algemene belang van
theoretische verdieping en onderbouwing voor de NME-sector. Daar op aansluitend werd gevraagd wat
de rol van theorie is bij de professionalisering van de sector. Ten derde werd gevraagd wie binnen de
sector aan theoretische verdieping en onderbouwing moeten doen en hierop aansluitend werd gevraagd
wat de rol is van de NME professional.
De eerste vraag was of de respondenten het gebruik van theoretische inzichten voor de onderbouwing en
versterking van het beleid of het ontwerp van producten belangrijk vinden. 12 respondenten gaven hun
mening, waarvan 5 aangaven theoretische verdieping en onderbouwing heel belangrijk te vinden. 7
respondenten zeiden theoretische verdieping en onderbouwing belangrijk te vinden maar dit niet als
uitgangspunt voor iedereen te zien. Niemand gaf aan theoretische verdieping en onderbouwing
onbelangrijk te vinden. Een van de respondenten, werkzaam bij het ministerie, zegt bijvoorbeeld als
antwoord op de vraag of een algemene theoretische onderbouwing voor het educatieve proces in NME
van belang is:

“…Ja dat is zeer van belang, ten eerste om de kwaliteit van je eigen vak te verbeteren… In de
professionalisering van de NME moet dit een rol spelen. Dat is één. Twee: Je belangrijkste doelgroep, zijnde
het onderwijs, vraagt daar ook om, vraagt om ondersteuning…"
Een andere respondent, werkzaam bij het programmabureau, NME zegt hierover:

"… Ik denk dat dit veel beter kan… Nee, ik zie verschrikkelijk leuke dingen gebeuren, maar ik zie zelden
iets dat gestoeld is op een wetenschappelijke theorie…" "En dat zou van jou dus meer mogen?" "… Ja!..."
Een derde respondent, ook werkzaam bij het programmabureau, geeft aan:

“…het wordt wel een van de speerpunten waarop het programma nog meer inzet… Het professionaliseren van
het werkveld, ja daar geldt wel dat het NME veld bestuurders goed moet kunnen adviseren over welke
pedagogische insteek gekozen moet worden in de NME activiteiten, en dus wat je beoogt te bereiken… Maar
ook de beleidsmakers om na te denken over waarom wil ik eigenlijk NME als instrument inzetten. Nou, die
slag, daar vinden we elkaar wel, want daar heb je die theorie hard nodig…”
De vraag die hiermee dus gesteld kan worden is wat dan het belang is van theoretische verdieping en
onderbouwing voor de NME sector? Zoals in bovenstaande quotes gesteld wordt hangt het gebruik van
theorie samen met de kwaliteit en professionaliteit van NME producten en diensten. Enkele respondenten
vinden dat het niveau van de producten en diensten vaak nog te vrijblijvend is en dat theorie nodig is om
de kwaliteit van NME producten te waarborgen.
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Een respondent, werkzaam bij de NME afdeling van een gemeente geeft aan:

“… Maar ik denk dat er op zich wel behoefte is aan een theoretische achtergrond. Zo van oké, je bent heel erg
leuk projecten aan het doen of lessen aan het maken, maar blijft het wel hangen?…”
Dat theoretische onderbouwing van belang is bij het verbeteren van kwaliteit en om het vrijblijvende
karakter van NME activiteiten te passeren, blijkt ook uit onderstaande quote:

“… Het heeft me tien jaar geduurd voordat ik in staat was om mijn handelen binnen dat NME te koppelen
aan theorie… als je kijkt hoe ik begon, dan ging je het bos in, om maar even te chargeren, en dan keek je van
wat kan ik hier voor leuke dingen met kinderen doen… Na tien jaar ben ik gaan kijken, wat hebben deze
kinderen nodig in hun ontwikkeling, om uiteindelijk zeg maar, het milieubelang mee te laten bewegen in hun
handelen als volwassenen…”
Verder zegt deze respondent nog over een project wat hij in het verleden heeft uitgevoerd:

“… en dan ben ik op een gegeven moment met kinderen aan de gang gegaan om een activiteit te evalueren, van,
wat is nou de opbrengst ervan, en die bleek dramatisch slecht te zijn. En toen ben ik gaan nadenken van ja, we
doen wel allerlei leuke dingen, maar wat levert het nou op? En dan kom je tot de conclusie dat het weinig
oplevert. En dan ga je nadenken over, oké, hoe kunnen we het zo maken dat het sterke leerrendementen
oplevert, en goed, daar heb je die theoretische kaders voor nodig…”
Een andere respondent, werkzaam als NME adviseur schetst ook het belang van theorie voor de NME-er
om de professionaliteit en kwaliteit van NME te verbeteren…

“… Ja, ik denk dat je geen NME-er kan zijn als je dat niet weet of begrijpt. Als jij niet weet hoe een
didactiek en pedagogiek in de basis in elkaar zit, en welke systemen binnen het onderwijs gebruikt worden, of
buiten het onderwijs. Dan ga je allerlei inhoudelijke dingetjes ontwikkelen die nooit bijdragen aan het
ontwikkelingsproces van je doelgroep… En het is je taak om te zorgen dat je op dat terrein professioneel bent
en dat je dat dus inderdaad beheerst en dat je daarmee kan spelen en dat je onderling met elkaar daar over kan
communiceren, dat je die kennis gaat halen als je hem niet zelf hebt…”
Het bovenstaande wordt ook nog eens benadrukt door de antwoorden op de vraag welke rol theorie
volgens de respondenten moet spelen bij het professionaliseren van de NME sector. De ondervraagden
gaven 17 uitspraken, verdeeld over 5 typeringen, zoals te zien is in tabel 8 op de volgende bladzijde.
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Tabel 8. De rol van theorie bij de professionalisering van NME
1.
2.
3.
4.
5.

N = 17
Er moet een NME opleiding komen die verdiepend werkt en 6 respondenten
specialiseert binnen het veld
Theoretische verdieping moet bijdragen aan niveau en professionaliteit 4 respondenten
van NME professional
Theoretische verdieping moet beleidsmaker in staat stellen beter de 3 respondenten
sector te ondersteunen
Theoretische verdieping moet zorgen voor één consistente taal in het 2 respondenten
NME werkveld
Er moet een theoretische expertisecentrum zijn dat aan elke partij binnen 2 respondenten
sector vertaalde theorie levert

35%
23%
18%
12%
12%

Bijna een-derde van de respondenten geeft aan dat er (weer) een NME opleiding moet komen. Hierover
werd door een medewerker van het programmabureau de volgende uitspraken gedaan:

“… Het makken van het NME veld is dat heel veel mensen uit heel veel verschillende disciplines komen…
Dat betekent dat alle professionals vanuit hun eigen bagage bezig zijn met NME en daardoor misschien een
bepaalde kant zoeken. Er is geen opleiding tot NME-er… Bij mijn taak hoort het dat ik ervoor moet zorgen
dat er een opleiding is voor NME en dat was ook ooit. Het moet gewoon echt terug…”
Bovenstaande uitspraak sluit ook nog aan op de vierde typering uit tabel 8, dat het belangrijk is om binnen
het veld één consistente taal te spreken. Een andere respondent, werkzaam in het NME advies, geeft een
soortgelijke visie aan:

“… Kijk, ik ben een groot voorstander van een basistraining NME, een vervolgtraining NME, en vervolgens
een aantal verdiepende modules, die facultatief gevolgd kunnen worden… maar waarbij mensen wel allemaal die
basis- en die vervolgtraining hebben gedaan en ook eigenlijk die opleiding moeten onderhouden met een aantal
terugkomdagen of wat dan ook… en doordat je die basis- en vervolgtraining allemaal volgt krijg je ook een
zelfde taal die je ontwikkelt…”
Een enkele respondent geeft zelf ook aan interesse te hebben in theoretische verdieping door middel van
een training. Op de vraag of deze respondent met theorie aan de slag zou willen, wordt geantwoord:

“… ja, als het echt interessant zou zijn, dan zou ik dat zeker wel doen… Ik zou zelf wel interesse hebben in
een soort opleidinkje of studietje van een aantal dagen of zo iets…”
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Één respondent, werkzaam bij het programmabureau geeft nog heel duidelijk het belang van het
conceptuele denken over NME voor beleidsmakers, in lijn met typering 3 uit tabel 8, weer:

“… ik denk dat het voor beleidsmakers heel belangrijk is, want die zouden moeten kunnen aangeven welke
problemen zij zien in de maatschappij of welke obstakels zij nog moeten overwinnen om hun beleidsdoelen te
realiseren. Daar is dit wel belangrijk voor, en daar zou je ook goed moeten kunnen onderbouwen waarom je
meer voor de ene of meer voor de andere aanpak kiest… ik denk dat de meeste mensen dit theoretisch kader
niet hebben in het veld en dus ook niet heel bewust een keuze maken om hier de ene of juist de andere kant op
te willen…”
Uit de interviews is heel duidelijk naar voren gekomen dat theoretische verdieping nodig is, hoewel de
helft van de respondenten aangeeft dit niet voor iedereen binnen de sector van belang te vinden. Verder
komt sterk naar voren dat theoretische verdieping en onderbouwing vooral moet dienen om de kwaliteit
van NME en professionaliteit van de NME-er op te krikken. De vraag die hierbij gesteld kan worden is,
wat houdt dan precies die NME professionaliteit in? In de interviews kwam deze vraag ook naar voren,
samen met de vraag, wie is nu die NME professional en wie moet binnen de NME sector aan theoretische
verdieping doen?
Op deze laatste vraag gaven in totaal gaven 12 respondenten een antwoord. De helft, 6 respondenten
vonden dat iedereen binnen de NME sector dit moet doen. 4 personen vonden dit alleen een taak voor de
uitvoerders, dat wil zeggen de ontwikkelaars. 1 persoon vond verder nog dat dit een taak voor
beleidsmakers was en nog 1 persoon gaf aan dat voor theoretische verdieping en onderbouwing in de
NME sector een speciale kennissectie opgezet moet worden. Deze typeringen komen overeen met de
eerder gestelde vraag hoe belangrijk theoretische verdieping is, waarbij ook ongeveer de helft van de
respondenten aangaf het belangrijk te vinden voor iedereen en de andere helft benadrukte het niet voor
iedereen van belang te vinden.
Een van de respondenten, werkzaam bij de rijksoverheid geeft aan dat het van belang is dat een eventuele
NME opleiding opgedeeld wordt in specialismen, zodat in alle verschillende functies binnen NME
theoretische verdieping en onderbouwing plaats kan vinden:

“… En professionalisering van NME of een NME opleiding zou ik ook opknippen… Wat wij nu ook in de
professionalisering van de sector uit elkaar proberen te halen, is zeg maar het beleidsmatige deel, het
marketingdeel, het ontwerpdeel en de uitvoering… En dat wordt teveel op één hoop gegooid nu… Ik denk dat
een van de weeffouten van het NME systeem is, dat iedere NME-er op dit moment van alles wat is, en dan
eigenlijk van een hele boel dingen het eigenlijk net niet is…”
Bij een van de provincies geven ze aan dat ze als provincie graag samen willen werken en richtlijnen voor
kwaliteit willen uitzetten maar dat de taak van theoretische verdieping en onderbouwing ten behoeve van
de kwaliteit toch vooral bij de NME-centra zelf ligt en dus geen taak voor beleidsmakers is (typering 2):

“… We willen wel graag richting de samenwerking, dat je met de NME partner samen een agenda vaststelt,
ook om de kwaliteit van lespakketen te verbeteren… maar wij zijn niet de uitvoerders inderdaad, dat zullen
dan de samenwerkende NME centra moeten zijn… Kijk, en dan ga je er vanuit dat zij op een bepaalde
manier een lesprogramma ontwikkelen en dat ze daar een theoretisch kader bij kunnen gaan gebruiken…”
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Één persoon, ook werkzaam bij een provincie, benadrukt nog dat er volgens hem een speciale kennissectie
moet komen die vertaalde theorie kan leveren aan het veld:

“… Op landelijke NME-congressen wordt vaak een hoogleraar uitgenodigd en dan hoor je een stuk theorie en
dan ga je naar huis… Dat is natuurlijk niet te vertalen vaak, en wat mijns inziens meer moet gebeuren… dat
je andere organisaties moet hebben, met name op landelijk gebied, ondersteunende organisaties, die relevantie
kennis bijhouden, ontwikkelen, het ook vertalen. En uiteindelijk moeten beleidsmensen dat gewoon vertaald
krijgen in een aantal ofwel vuistregels, of kwaliteitscriteria, en hun verantwoordelijkheid zou moeten zijn om te
zorgen dat die kwaliteitscriteria goed toegepast worden. Dus als wij projecten starten dat daar een gedegen stuk
onderzoek achter heeft gezeten…”
Gevraagd werd wat voor rol de NME professional, dit wil zeggen de mensen die in de kern van NME met
ontwikkeling en uitvoering bezig zijn, moet spelen in de NME sector. De respondenten gaven de
volgende 6 typeringen. In tabel 9 staat een overzicht.
Tabel 9. Taken van de NME professional
1.
2.
3.
4.
5.
6.

N = 21
De NME professional moet kunnen schakelen tussen de vraag van het 8 respondenten
beleid en z'n eigen doelen
De NME professional moet een professional in het begeleiden van 7 respondenten
leerprocessen zijn
De NME professional moet oog hebben voor de economische 2 respondenten
voorwaarden om NME te organiseren
De NME professionaliteit moet een vanzelfsprekendheid zijn
2 respondenten
De NME professional moet werken aan bestaande projecten en geen 1 respondenten
nieuwe projecten ontwikkelen
De NME professional moet niet bezig zijn met het uitpluizen van 1 respondenten
theorieën om producten te ontwikkelen

38%
34%
9%
9%
5%
5%

Een respondent, werkzaam bij een provincie, zegt bijvoorbeeld in lijn met typering 1:

“… Als ik het heel kort schets, de NME centra doen goede dingen, alleen communiceren ze slecht, met name
ook naar gemeenten, in feite hun financier. Dus de PR, de communicatie met gemeenten. We hebben daar al
aanzetten voor gegeven, een aantal masterclasses, workshops, maar dat beklijft nog onvoldoende. In feite denken
ze dat geld, die subsidies, die rollen wel door. Maar dat is niet zo. Ze zullen zowel naar bestuurder als naar de
ambtenaar veel gerichter communicatielijnen op moeten zetten…”
Één respondent heeft het in dezelfde context over vraaggericht werken:

“… wat een professional zou moeten kunnen en kennen is weten wat er speelt bij je eindgebruiker en een goede
vertaalslag maken. Vraaggericht werken noemen we dat: maatwerk. Men vraagt niet naar NME maar wel
naar maatschappelijke stages en goed onderwijs en fatsoenlijk rekenen en taal. Dus daar kan NME een rol in
spelen…”
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Een andere respondent geeft in lijn met typering 2 uit tabel 9 aan dat de NME professionaliteit sterk
samenhangt met het inrichten van leerprocessen:

“… Nou, in ieder geval zou ik het voor het vak NME van betekenis vinden als iedereen erkent dat het
inrichten van leerprocessen een vak is. Even los van de inhoud, maar datgene wat je hier aan het doen bent, het
vormgeven van educatie, dat dit een professie is, dat je dat er niet bij moet doen, maar dat je dat moet
aanpakken…”
Vanuit een respondent bij het programmabureau komt vervolgens ook sterk de mening naar voren dat de
professionaliteit van de NME-er een zekere proactieve houding is die vanzelfsprekend moet zijn:

“… Ik denk dat als je een NME professional bent, je de beste NME professional moet willen zijn… Ik ga
niet tegen de sector zeggen, jullie moeten boeken gaan lezen daarover… Maar ja, ik vind het gek dat als je
professional bent, je gefaciliteerd moet worden om nog een betere te worden… Kijk, je kan op een gegeven
moment een voorstel indienen voor ons bureau: ‘voor onze organisatie is het belangrijk dat wij dit nu gaan
doen’… dan kun je weer verder kijken, maar het moet absoluut voortkomen uit een drive van de mensen
zelf…”
Een van de respondenten, werkzaam als ontwikkelaar, verwoordt bovenstaande karakterisering als volgt:

“… Nee wij zijn in die zin wel heel actief in dat wij voortdurend proberen aan te sluiten bij de beleidsthema’s
en daarover communiceren we, maar dat is vooral vanuit ons zelf, we zijn proactief. Zorgen dat de bestuurders
het gevoel hebben van, wat daar gebeurt past prima binnen de beleidsthema’s die wij hanteren…je moet gewoon
kijken hoe je een beleidsthema optimaal kan gebruiken voor jouw doelen, die je dan ook nog hebt ten aanzien
van die pedagogische emancipatie bijvoorbeeld…”

Een andere respondent, ook werkzaam als NME ontwikkelaar en uitvoerder, benadrukt dat deze
proactieve houding ook samen hangt met het aansluiten bij actuele thema’s zoals het klimaatvraagstuk:

“…ik denk dat sommige NME professionals nog heel erg bezig zijn met biologische basisvorming. Als het even
kan zullen ze de natuurkalender erbij pakken… maar als je niet een proactieve houding hebt, bijvoorbeeld
naar het NME bureau toe, naar dat soort diensten toe, dan kan het wezen dat er in sommige regio’s gewoon
heel weinig met klimaat gebeurt. En dat is ook een wisselwerking want wij moeten de gemeentes scherp maken.
Ik moet de gemeente attenderen op hun klimaatbeleid…”

Samengevat blijkt uit deze reacties dat de NME professionals in de kern van de sector de inhoudelijke en
didactische vormgeving zelf proactief moeten sturen. Dit werpt de vraag op of hier in de praktijk tijd voor
beschikbaar is en wordt gemaakt?

45

3.4. Hoe wordt in de huidige NME sector gebruikt gemaakt van theoretische
verdieping en onderbouwing?
Een vierde doel van de interviews was om na te gaan hoe de respondenten denken over het gebruik van
theorie in de huidige situatie binnen de NME sector. Hierbij werd de respondenten ten eerste gevraagd
waar ze de sector conceptueel gezien plaatsen. Daarnaast werd gevraagd of ze een indicatie konden geven
van de tijd en energie die volgens hen op dit moment in theoretische verdieping en onderbouwing wordt
gestoken. Aansluitende werd gevraagd of er binnen activiteiten in de NME sector voldoende ruimte
beschikbaar is voor theoretische verdieping en onderbouwing. Tenslotte werd nog gevraagd of de
respondenten vonden of er überhaupt voldoende goede theorie beschikbaar is voor NME.
De eerste vraag was waar de respondenten de NME sector, zoals zij die op dit moment kunnen bezien,
binnen de conceptuele ontwikkeling van NME plaatsen. 9 respondenten gaven een antwoord op deze
vraag. 6 van hun gaven aan dat zij de sector momenteel vooral als pedagogisch- emancipatoir zagen. 1
respondent gaf aan dat volgens hem de sector op het moment conceptueel als instrumenteel bezien moet
worden. Een andere respondent gaf aan dat de sector zich volgens hem binnen de theoretische
invalshoeken instrumenteel en gedragspraktijken bevond en nog een respondent zag de sector meer
binnen de invalshoeken instrumenteel en kritisch- reflexief geplaatst.
Een van de respondenten die de NME-sector momenteel vooral als pedagogisch- emancipatoir ziet
verwoordt dit als volgt:

“…Maar als je dan hoort wat er gedaan wordt door die centra, dat is toch erg ervaringsgericht, op
kennismaking gericht… Ze zijn nu wel in een beweging dat ze weer verder willen kijken naar andere
doelgroepen, en dat ze ook bezig zijn, natuurlijk, klimaatproblematiek speelt zo’n grote rol dat ze wel in die
richting willen, en dan kom je automatisch ook op die waardevorming…”
Deze respondent ziet wel een beweging in een andere richting, maar of dit meer instrumenteel of kritischreflexief gericht is, is niet duidelijk. Een andere respondent koppelt de pedagogisch- emancipatoire
benadering van de sector op het niveau van het basisonderwijs aan het feit dat het aandragen van
handelingsperspectief voor kinderen nog geen reële optie is. Dit komt overeen met eerdere uitspraken van
respondenten die stellen dat je kinderen vooral natuur en milieu moet laten ervaren:

“… als je naar het basisonderwijs kijkt, zit dat vooral erg op pedagogisch- emancipatoir, en een stukje
instrumenteel. Maar goed, basisschoolkinderen hebben niet zo heel veel mogelijkheden om concreet te handelen.
Hun handelingsvrijheid is beperkt, die wordt voor een groot deel door hum omgeving bepaalt…”
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Één respondent , werkzaam in de uitvoering, ziet dat de sector NME juist wel op een instrumentale wijze
benadert. Dit hangt volgens hem samen met het feit dat je als NME-er weinig contact krijgt met kinderen
en jongeren en dus zo veel mogelijk ‘rendement’ uit je activiteit wil halen:

“… Ik denk hier, instrumenteel, of hier, kritisch- reflexief. Ik denk het meeste bij instrumenteel… Ja, volgens
mij heeft dat ook te maken met wat voor verbinding heb je met zo’n school en wat kun je doen vanuit zo’n
centrum. En je ziet kinderen maar heel kort dus op welke manier kan je… Als je een klassenjaar hebt dan
kun je hier heel goed op inzetten (pedagogisch- emancipatoir) maar wij zien kinderen maar één keer in het jaar
dus dan biedt je een instrumentarium en dan is het volgens mij, dan pak je wat je pakken kan…”
De volgende respondent ziet in de NME-sector nog te vaak dit instrumenteel- gedragspraktijken
uitgangspunt voor activiteiten. Hij meent dat dit op de lange termijn niet effectiever is:

“… Soms te vaak in deze hoek, het handelen… (instrumenteel/gedragspraktijken) Daar heb ik soms
moeite mee, als ik zie, en er zitten… Dat valt wel onder een kernvraag wat mij betreft, in dat overdragen of
aandragen… Ik denk dat nog te vaak, terwijl ik het zeker niet uitsluit en in sommige gevallen en
opvoedkundig moet je dat soms, maar ik denk op de lange termijn, dat dit aandragen (van waarden) effectiever
is…”
De respondenten werd ten tweede gevraagd of ze vonden dat er op dit moment voldoende tijd en energie
in de theoretische onderbouwing van NME activiteiten wordt gestoken door de NME sector, of dat het
juist te weinig of te veel tijd en energie is. Er werden door 12 respondenten uitspraken gedaan omtrent dit
thema, verdeeld over 2 antwoorden. Precies de helft, 6 respondenten, gaven aan dat er voldoende tijd en
energie in theorie gestoken werd. De andere 6 respondenten gaven aan dat er volgens hun te weinig tijd en
energie in theorie gestoken wordt. Niemand vond dat er te veel tijd en energie gestoken wordt in
theoretische onderbouwing of verdieping. Een van de respondenten, werkzaam bij een provincie zegt
bijvoorbeeld in lijn met de eerste typering:

“… Nou, het IVN, net zoals de provincie en de centra zijn goed thuis in de theoretische onderbouwing, het nut,
de legitimering van NME. Waar het vooral om gaat is om te zorgen dat daar praktisch wat mee gedaan
wordt…”
Een andere respondent, werkzaam bij het programmabureau antwoord juist, op de vraag of er voldoende
met theorie bezig gegaan wordt:

“… Veel te weinig. Ik denk dat er bij beleidsmakers zo wordt gedacht. Bij een aantal wetenschappers. Maar er
zit echt een soort van diabolo: een hele hoop beleid en wetenschap en een heel dun navelstrengetje naar de NME
praktijk… Het gebeurt wel hoor, er zijn mensen die intern discussies voeren, maar het mag meer…”
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En een respondent, werkzaam vanuit de rijksoverheid antwoord op de vraag of de beleidsmedewerker en
NME professional beiden vanuit een verschillende theoretisch perspectief werken:

“… Nee, nee, ik denk dat dit debat niet gevoerd wordt. Dit debat wordt niet gevoerd omdat de
beleidsmedewerker vaak een inhoudelijke professional is en eigenlijk niet de tijd heeft om zich te verdiepen in
wat educatie dan precies beoogt en is. Dat vindt hij al gauw soft, getheoretiseer en gedoe. Omgekeerd is die
educator vaak niet in staat om z’n zelfbewustzijn over dat educatieproces vorm te geven… Er zitten wel
personen bij die dit goed doen. Maar het is wel een veelgehoorde klacht…”
Volgens een respondent is de wil er bij de uitvoerende centra wel, maar is voor sommige centra moeilijk te
implementeren:

“… ik heb wel het idee dat mensen het willen, absoluut… Dan heb je het wel over de wat grotere NMEcentra waar ze met wat meer lange termijn visie kunnen kijken ook. Want de kleine NME-centra zijn gewoon
heel erg druk bezig met overleven… daar heb ik het idee dat men er minder aan toe komt. De vraag is
overigens of dat erg is hoor, als grotere centra producten maken die de kleinere centra overnemen, zit daar ook
wel weer theoretische onderbouwing in… Dus ik denk dat de interesse er wel is, of ze het genoeg doen, ik denk
dat ze het wel proberen ja, kan het beter? Altijd…”
Dat de wil er is, maar de weg niet altijd, wordt bevestigd door een respondent die bij een uitvoerende
dienst van een gemeente werkt:

“… Ik zou het wel willen maar ik denk dat het dan toch ergens terecht komt en dat je er gewoon geen tijd voor
hebt, ja, of je moet thuis even de boeken in… ja, als het echt interessant zou zijn, dat zou ik dat zeker wel
doen…”
Aansluitend werd gevraagd hoeveel ruimte er volgens de respondenten binnen de NME werkzaamheden
is voor theoretische verdieping en-onderbouwing. 8 respondenten gaven in de interviews hier hun mening
over. 5 respondenten gaven aan dat er volgens hun te weinig ruimte voor NME medewerkers is om aan
theoretische verdieping of onderbouwing te doen. 3 respondenten meenden dat er juist voldoende ruimte
voor is. Geen van de 8 respondenten vond dat er te veel ruimte bestaat voor theoretische verdieping en
onderbouwing. Een respondent stelt dat er vanuit de sector snel gezegd wordt dat er te weinig tijd en
ruimte voor theoretische verdieping is maar dat dit vooral een kwestie van instelling is:

“… Er zijn onderzoeken die aangeven wat de hobbels zijn voor NME professionals om zichzelf niet verder te
scholen, en de een is, we gaan niet naar bijeenkomsten, we hebben er geen tijd voor. Maar het begint bij, wil ik
dit, wil ik me verder…”
De respondenten werd daarnaast nog gevraagd aan te geven of zij dachten dat er voldoende goede theorie
beschikbaar is die gebruikt kan worden bij het creëren van NME beleid of NME producten en of deze, als
ze beschikbaar is, goed vertaald en bereikbaar is. Bij 9 respondenten werd in de interviews op dit thema
ingegaan. In tabel 10 staan de 4 typeringen genoemd die naar voren kwamen:
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Tabel 10. Het bestaan van theorie voor NME
1.
2.
3.
4.

N=9
Er is voldoende goede theorie beschikbaar, maar geen goede 4 respondenten
vertaalslag beschikbaar voor het NME veld
Er is voldoende goede theorie beschikbaar, en ook goed vertaald 2 respondenten
voor het NME veld
Er is te weinig goede theorie beschikbaar
2 respondenten
Er is geen goed georganiseerde kennisstructuur aanwezig
1 respondent

45%
22%
22%
11%

Een respondent geeft aan dat er nog wel meer theorie beschikbaar gemaakt mag worden:

“… Een hoop kennis kan je gewoon van Internet afhalen en dat gaat vooral over inhoudelijke dingen. Je hebt
ook didactische kennis nodig over hoe ik nou het beste een leerproces in gang kan zetten. Wij proberen te
stimuleren dat er ook meer uitwisseling plaatsvindt. Toegankelijkheid van kennis is belangrijk… Het moet
natuurlijk wel mogelijk gemaakt worden en dat is beperkt op dit moment…”
De respondent die hierboven aangeeft dat toegang tot kennis beperkt mogelijk gemaakt wordt, benadrukt
nogmaals in lijn met typering 4 dat op dit moment de kennisstructuur niet goed georganiseerd is:

“… Ja daarop organiseren is heel lastig. Stel je werkt in Amsterdam, dan is je opdrachtgever de gemeente en je
eindgebruiker bijvoorbeeld de scholen. In die lijn opereer je, je vraagt af en toe wat aan je collega, maar je kijkt
niet naar hoe het in Amsterdam in zijn totaal geregeld is. Dat is ook niet gemakkelijk en we zullen dat meer
van buitenaf moeten organiseren…”
De bovenstaande visie wordt nog verwoord door een respondenten die werkzaam is bij een provincie:

“…Je heb het hier ook over kennis… Ik bedoel, wij zitten als provincie, en volgens mij zitten alle provincies er
zo in, zo van, we willen niet teveel kennis ontwikkelen. We willen wel het IVN bijvoorbeeld faciliteren om
kennis beter door te geven en na te denken over het logische plaatje, om de kennis te laten stromen…”

Ter conclusie is de onderstaande quote beeldend voor de positie van theorie in de NME-sector:

“… het belangrijkst werk moet op gemeentelijk niveau gebeuren en nou ja, al of niet met theorie, maar in ieder
geval met kwaliteit… En ik heb op zich wel een beeld dat theorie daar enigerlei bijdrage aan kan leveren,
theorieonderzoek... in zoverre past het wel goed nu, deze discussie. Sommige gemeentes zijn echter te klein om
dat echt professioneel op te pakken. De vraag is dan hoe dat toch overal professioneel opgepakt kan worden…?

Uit deze paragraaf wordt duidelijk dat het volgens sommige respondenten ontbreekt aan tijd en
organisatorische hulpmiddelen voor theoretische verdieping enerzijds, maar dat er anderzijds wel de wil is
om theorie meer bij de praktijk te betrekken. Ook zien de respondenten dat er in principe voldoende
theorie beschikbaar is voor NME doeleinden, maar dat deze beter aangeleverd moet worden.
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3.5. Wat is de rol van theoretische verdieping en onderbouwing voor NME in de
toekomst?
Theoretische verdieping en onderbouwing kunnen volgens de respondenten bijdragen aan de
professionalisering van de sector en z’n medewerkers en aan de kwaliteit van NME producten. Op het
moment maakt theoretische onderbouwing vaak alleen nog impliciet een onderdeel uit van de NME
praktijk en het conceptuele denken over NME vindt weinig plaats. In deze paragraaf wordt tenslotte nog
kort gekeken naar de vraag wat volgens de respondenten in de nabije toekomst de rol van theorie voor de
sector moet inhouden en welke verschuivingen zij in de conceptuele benadering van NME zien.
Gevraagd werd of de respondenten een verschuiving zien binnen de NME sector wat betreft de
benaderingen zoals die in het theoretische kader zijn geschetst. In 6 interviews kwam deze vraag aan de
orde en alle 6 de respondenten gaven hetzelfde antwoord, namelijk dat zij een verschuiving in de richting
van een instrumentele benadering van NME zagen. 4 van de 6 respondenten kwamen uit de groep van
programmabureau NME en Rijksoverheid, waarmee deze groep unaniem deze trend ziet.
Ook werd gevraagd wat het huidige conceptuele denken over NME nog voor gevolgen heeft voor de
NME praktijk. Bij 11 respondenten kwam dit thema aan de orde, waarbij in totaal 13 typeringen gegeven
werden, in de verdeling zoals te zien in tabel 11:
Tabel 11. Invloed van het toekomstig denken over NME voor de sector in de nabije toekomst
N = 13
1.
De sector wordt ongewild meer in de richting van instrumentele 4 respondenten
NME gepositioneerd
2.
De respondent krijgt de kans te werken vanuit zijn of haar visie
3 respondenten
3.
Door een pro-actieve houding naar bestuurders toe kunnen NME 2 respondenten
uitvoerders zorgen voor hun eigen inbreng
4.
De aandacht moet, ondanks het belang van pedagogisch- 2 respondenten
emancipatoire NME, meer op instrumentele NME gericht worden
5.
De sector moet de kansen pakken die zich voordoen, ook als deze 2 respondenten
niet overeenkomen met de visie van de NME-ers zelf

31%
24%
15%
15%
15%

Bij de uitvoeringsinstanties ziet men heel sterk dat de sector in de richting van instrumentele NME wordt
gedirigeerd, zoals uit de volgende reactie blijkt:

“… eerst in het hart raken, ik denk dat daar wel iets zit,. Je ziet dat nu de transitie meer richting het beleid is,
je heel snel projectmatig op beleidsdoelen gaat zitten waarmee wel ecologische basisvorming in het gedrang kan
komen, dus daar zit nog wel een spanningsveld… het is gevaarlijk als we alleen maar naar die instrumentele
kant kijken, dat je die ecologische basisvorming uit het oog verliest en dus die affectiviteit niet weet aan te boren
en dus niet die positieve grondhouding hebt waarop je uiteindelijk doorbouwt…”

50

Vanuit de hogere overheden wordt, in overeenstemming met het resultaat dat respondenten daar meer
affiniteit lijken te hebben met een meer instrumentele benadering van NME, erop gewezen dat NME op
het moment ook instrumenteel ingericht moet worden. Een respondent geeft aan dat dit ook voortkomt
uit de nieuwe nota en het daaraan gekoppelde programma:

“… en wat het programma doet in een paar jaar tijd is toch een interventie om bij het bestuur dus NME beter
tussen de oren te krijgen… En dat ik daarmee tekort doe aan de emancipatoire waarde dat zie ik, dat
onderken ik. En toch willens en wetens zeg ik, we moeten nu even die instrumentele kant goed laten zien…”
Een andere respondent koppelt deze instrumentele insteek ook aan de professionaliteit van de NME-er:

“…wat een professional zou moeten kunnen en kennen… aansluiten bij de beleidsvraag van je opdrachtgever,
gemeente of rijk, die dat doet vanuit een beleidsopdracht; bijvoorbeeld schoner water of een duurzame
werkomgeving of klimaat neutraal worden. De professional vormt de schakel tussen de eindgebruiker en de
opdrachtgever. Een van de competenties is dat kunnen vertalen en weten dat NME een instrument is voor het
beleid van je opdrachtgever…”
Een respondent die bij de Rijksoverheid werkzaam is stelt het als volgt:

“…Een van de belangrijkste debatten dat op dit moment loopt is van, richten wij nou die NME omdat we
aansluiten op de beleidsagenda? Dat zie je ook in kiezen, leren meedoen (de NME nota uit 2008). Heel sterk
gestuurd het thema groen, het thema water, het thema klimaat. Waarom? Gewoon omdat de ministeries
daarvoor betalen, punt. Zit daar een pedagogische visie achter? Nou nee. Dus dan is het toch wie betaalt,
bepaalt…”
Een andere respondent denkt dat het wel meevalt met in hoeverre er richting instrumentele NME
geschoven wordt en vraagt zich ook af of dit onwenselijk is:

“…bij waterschappen vind ik dat zij communicatie en educatie wat dichter bij elkaar zetten. Bij gemeentes
vind ik dat minder… dat wordt ook wel versterkt door de professionals die daar zitten, dat zijn meestal
idealisten, die echt nog moeite hebben met dichter bij het beleid gaan. Ik denk dat daar niets aan mis is als je
de kritische blik en ecologische basisvorming overeind houdt. Die staat ook niet ter discussie. En ik denk dat
het goed is dat je daarnaast ook op een kritische manier, op een leuke manier over beleidsthema’s nadenkt.
Een stap verder, om het zo in te vullen dat het vooral om draagvlakverwerving is, nou, dat is niet de insteek
van gemeentes en provincie. We kiezen wel thema’s omdat we het goed vinden als er meer kennis en betere
houding en soms ook gedrag is, maar ja, we willen er geen postbus 51 van maken, dat is juist een heel ander
hoofdstuk…”
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Er vanuit gaande dat de nadruk vanuit het programmabureau en de hogere overheden op een
instrumentele benadering ligt, wil dit nog niet zeggen dat de NME sector zich in deze positie laat sturen.
Het is de kunst om hier een middenweg in te vinden, zoals een respondent aangeeft:

“… ik zou het dan echt een held vinden, iemand die zegt van, hé we moeten juist onze waarde daarbinnen
hoog houden, het reflexief kritisch vermogen moeten we juist inbrengen en dat kan misschien tijdelijk even van
het draagvlak afwijken maar als je daar als overheid, als beleidsmaker ook weer voor openstaat, en daar debat
rond organiseert, kun je op die manier wel op een interactieve manier misschien tot een beter beleid komen…
Maar dat is natuurlijk, dat is dan de utopie…”

Uit deze paragraaf kan dus geconcludeerd worden dat het veld volgens een aantal respondenten is
opgeschoven richting de instrumentele benadering zoals veel beleidsmakers en bestuurders die voor ogen
hebben. Dat dit kan leiden tot een dubbele situatie wordt onderkend en het moet dan ook in de toekomst
een aandachtspunt zijn in de sector. Om af te sluiten volgt hier nog een oproep van een van de
respondenten om, wil er een positieve slag in de NME sector gemaakt worden, alle mogelijke energie en
tijd hierin te steken:

“… want de rol van educatie, dat weet iedereen, het begint met de wil om het te doen, en als die wil er is, dan
wordt volgens mij wel een weg gevonden, desnoods in de avonduren, ja, het is een sector die onder druk staat, dus
er zal ook iets extra’s moeten gebeuren…
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"… Ik denk dat dit veel beter kan… Nee, ik zie verschrikkelijk leuke dingen gebeuren, maar ik zie zelden
iets dat gestoeld is op een wetenschappelijke theorie…" "En dat zou van jou dus meer mogen?" "… Ja!..."
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Hoofdstuk 4. Discussie en implicaties
In dit hoofdstuk worden de bevindingen die volgen uit de resultaten van het onderzoek bediscussieerd en
de theoretische en praktische implicaties van dit onderzoek geschetst. Hierbij worden de resultaten uit de
verschillende onderzoeksvragen met elkaar gecombineerd om zodoende een compleet beeld te krijgen van
de rol van theorie en het conceptuele denken over NME voor de NME sector. De uitkomsten worden
naast de literatuur gelegd en bediscussieerd. Hieruit kunnen theoretische en praktische implicaties gehaald
worden die op hun beurt weer als aanbevelingen voor verder onderzoek kunnen dienen. Tenslotte worden
ook nog de beperkingen van dit onderzoek beschreven.

4.1. Bevindingen
Uit de resultaten komt allereerst naar voren dat alle respondenten in min of meerdere mate gebruik maken
van theoretische inzichten ter ondersteuning van hun visie op NME. Een aantal respondenten hebben
vanuit hun vooropleiding of eerdere werkzaamheden enige theoretische verdieping en onderbouwing
meegekregen die zij bruikbaar achtten ter ondersteuning van NME. De meeste respondenten echter, halen
veel van hun inzichten en kennis uit ervaringen en aangedragen kennis van collega’s tijdens het werk of bij
bijeenkomsten en workshops. Of hier ook theoretische kennis bijzit is op grond van de resultaten niet te
zeggen, maar het is wel duidelijk dat theorie voor de respondenten vooral een impliciete rol speelt.
Uit het overzicht in tabel 2 blijkt dat de respondenten ondanks het impliciete karakter van theoretische
verdieping en onderbouwing wel op de hoogte zijn van een aantal wetenschappelijke auteurs die met hun
theoretische inzichten een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van visies en ideeën over de doelen en
werkwijzen van NME. 12 van de 14 respondenten konden een of meerdere auteurs of wetenschappelijke
werken of theorieën noemen. De lijst bevat een mix van recente en meer gedateerde auteurs en werken.
Zo vonden de theorieën van Festinger over cognitieve dissonantie en het werk van Fishbein en Ajzen
over de theory of reasoned action hun oorsprong in de jaren zestig en zeventig. Ook de werken van
Rogers en Standaerd en Troch circuleren al enige decennia rond in didactische en pedagogische kringen.
En het werk van Kolb en Kok en veel werk van Margadant-van Arcken dateert uit de jaren tachtig en
negentig. Dit staat tegenover meer recentere auteurs als Van Graft, Spaargaren, Hovinga, Wals en Van
Woerkom. Hoewel de respondenten al deze namen en theorieën konden noemen, is de vraag of het voor
alle respondenten alleen bij het benoemen van auteurs blijft, of dat men ook een begrip van de genoemde
wetenschappelijke theorieën heeft en deze ook bewust gebruikt ter ondersteuning van een visie of NME
werkzaamheden? Uit de interviews komt in ieder geval het beeld naar voren dat de meeste respondenten
enige vertrouwdheid met de genoemde theorie vertonen. Uit tabel 6 blijkt dat 8 van de 11 respondenten
de theoretische benadering waarin ze zich zelf plaatsten overeenkomt met hun voorkeur uit de stellingen.
Als alle genoemde literatuur samen wordt genomen komt een breed overzicht van het conceptuele denken
over NME door de tijd heen naar voren. Een aantal van de door de respondenten genoemde auteurs
kunnen op verschillende plekken binnen de conceptuele ontwikkeling van NME, zoals geschetst in het
theoretisch kader, geplaatst worden. Zo zijn Vygotsky, Rogers, Delhaas en Koekkoek en Margadant-van
Arcken bijvoorbeeld van invloed geweest op het pedagogisch- emancipatoire denken over NME, Wals en
van Woerkom op de kritisch- reflexieve visie, en Festinger, Fishbein en Ajzen en Kok op het
instrumenteel denken over NME. Verder blijkt de gedragspraktijkentheorie van Spaargaren ook bekend te
zijn bij een paar respondenten. Wanneer echter gekeken wordt met welke conceptuele ideeën over NME
de respondenten de meeste affiniteit hebben, blijkt dit niet over de verschillende visies uitgespreid te zijn.
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De meer recente denkwijzen over NME zijn minder populair. Juist de relatief oudere pedagogischemancipatoire en kritische- reflexieve visies op NME hebben bij de respondenten de voorkeur. De
respondenten geven in de interviews duidelijk aan dat voor hen NME vooral bedoeld moet zijn om
burgers natuur en milieu te laten ervaren, waardeontwikkeling te stimuleren en het kritische denken over
natuur en milieu te bevorderen. Pas daarna komen milieubewust handelen en draagvlak voor beleid. Het
instrumentele denken over NME of het kijken naar gedragspraktijken is zo bezien dus minder populair bij
de respondenten, wat overigens niet wil zeggen dat men zich niet van deze twee visies op NME bewust is.
Een aantal respondenten geven in de interviews duidelijk aan bewust niet voor instrumentele NME te
kiezen en achter een meer emancipatoire benadering van NME te staan. Hierbij moet gezegd worden dat
naar de persoonlijke voorkeur gevraagd werd en dat bijvoorbeeld de respondenten die bij hogere
overheden werkzaam zijn, aangeven dat voor hun organisatie instrumentele NME wel degelijk een
uitgangspunt vormt.
De vraag of het conceptuele denken over NME in de sector zelf is meegegaan met de wetenschappelijke
ontwikkeling in dat denken is moeilijk te beantwoorden. Enerzijds lijken de respondenten zich bewust van
de verschillende conceptuele visies op NME maar anderzijds geven ze aan zelf nog de meeste affiniteit te
hebben met de minder recente theorieën over NME. Waar dit uit voortkomt, is moeilijk te zeggen. Zou
het met een stuk conservatisme in de sector te maken kunnen hebben? Uit de resultaten blijkt dat een
aantal respondenten vinden dat de sector naar hun mening teveel richting een instrumentele benadering
van NME geduwd wordt. Anderen geven echter aan dat een instrumentele benadering van NME op dit
moment noodzakelijk is, nodig om de sector überhaupt te laten voortbestaan. Een andere mogelijke
verklaring hangt samen met de leeftijd van de respondenten. Uit de interviews komt naar voren dat
NME-ers in de dagelijkse praktijk weinig tijd zeggen te hebben voor theoretische verdieping en
onderbouwing. Het zou dus ook mogelijk kunnen zijn dat de respondenten hun theoretische bagage
vooral opgedaan hebben tijdens hun studie. Als meegenomen wordt dat naar schatting 2/3de van de
respondenten uit de leeftijdscategorie 40+ komt, dan is het niet ondenkbaar dat veel respondenten hun
theoretische inzichten 20 jaar en langer geleden hebben opgedaan, in de tijd dat überhaupt alleen maar
over pedagogisch- emancipatoire (en misschien kritisch- reflexieve) NME gesproken werd. Dit zou tevens
impliceren dat een aantal respondenten na hun studie niet meer aan theoretische verdieping hebben
gedaan. Deze gedachtegang is echter hoogst speculatief en kan niet ondersteund worden met resultaten uit
de interviews.
In ieder geval lijkt het zo te zijn dat meer recente conceptuele theorieën over NME niet altijd even goed
tot het veld doordringen. Uit de stellingen komt bijvoorbeeld naar voren dat relatief veel affiniteit met het
gedragspraktijkenmodel bestaat, maar uit de interviews valt verder op te maken dat maar een enkele
respondent echt hiermee bekend is. In het theoretisch kader worden Wals, Geerlings-Eijf et al. (2008)
aangehaald die het gedragspraktijkenmodel noemen als een nieuw conceptueel model voor NME dat nog
weinig aandacht heeft gekregen buiten wetenschapskringen. Hoe dan ook, uit de resultaten komt in ieder
geval naar voren dat de dichotomie tussen instrumentele NME en emancipatoire NME een interessant
punt voor discussie is. Een discussie die, zoals uit de staalkaart NME uit 2003 blijkt, in het verleden
grotendeels aan de sector voorbij leek te gaan en vooral voorbehouden was aan wetenschappers en hogere
overheidsniveaus. In de praktijk hebben de ontwikkelaars en uitvoerders tot op zekere hoogte te voldoen
aan de dikwijls meer instrumentele eisen van de bestuurders, terwijl ze zelf vooral emancipatoire doelen
voor ogen hebben. En dit terwijl de financiën vanuit de meer instrumentele bestuurders komen. Deze
situatie, die in het verleden wel als een gouden koord gekenschetst werd, lijkt tot op de dag van vandaag
nog te spelen. In het denken over NME zijn vrij recentelijk pogingen gedaan om deze kloof te dichten;
denk hierbij aan het werk van Spaargaren, zoals beschreven in Wals, Geerlings-Eijf et al. (2008). Het is aan
de sector om deze discussie ook op praktijkniveau uit te werken.
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Een beeld dat eenduidig naar voren komt is dat de respondenten van mening zijn dat theoretische
verdieping en onderbouwing wel degelijk van belang is voor de NME sector. Aangegeven wordt dat de
theorie vooral een rol kan spelen bij de professionalisering van de NME medewerker en om de kwaliteit
van de producten te verhogen. Door een paar respondenten wordt ook onderkend dat NME in het
verleden soms een te vrijblijvend (hobbyistisch) karakter had en dat activiteiten weinig resultaat brachten
in de zin van leerrendement. Het bovenstaande kan gekoppeld worden aan de constatering dat de tijd die
in theoretische verdieping en onderbouwing gestoken wordt nog niet optimaal is. 6 van de 12
respondenten zeggen dat dit beter kan. 5 van de 8 respondenten geven ook aan dat er volgens hun te
weinig tijd wordt ingeruimd voor theorie. Van diegene die aangeven dat er wel voldoende tijd in theorie
gestoken wordt, komt naar voren dat de koppeling met de praktijk nog niet sterk genoeg gemaakt wordt.
En hoewel het volgens sommigen bij de vaardigheden van de NME professional hoort dat je zelf proactief
op zoek moet gaan naar kwaliteit en daarmee theorie, wordt tevens aangegeven dat kennis ook
beschikbaar gemaakt moet worden. Slechts enkele respondenten menen dat er voldoende goede theorie
voor NME beschikbaar is. Het merendeel ziet hier nog wel problemen. Dit strookt ook met het beeld uit
de NME nota 2008, die in de inleiding ter sprake kwam. Een belangrijke vraag is of de theorie wel goed
vertaald aangeleverd wordt. Één respondent vraagt zich zelfs sterk af of er überhaupt voldoende goede
theorie beschikbaar is voor NME doeleinden.
Al met al kan gesteld worden dat de NME professional meer met theorie aan de slag kan en moet. Ten
eerste als men bedenkt dat het concept duurzaamheid pas in de afgelopen jaren echt op de NME agenda is
gezet. Zo zijn er volgens een paar respondenten nog steeds mensen in de sector die weinig tot niets met
het begrip duurzaamheid doen. Om deze constatering op grond van een paar reacties te veralgemeniseren
is te vergaand, maar alleen al het feit dat het concept duurzaamheid verre van vast staat geeft aanleiding tot
discussie en theoretische verdieping. Een derde van de respondenten oppert bovendien dat een nieuwe
NME opleiding opgezet moet worden ter ondersteuning van de sector. Binnen deze opleiding zouden
bijvoorbeeld didactische en pedagogische principes voor NME aan de orde moeten komen. Een
respondent vindt dat onderkent moet worden dat leerprocessen inrichten een vak is, en zeer belangrijk in
NME. De concepten duurzaamheid en duurzame ontwikkeling kunnen binnen zulk een opleiding aan bod
komen. Verder wordt gezegd dat de opleiding zou moeten specialiseren en differentiëren. Dit hang samen
met het beeld dat veel NME-ers op dit moment nog vaak te veel manusjes van alles zijn. Het specialiseren
in- en differentiëren van verschillende NME functies heeft een aantal voordelen. Zo kan de specialist zich
op één aspect van het hele spectrum aan NME activiteiten richten en daar ook verder in
professionaliseren. Een ontwikkelaar hoeft dan bijvoorbeeld niet meer aan de slag met het uitvoeren van
activiteiten en tevens is hij dan geen verkoper van producten meer en hoeft hij zich dus niet op
marketingtechnieken te gaan richten. Dit bespaart tijd die bovendien extra in theoretische verdieping en
onderbouwing gestoken kan worden. Het gevaar is wel dat mensen weer teveel in hun eigen specialisatie
‘kruipen’ en daardoor het zicht op het de gehele NME-sector verliezen. Wat dan van belang is dat de
verschillende NME-ers een eenduidige NME taal blijven spreken. Hier kan een opleiding ook aan
bijdragen. In de praktijk zal dit gevaar van ‘horizonvernauwing’ waarschijnlijk niet reëel zijn.
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4.2. Implicaties
Uit dit onderzoek kunnen, ondanks de bescheiden bijdrage die het wil leveren aan de huidige discussies
binnen het NME onderzoek, toch enkele theoretische en praktische implicaties gehaald worden. Allereerst
lijkt de discussie over de conceptuele benadering van NME, ondanks de indicatie dat NME-ers hier wel
over nadenken of deels van op de hoogte zijn, niet op ieder niveau binnen de sector gevoerd te worden.
Dit terwijl deze discussie juist van belang is bij het bepalen van didactische, pedagogische en inhoudelijke
invalshoeken voor NME. Als men naar duidelijke kwaliteitscriteria voor NME producten en – diensten
wil, zullen de theoretische kaders ook helder moeten zijn. Een instrumentele benadering vergt immers een
andere aanpak dan een pedagogisch-emancipatoire of kritisch – reflexieve benadering. Hierbij is het verder
van belang dat de verschillende niveaus binnen de NME wereld, de uitvoeringsinstanties, ambtenaren
(vragers van NME) en beleidsmakers gezamenlijk deze discussie voeren. Het lijkt er namelijk op dat in
(hogere) beleidskringen steeds meer het besef groeit dat NME een nuttige beleidstool kan zijn, die (willens
en wetens) ingezet moet worden. Dit gaat echter in tegen hetgeen veel uitvoerders met NME voor ogen
hebben, namelijk het bevorderen van natuur- en milieuemancipatie. Op theoretisch vlak heeft de discussie
over de verschillende benaderingen van NME een grote stap genomen. De ontwikkeling gaat in de
richting van een NME benadering die emancipatoire aspecten verenigt met instrumentele. Of deze
dichotomie oplosbaar is moet blijken maar zulk een benadering kan in de praktijk zeker uitwerking vinden.
Ten tweede komt het belang van een NME-opleiding nadrukkelijk naar voren. Door een opleiding op te
zetten kunnen een aantal andere door de respondenten gesignaleerde problemen aangepakt worden. Zo
kan een NME opleidingsinstituut het verbindingspunt worden tussen de kennisinstituten of, zoals door
een respondent geopperd werd, een speciale kennissectie, en de NME praktijk. Hiermee kan het dunne
navelstrengetje wat volgens een andere respondent loopt tussen de wetenschap en het beleid aan de ene
kant, en de NME praktijk aan de andere, een solide verbinding worden. Ook kan er door middel van
specialisatie en differentiatie ook de meest gepaste theorie voor elke functie uitgelicht worden. Voor
ontwikkelaars en uitvoerders lijkt vooral de aandacht voor didactiek, pedagogiek, leertheorie en de focus
op het vormgeven van leerprocessen belangrijk. Voor beleid- en marketingmensen zijn vuistregels voor de
kwaliteit belangrijk en moet de discussie over de conceptuele benaderingen van NME een grotere rol gaan
spelen. Het belang van het conceptuele denken over NME wordt met name duidelijk in het licht van de
huidige discussie over emancipatoire versus instrumentele NME. Een valkuil kan hierbij zijn dat de
opleiding al bij voorbaat vanuit een emancipatoire of instrumentele visie opgezet wordt, terwijl dit juist
binnen de opleiding een belangrijk discussiepunt kan vormen. Ook met het oog op de bij velen nog
onbekende ontwikkeling in het theoretisch denken over NME zoals die tot uiting komt in bijvoorbeeld
het gedragspraktijkenmodel. Een benadering die, alhoewel nog vrij onbekend, veelbelovend lijkt voor de
toekomst.

4.3. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
In dit onderzoek is een poging gedaan de rol van theoretische verdieping en onderbouwing in de NME
sector helder voor ogen te krijgen. Hierbij is het theoretische kader als uitgangspunt voor het kwalitatieve
onderzoek genomen. Om de resultaten van de kwalitatieve studie op hun waarde te kunnen schatten moet
ten eerste benadrukt worden dat het theoretische kader een specifieke benadering van het conceptuele
denken omtrent NME omhelst, wat het theoretische kader dus per definitie bediscussieerbaar maakt.
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Ten tweede heeft de gekozen opzet en uitvoering van de interviews ook gevolgen voor de beoordeling van
de resultaten. De semigestructureerde vorm van de interviews en de vrije interviewtechniek maakten dat in
de natuurlijke flow van de interviews bij de ene respondent bepaalde zaken meer aan de orde kwamen dan
bij de andere. Hierdoor is enerzijds een heel gevarieerd beeld naar voren gekomen. Anderzijds worden
bepaalde bevindingen hierdoor wel opgehangen aan de uitspraken van maar enkele respondenten. De
resultaten moeten dan ook als sterk indicatief gezien worden. In toekomstig onderzoek is het dan ook aan
te raden de interviews strakker op te zetten en uit te voeren om de verschillende bevindingen met
uitgebreidere resultaten te kunnen staven. De stellingen bleken in dat opzicht een hele goede tool om de
uitspraken van respondenten mee te controleren en verduidelijken. Verder is gebleken dat door de
verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden een panoramisch beeld verkregen is. Om
nog duidelijker de verschillen tussen de verschillende groepen binnen de NME-sector naar voren te halen,
is het echter aan te raden om meer interviews te houden. Tenslotte vragen de resultaten en
discussiepunten die in dit onderzoek naar voren gekomen zijn om een verdere discussie. In een workshop
met verschillende NME-ers kunnen een aantal van de belangrijke bevindingen wellicht verder opgepakt
worden.
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“… het belangrijkst werk moet op gemeentelijk niveau gebeuren en nou ja, al of niet met theorie, maar in ieder
geval met kwaliteit… En ik heb op zich wel een beeld dat theorie daar enigerlei bijdrage aan kan leveren,
theorieonderzoek. En dat is een belangrijk onderdeel van wat er nu gebeurt, in zoverre past het wel goed nu,
deze discussie. Primair moet het op gemeentelijk niveau gebeuren. Sommige gemeentes zijn gewoon te klein om
dat echt professioneel op te pakken. De vraag is dan hoe dat toch overal professioneel opgepakt wordt…?
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Hoofdstuk 5. Conclusie
De afgelopen decennia heeft de NME sector in Nederland een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De vele
initiatieven en organisaties hebben, zoals in de nota NME 2008 betoogd wordt, gezorgd voor een
overdaad aan activiteiten en materialen in de NME praktijk. Een van de speerpunten uit diezelfde nota
was dan ook om de vele verschillende activiteiten en initiatieven in de NME sector op een kwalitatief
gelijkwaardig plan te tillen en aan de actualiteit te laten voldoen; 'houvast voor de inhoud'. Dit om bij te
dragen aan de doelstelling Natuur- en milieueducatie ook in de toekomst een effectieve en duurzame rol in
de Nederlandse samenleving te laten spelen. Om tot een ‘houvast voor de inhoud’ te komen wordt onder
andere het belang van een goede theoretische onderbouwing van NME praktijken benadrukt. En juist hier
constateren zowel beleidsmakers vanuit de overheid als medewerkers in de NME sector dat de situatie
nog niet optimaal is. Deze constatering werpt de vraag op welke dan precies de relatie is tussen
wetenschappelijke theorie en wetenschappelijk onderzoek over NME enerzijds en de praktische invulling
van NME anderzijds? Met dit onderzoek is beoogd deze vraag te beantwoorden en een genuanceerder en
uitgebreider beeld te krijgen van de relatie tussen wetenschappelijke theorie over NME en de NMEpraktijk in Nederland.
Allereerst is een theoretisch kader geschetst aan de hand van een drietal wetenschappelijke werken die
samen een duidelijk overzicht geven van de ontwikkeling in het conceptuele denken over NME.
Concluderend kunnen vier benaderingen onderscheiden worden die een beschrijving vormen van de
ontwikkeling in het wetenschappelijke denken omtrent Natuur- en milieueducatie. Dit denken heeft zich
ontwikkeld vanuit een pedagogisch- emancipatoire visie, die vooral gericht was op beleving van- en
ervaring met natuur en milieu met de nadruk op waardevorming, richting een instrumentele benadering
waarbij NME ingezet kan worden om concrete gedragsveranderingen en draagvlakverwerving voor beleid
te bevorderen. Nieuwe wetenschappelijke visies, zoals het gedragspraktijkenmodel proberen deze uitersten
samen te brengen. Het theoretische kader kan dan ook gezien worden als leidraad voor de kwalitatieve
studie.
In de inleiding kwamen naar aanleiding van de probleemstelling een viertal onderzoeksvragen naar voren.
Voor deze onderzoeksvragen kunnen enkele conclusies getrokken worden. De eerste twee
onderzoeksvragen waren vooral gericht op de persoonlijke ervaring van de respondenten met betrekking
tot wetenschappelijke theorie ter ondersteuning van NME:
• Welke rol speelt het gebruik van theoretische verdieping- en onderbouwing voor de
respondenten zelf?
• Hoe denken de respondenten conceptueel over NME?
Uit de resultaten van het kwalitatief onderzoek kan hieromtrent geconcludeerd worden dat de
respondenten tot op zekere hoogte weet hebben van de verschillende conceptuele benaderingen van
NME zoals geschetst in het theoretisch kader. Ook blijkt men enige affiniteit te hebben met de theorieën
die hier achter steken. Theorieën lijken zich veelal op een impliciet niveau in de NME-sector te bevinden
en worden vooral door het alledaagse contact tussen NME medewerkers en via workshops en
bijeenkomsten overgedragen. Een expliciet theoretische benadering van NME vindt in de praktijk dan ook
weinig tot niet plaats. Als dan gekeken wordt welke theoretische benaderingen de voorkeur genieten bij de
respondenten, blijken dit vooral de pedagogisch- emancipatoire en kritisch- reflexieve visies op NME te
zijn.
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De respondenten zijn grotendeels van mening dat NME vooral de ervaring met- en waardevorming over
natuur en milieu moet bevorderen en mensen in staat moet stellen kritisch te kunnen oordelen over
maatschappelijke discussies hieromtrent. Dit alles wordt bovendien als belangrijk gezien in het licht van de
discussie over de begrippen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Minder belangrijk vindt men het
om NME in te zetten om attitudes en het gedrag van burger-consumenten in een specifieke, in
beleidsdoelen geschetste, richting te sturen.
De volgende drie vragen waren gericht op hoe de respondenten het gebruik van theoretische inzichten in
de gehele NME-sector ervaren:
• Wat is het belang van theoretische verdieping- en onderbouwing voor de NME sector?
• Hoe wordt in de huidige sector gebruik gemaakt van theoretische verdieping- en
onderbouwing?
• Wat is de rol van theoretische verdieping- en onderbouwing voor NME in de toekomst?
Het merendeel van de respondenten ziet het belang van theorie voor de NME-sector. Theorie kan zowel
een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de inhoud als de kwaliteit van leerprocessen. Dit vereist wel dat
er voldoende tijd beschikbaar moet zijn voor theoretische verdieping. Momenteel is dit vaak niet het geval.
Enerzijds doordat veel mensen zeggen hier niet de tijd voor te hebben. Anderzijds omdat het geen
voorrang krijgt als activiteit en omdat het organisatorisch niet goed ingebed is. Dit vraagt om een
proactieve houding van de NME professional, maar ook om een betere ondersteuning door hogere
beleidsniveaus. De provincies en het programmabureau lijken bereid te zijn deze rol op zich te nemen.
Daarbij wordt door een aantal respondenten gepleit voor de herinvoering van een NME opleiding die een
aantal van de gesignaleerde problemen zou kunnen tackelen. Verder kan theoretische verdieping een
substantiële bijdrage leveren aan de discussie over de verschillende benaderingen van NME. Waar over de
instrumentele benadering wordt gesproken, wordt dit namelijk vooral gedaan in relatie tot het bestuurlijke
krachtenveld waarbinnen de NME sector zich moet positioneren. Vanuit hogere overheden wordt gesteld
dat een instrumentele benadering van NME noodzakelijk is, wil het voor bestuurders de moeite waard
blijven om in te investeren. Een groot deel van de respondenten ziet deze verschuiving in de richting van
meer instrumenteel gestuurde NME dan ook in de praktijk plaatsvinden. Enkele respondenten geven
echter aan hier op een pragmatische wijze mee om te gaan en trachten ook de emancipatoire waarde van
NME tot zijn recht te laten komen. Dit vereist een goede communicatie tussen beleidsmakers, bestuurders
en uitvoerende instanties. Theoretische verdieping kan hierbij zorgen voor een consistent beeld van de
verschillen in de benadering van NME en de gevolgen hiervan voor de inhoudelijke en didactische
inrichting van producten en diensten. Uit de resultaten kan dan ook geconcludeerd worden dat het
merendeel van de respondenten het nodig vindt de NME praktijk sterker te verbinden met het
wetenschappelijke onderzoek. Een betere integratie van theoretische inzichten is nodig omdat:
•
•
•

•

Onderkend moet worden dat het ontwerpen van leerprocessen een vak is dat gefundeerd is op
didactische, pedagogische, leertheoretische en (socio-)psychologische inzichten.
De discussie over duurzaamheid als inhoud voor NME zowel een discussie is over de aard van
het concept duurzaamheid als een discussie over de aard van educatie.
De communicatie tussen aanbieder en vragende van NME op een gelijk niveau dient plaats te
vinden. Wil men overeenstemming bereiken over wat NME voor alle partijen moet beogen dan
zal iedereen in één consistente NME taal moeten spreken.
De discussie over emancipatoire versus instrumentele vormen van NME alleen goed gevoerd
kunnen worden met de nodige wetenschappelijke achtergrondkenni
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Appendix II: Interviewguide
Interviewguide
-In het kader van een onderzoek naar de theoretische verdieping bij NME professionals-

Introductie
Ik wil beginnen met kort toe te lichten waar mijn onderzoek over gaat, wat ik te weten wil komen en
wat mijn onderzoeksdoelen zijn. Hierna zal ik nog kort de punten noemen die in dit interview aan
bod gaat komen.
Dit interview maakt deel uit van een onderzoek dat zich richt op de theoretische onderbouwing van
NME projecten en programma’s in Nederland. In dit onderzoek heb ik me ten doel gesteld:
1). Na te gaan welke visies en opinies NME professionals hebben over de uitvoering van NME
programma’s en projecten
2). Te onderzoeken welke theorieën achter deze visies en opinies steken
3). Te bekijken welke rol theoretische verdieping speelt bij de vormgeving van NME projecten en
programma’s in de praktijk
Dit omdat ik benieuwd ben hoe in het NME werkveld met theorie achter NME omgegaan wordt en
om te kijken of er waar mogelijk verdere theoretische verdieping nodig is; en of er bijvoorbeeld meer
discussie over theoretische onderbouwing moet komen.
De inhoud van dit interview:
• De eerste vragen gaan over visies en theorieën die u gebruikt bij het ontwerpen van NME
programma’s of projecten
• Hierna wil ik u een aantal stellingen voorleggen waarmee ik zogezegd een theoretische
plaatsbepaling wil maken van u visies en opinies. Ik wil u hierbij niet in een hokje stoppen
maar vooral een algemeen idee krijgen van waar ik de verschillende visies en denkbeelden
van de geïnterviewden kan plaatsen
• Ten derde wil ik weten of er in u ervaring consistentie bestaat tussen de theoretische
onderbouwing van NME en het uiteindelijke ontwerpen en uitvoeren van projecten en
programma’s?
• Als laatste ben ik benieuwd naar uw mening over het belang van theoretische verdieping;
Hoe belangrijk u theoretische verdieping vindt en of u vindt dat genoeg theoretische
verdieping in de praktijk van het NME project- en programmaontwerp plaatsvindt en of hier
verbeteringen mogelijk zijn?

Vragen:
1. Over visies of theorieën als onderbouwing
• Kan u mij vertellen welke opleiding u heeft gedaan? en hoe u bij deze functie terecht bent
gekomen?
•

Kwam NME tijdens u opleiding al aan bod?
1. Zo ja, kan u zich nog theorieën over NME herinneren die daar ter sprake kwamen?
2. Zo nee, wanneer kwam u voor het eerst in aanraking met NME?

•

Kwamen u vanaf het moment dat u zich met NME bezig ging houden in aanraking met
bepaalde visies, of ideeën, of concrete theorieën over NME?

•

Als u een NME project of programma zou moeten vormgeven, gebruikt u daarbij dan een
algemene visie of theorie over NME als richtsnoer of inspiratiebron. En zo ja, welke visie
of welke visies?

•

Waar komen u denkbeelden en visies uit voort?
o Is dit meer theoretische/filosofische theorie (bijvoorbeeld een didactische theorie
over hoe een leerproces georganiseerd kan worden, of bijvoorbeeld een
psychologische theorie over hoe je het gedrag van personen kan beïnvloeden)?
o Of is dit meer gestoeld op ervaringen uit eerdere projecten, of discussies met
anderen, of inzichten die men gedurende de studie en het latere werkleven heeft
opgedaan?

•

Kan u misschien een concreet voorbeeld geven van een NME project waar u van denkt dat
denkbeelden en visies naar voren komen die u onderschrijft?

•

Kunt u een boek (of een artikel) noemen dat voor u een belangrijke achtergrond voor u
werk heeft gevormd?
o Weet u nog door wie dit geschreven is?
o Wat is de boodschap van het boek?
o Is de inhoud van het boek een theorie of meer een visie van de auteur?

•

Plaatst u uzelf in een bepaalde wetenschappelijke/filosofische stroming? Zo ja, welke
stroming is dit en hoe bent u hierbij uitgekomen?

•

Kan u misschien een voorbeeld geven van een theoretische/filosofische theorie die voor u
voor een groot deel bepalend is voor wat Natuur- en Milieueducatie omhelst?

•

Hoe komt u hieraan? Heeft u het gelezen in een boek of artikel? Heeft u het geleerd van een
persoon tijdens u studie of later tijdens u werk?

2. Stellingen
Ik wil u nu een aantal stellingen voorleggen die te maken hebben met visies op NME, waarbij ik u
1) wil vragen bij de eerste vier stellingenparen, die stelling te kiezen die u het meeste aanspreekt.
2) wil vragen bij de lijst met losse stellingen met eens of oneens te antwoorden.
Ik zou u willen vragen eerst een keuze te maken bij alle stellingen en de lijst even af te gaan.
Daarna kunnen we eventueel nog even terugkomen op een stelling als u een bepaalde keuze
nog wil toelichten.
Als het moeilijk is om een keuze te maken, zou ik toch willen vragen om aan te geven waar
u voorkeur dan het meest naar uitgaat.
Als ik spreek over NME projecten, bedoel ik met name projecten over duurzame energieconsumptie en klimaat.
Voor de stellingen, zie bijlage.

3. Consistentie tussen theorie en praktijk
•

Heeft u het idee dat u u denkbeelden en visies tot uiting kan laten komen in NME projecten
waaraan u werkt?
o Zo nee, waardoor komt dit niet altijd uit?
o Heeft u dit wel eens als vervelend ervaren
o Zo ja, kan u een project noemen waarin u denkbeelden/visies sterk naar voren
komen?

•

Vind u het belangrijk dat u u eigen denkbeelden en visies tot uiting kan laten komen in
concrete projecten?

•

Heeft u ooit gemerkt dat de visies en theorie achter het ontwerp van een NME project in de
uiteindelijke uitvoering van het project in het gedrang komen?
o Zo ja, wat is u ervaring hierbij?
o Heeft u een idee waardoor dit mogelijk is?
o Kan u een voorbeeld geven van een project waarbij u dit zo ervaren heeft

4. Het belang van theoretische verdieping
•

Hoe belangrijk is volgens u de theoretische onderbouwing voor het succesvol ontwerpen
van een NME project?

•

Begint u, als u een opdracht krijgt met het napluizen van - of nadenken over NME theorie?

•

Vind u het belangrijk om eerst de theoretische achtergrond voor een NME project concreet
te hebben of kan dit later tijdens het proces nog plaatsvinden?

•

Maakt u veel gebruik van een empirische achtergrond (eigen ervaringen uit eerdere
projecten e.d.) voor het ontwerpen van een NME project?

•

Als u niet met een literatuurstudie begint, komt er dan verderop in het project wel theorie
ter sprake? Zijn er momenten binnen het ontwerpproces dat u alleen of met anderen
nadenkt over de theorie achter NME?

•

Wordt er volgens u genoeg tijd en moeite besteed aan de theoretische onderbouwing van
NME projecten?

•

Of wordt er volgens u juist teveel tijd besteed aan theoretische verdieping waardoor het
eigenlijke ontwerpen van projecten in het gedrang komt/ vertraging oploopt?

•

Worden er bij het ontwerpen van een NME project groepsdiscussies of dergelijk soort
bijeenkomsten georganiseerd die gericht zijn op theoretische verdieping?

•

Wat zouden op dit gebied volgens u aandachtspunten/verbeterpunten kunnen zijn?

Afsluiting:
Ter afsluiting nog enige punten:
•

Ik ben van plan dit interview letterlijk te transcriberen, aangezien het voor mij dan
makkelijker wordt de data te analyseren. Zou u deze transcriptie nog ter inzage willen zien,
voordat ik data ga verwerken?

•

Daarnaast kan het zijn dat ik in de eindrapportage quotes ga plaatsen uit de interviews, dit ter
illustratie van mijn resultaten. Vindt u het goed als ik u quote en u daarin niet met naam en
toenaam noem maar wel u functie?

•

Mocht u benieuwd zijn naar de uitkomsten en conclusies van mijn onderzoek, dan kan ik u
altijd een digitale versie sturen van het rapport

Nogmaals hartelijk dank voor u medewerking!

Appendix III: Stellingen
Stellingen deel 1 (gelieve te kiezen tussen A of B – stelling weghalen die niet van toepassing
is)
1)
A. Eén van de belangrijkste doelen van NME projecten is het creëren van draagvlak voor beleid
OF
B. Eén van de belangrijkste doelen van NME projecten is de deelnemers in staat stellen hun
persoonlijke waarden over het thema te ontwikkelen
Toelichting:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)
A. Eén van de belangrijkste doelen van NME projecten is het bevorderen van het kritisch
vermogen van de deelnemers om kennis en informatie van anderen op waarde te schatten
OF
B. Eén van de belangrijkste doelen van NME projecten is het aanbieden van duurzame
handelingsalternatieven voor dagelijkse praktijken van burgers en consumenten
Toelichting:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3)
A. Eén van de belangrijkste doelen van NME projecten is het energieconsumptiegedrag van de
deelnemers te veranderen
OF
B. Eén van de belangrijkste doelen van NME projecten is het bevorderen van het
systeemgericht en reflexief denken van de deelnemers
Toelichting:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4)
A. Eén van de belangrijkste doelen van NME projecten is de deelnemers na te laten denken
over hun eigen attitudes ten opzichten van het thema
OF
B. Eén van de belangrijkste doelen van NME projecten is het aanreiken van vuistregels,
zogenaamde milieuheuristieken, die kunnen helpen bij het vormgeven van duurzame
energieconsumptie
Toelichting:

Stellingen deel 2 (gelieve te kiezen tussen eens/oneens – weghalen wat niet van toepassing
is)
5) NME projecten met als thema duurzame energieconsumptie en klimaat moeten op de eerste
plaats feitelijke kennis over klimaatverandering overdragen EENS / ONEENS
Toelichting:
6) NME projecten gericht op sociale groepen zijn effectiever dan NME projecten gericht op
individuen
EENS / ONEENS
Toelichting:
7) De deelnemers aan NME projecten met als thema duurzame energieconsumptie en klimaat
dienen actief betrokken te worden bij het leerproces, bijvoorbeeld door gezamenlijke
vaststelling van de agenda, doelen, e.d. EENS / ONEENS
Toelichting:
8) Het leerproces van NME projecten dient altijd ruimte te bieden voor discussie en
uitwisseling van denkbeelden tussen deelnemers
EENS / ONEENS
Toelichting:
9) NME projecten met als thema duurzame energieconsumptie en klimaat moeten specifiek
worden gericht op de verschillende praktijken van de deelnemers. Een algemene NME
boodschap heeft weinig zin EENS / ONEENS
Toelichting:
10) NME projecten dienen op de eerste plaats milieuvriendelijke waarden ten aanzien van
klimaat en duurzame energieconsumptie over te dragen
EENS / ONEENS
Toelichting:
11) Als het gaat om de het veranderen van milieuwaarden bij burgers heeft het praktisch
handelen van burgers meer invloed dan hun milieuopvattingen
EENS / ONEENS
Toelichtingen:
12) NME moet zich niet zozeer richten op het rationele denken van burgers, maar meer op de
affectieve verbinding met natuur en milieu
EENS / ONEENS
Toelichting:
13) Het is belangrijk de uitkomst van NME projecten te meten in mate van effectiviteit en het
behalen van doelstellingen, dit onder andere met behulp van indicatoren
EENS /
ONEENS
Toelichting:
14) Bij het ontwerpen van NME projecten is het belangrijk dat bekend is hoe het denken en
doen van de deelnemers beïnvloed kan worden (door gebruik te maken van psychologische
modellen)
EENS / ONEENS
Toelichting:

15) Het leerproces van NME projecten dient altijd aan te sluiten bij de eigen leefwereld van de
deelnemers
EENS / ONEENS
Toelichting:
16) In NME projecten moet vooral de communicatie van deelnemers met elkaar en met de
instituties in de maatschappij omtrent het thema duurzame energieconsumptie en klimaat
bevorderd worden
EENS / ONEENS
Toelichting:
17) De problematiek omtrent klimaatverandering is tot op grote hoogte bekend en NME
projecten spelen hierop in door pasklare oplossingsrichtingen aan te bieden
EENS
/ ONEENS
Toelichting:
18) Het veranderen van routines bij burgers, of dat nu om milieuredenen gebeurt of niet, is een
belangrijke strategie voor NME projecten
EENS / ONEENS
Toelichting:
19) Bij NME aan kinderen is pedagogisch inzicht minstens even belangrijk als milieukundig
inzicht EENS / ONEENS
Toelichting:
20) Het organiseren van politieke debatten over duurzaamheidthema's is een belangrijk
onderdeel van NME. EENS / ONEENS
Toelichting:

Appendix IV: Analyse van thema’s uit interviews
Respondent
Code

Thema

1

a. Gebruik van een bepaalde visie als richtsnoer voor NME activiteiten

1. De respondent maakt gebruik van een visie en heeft een duidelijk idee wat NME voor hem of haar omhelst
2. De respondent heeft geen duidelijk omlijnde visie in z'n hoofd over NME maar denkt hier wel over na
3. De respondent heeft helemaal geen duidelijk omlijnde visie wat betreft NME

b. Theorie of empirie

1.
2.
3.
4.

c. Belang theorie

1. De theoretische onderbouwing van NME is belangrijk maar het vormt geen uitgangspunt voor iedereen
2. De theoretische onderbouwing van NME is heel belangrijk
3. De theoretische onderbouwing van NME is onbelangrijk

d. Tijd voor theorie

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Scores

Tot. antwoord % aandeel

12
2
0

14 0.857142857
14 0.142857143
14
0

9
3
2
0

14 0.642857143
14 0.214285714
14 0.142857143
14
0

7
5
0

12 0.583333333
12 0.416666667
12
0

1. Voldoende
2. Te weinig
3. Te veel

6
6
0

12
12
12

0.5
0.5
0

e. Ruimte voor theorie

1. Te weinig
2. Voldoende
3. Te veel

5
3
0

8
8
8

0.625
0.375
0

f. Beschikbaarheid

1.
2.
3.
4.

Voldoende goede theorie beschikbaar, maar geen goede vertaalslag voor het NME veld
Te weinig goede theorie beschikbaar
Voldoende goede theorie beschikbaar, en ook goed vertaald voor NME-ers
Geen goed georganiseerde kennisinfrastructuur aanwezig

4
2
2
1

9
9
9
9

0.444444444
0.222222222
0.222222222
0.111111111

g. Wie doet theorie

1.
2.
3.
4.

Iedereen
Alleen de uitvoerders
Alleen de beleidsmakers
Speciale kennissectie (bijv. Vernieuwers uit arrangementenmodel)

6
4
1
1

12
0.5
12 0.333333333
12 0.083333333
12 0.083333333

h. Theorie binnen proces

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De theorie is niet leidend maar ondersteunend
Het is een kader van waaruit de uitvoering plaatsvindt
De theorie moet zorgen voor een consistent begrip van NME
De theorie wordt gebruikt om beleidsdoelen scherper te krijgen
De theorie wordt gebruikt om de organisatie in de NME sector te versterken
De theorie moet achteraf gebruikt worden om een bepaalde aanpak te toetsen
Er is verschil tussen de theorie over de uitvoering van NME en de organisatie van NME

7
4
3
2
2
1
1

20
20
20
20
20
20
20

De visie is
De visie is
De visie is
De visie is

gestoeld op beiden, zij het meer op ervaring
gestoeld op beiden, zij het meer op theorie
alleen gestoeld op ervaring
alleen gestoeld op theorie
]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Scores

0.35
0.2
0.15
0.1
0.1
0.05
0.05

Tot. antwoord
% aandeel

Thema

Code

a. De plaats van de respondent binnen het theoretische kader

1.
2.
3.
4.

Ped.-Eman. en Krit.-Refl.
Kritisch-Reflexief
Alle invalshoeken samen nemen
Pedagogisch-Emancipatoir

6
2
2
1

11
11
11
11

0.545455
0.181818
0.181818
0.090909

b. De plaats van de NME sector in het algemeen

1.
2.
3.
4.

Pedagogisch-Emancipatoir
Instrumenteel
Instrumenteel en Gedragspraktijken
Instrumenteel en Kritisch-Reflexief

6
1
1
1

9
9
9
9

0.666667
0.111111
0.111111
0.111111

c. De trend van de NME sector binnen dit theoretische kader

1. Richting Instrumenteel

6

6

1

d. Consistentie tussen visies en praktijk van NME

1.
2.
3.
4.
5.

4
3
2
2
2

13
13
13
13
13

0.307692
0.230769
0.153846
0.153846
0.153846

De sector wordt tegen de zin in richting de instrumentele hoek gedrukt
De respondent krijgt de kans te werken vanuit zijn of haar visie
Door een pro-actieve houding naar bestuuders toe kunnen NME uitvoerders zorgen voor een eigen inbreng
De aandacht moet ondanks het belang van het emancipatoire meer op instrumenteel gericht worden
De sector moet de kansen pakken die zich voordoen, ook als deze niet overeenkomen met visie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Scores

Tot. antwoord % aandeel

Thema

Code

a. Het Belangrijkste doel van NME

1.
2.
3.
4.
5.

Betrekken bij natuur en milieu (voeten in de klei)
Deelnemers in staat stellen persoonlijke waarden over natuur en milieu te ontwikkelen
Handelingsperspectief creëren
Zorgen voor draagvlak voor beleid
NME ingebed krijgen in bestuurlijke processen

9
7
4
4
1

25
25
25
25
25

0.36
0.28
0.16
0.16
0.04

b. Problemen in de organisatie van de NME sector

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er zijn een aantal gebieden waar geen NME activiteiten uitgevoerd worden (witte vlekken)
NME kent niet genoeg draagvlak onder ambtenaren. Het wordt wegbezuinigd
Er is onvoldoende consistentie in beleid tussen verschillende bestuurlijke lagen
Er bestaat geen duidelijke vorm waarin NME georganiseerd moet worden
Overheid doet te weinig om NME te verbeteren
De theorie die nodig is voor een goede organisatie wordt onvoldoende vertaald naar beleidscriteria

4
3
3
2
2
1

15
15
15
15
15
15

0.266666667
0.2
0.2
0.133333333
0.133333333
0.066666667

c. Verbeterpunten van de NME sector

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Werken via arrangementenmodel
Samenwerking tussen verschillende partijen verbeteren
Betere organisatie en consistentie door gehele beleidsketen
Professionaliteit verbeteren
De taakverdeling tussen ontwikkelaars, beleidsmakers en uitvoerders moet duidelijker zijn
Rijksoverheid en programmabureau moeten duidelijker s turen
Minder subsidie aan allerhande losse lespakketen
Kwaliteit controleren

6
6
5
5
2
1
1
1

27
27
27
27
27
27
27
27

0.222222222
0.222222222
0.185185185
0.185185185
0.074074074
0.037037037
0.037037037
0.037037037

d. De rol van theorie bij de verbetering van de NME sector

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er moet een NME opleiding komen die verdiepend werkt en specialiseert binnen het veld
Theoretis che verdieping moet bijdragen aan niveau en professionaliteit van NME professional
Theoretis che verdieping moet beleidsmaker in staat stellen beter de sector te ondersteunen
Theoretis che verdieping moet zorgen voor één consistente taal in het NME werkveld
Er moet een theoretische expertisecentrum zijn dat aan elke partij binnen sector vertaalde theorie levert
Theoretis che verdieping moet bijdragen aan betere organisatie van sector

6
4
3
2
2
0

17
17
17
17
17
17

0.352941176
0.235294118
0.176470588
0.117647059
0.117647059
0

e. De rol van de NME professional

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De
De
De
De
De
De

8
7
2
2
1
1

21
21
21
21
21
21

0.380952381
0.333333333
0.095238095
0.095238095
0.047619048
0.047619048

f. De rol van beleid in de NME sector

1.
2.
3.
4.

De gemeente is de primaire aanjager van NME, ondersteund door provincies en rijk
Overheden moeten NME in stand houden
De provincie (hogere overheden) moeten brede richtlijnen en doelstellingen formuleren, maar geen uitvoering
De provincie (hogere overheden) moeten de NME professional helpen

5
4
2
2

13
13
13
13

0.384615385
0.307692308
0.153846154
0.153846154

g. NME als beleidsinstrument

1. NME kan ondersteunen bij beleid maar dit is geen primaire taak
2. NME is geen communicatieinstrument bedoeld om draagvlak voor beleid te verwerven
3. NME heeft als primaire taak ondersteunen van beleid

9
3
2

14 0.642857143
14 0.214285714
14 0.142857143

h. Verhouding NME-LvDO

1.
2.
3.
4.

2
1
1
0

NME
NME
NME
NME
NME
NME

NME
NME
NME
NME

professional moet kunnen schakelen tussen de vraag van het beleid en z'n eigen doelen
professional moet een professional in het begeleiden van leerprocessen zijn
professional moet oog hebben voor de economische voorwaarden om NME te organiseren
professionaliteit moet een vanzelfsprekendheid zijn
professional moet werken aan bestaande projecten en geen nieuwe projecten ontwikkelen
professional moet niet bezig zijn met het uitpluizen van theoriën om producten te ontwikkelen

richt zich op de burger en het onderwijs, LvDO richt zich op overheid en bedrijven in multi-actor settings
en LvDO staan los maar vullen elkaar aan
en LvDO zijn hetzelfde
en LvDO staan volkomen los van elkaar

4
4
4
4

0.5
0.25
0.25
0

Appendix V: Uitkomsten stellingen
Respondent
Stellingen
keuze uit 2 stellingen:

eens of oneens:

Legenda:

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

3

E
K
I
G of E

E
G
K
G

I
G
I
G

I/G
K of niet K
E/K
K
G

I/G

K
E/K
K
G
G
E
I
I
K/E
K

E
K

E/K
K
G

G
I

K
I/G
G
E
K

I = instrumenteel
G= gedragspraktijken
E= pedagogisch/emancipatoir
K= kritisch reflexief
antwoord A
antwoord B
EENS
ONEENS

E
I
K/E
K
I/G
G
E
K

4

5

6

7

8

9

10

11

E
K
I
E

E
G
I
G

E
G
I
E

E
K
K
E

I
G
K
G

E
K
K
E

E
K
K
E

E
K
K
E

K
E/K
K
G

I/G
K of niet K
E/K
K
G

K
E/K
K
G

I/G
K
E/K
K
G

I/G
K
E/K

I/G
K
E/K
K
G

I/G
K
E/K
K
G

K
E/K
K
G of niet G

G
E
I
I
K/E
K

G
E
I
I
K/E
K

G
E
I
I of niet I
K/E
K

E

E

E
K

E
I
K/E
K

E
K

G
G
E
I
K/E

G
E
K

E
I
I
K/E
K

I
I
K/E
K

G
E

E

E
I
K/E
K
G of niet G
E

12

13

E
G
K
E

E
K
K
G

I/G
K

I/G

E/K
K of niet K K
G

14

I
K
K
E

K
E/K
K
G

G
E
I
I
K/E
K

G of niet G
E
I
I
I
K/E
K/E
K
K

E
K

G
E
K

E
K

Wetenschap/advies
1
4

Respondent
Stellingen
keuze uit 2 stellingen:

eens of oneens:

Legenda:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7

Programmabureau/rijksoverheid
2
3
10

E
K
I
G of E

E
K
I
E

E
K
K
E

E
G
K
G

I
G
I
G

K
E/K
K
G

K
E/K
K
G

I/G
K
E/K
K
G

I/G
I/G
K of niet K
E/K
E/K
K
K
G
G

G
E
I
I
K/E
K

G
E
I
I
K/E
K

E
K

E

K/E
K

E
K

I = instrumenteel
G= gedragspraktijken
E= pedagogisch/emancipatoir
K= kritisch reflexief
antwoord A
antwoord B
EENS
ONEENS

I

K
I/G
G
E
K

E
I
K/E
K
I/G
G
E
K

Provinciaal beleid
5
9

Uitvoeringsorganisaties
6
14

E
G
K
E

I
G
K
G

E
K
K
E

E
G
I
E

I
K
K
E

I/G
K
E/K

K
E/K
K
G of niet G

K
E/K
K
G

K
E/K
K
G

G
E
I
I of niet I
K/E
K

I
I
K/E
K

E
K

E
K

E
K
K
G

E
G
I
G

I/G
K
E/K
K
G

I/G

I/G
I/G
K of niet KK
E/K
E/K
K
K
G
G

I/G
K

G
E
I
I
K/E
K

E
I
I
K/E
K

G
E
I
I
K/E
K

E

G
E

I
I
K/E
K

E

E/K
K

G of niet G
E
I
K/E
K
G
E
K

E
K
K
E

Gemeentelijk beleid
8
11

12

E
K
K
E

G
E
I

13

K of niet K
G

E
K

G
G
E
I
K/E

G
E
K

E
I
K/E
K
G of niet G
E

