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Voorwoord
Met het voltooien van deze thesis rond ik mijn studie Zorgethiek en Beleid af. Tijdens de
studie werden mij meerdere brillen aangereikt die mijn blik op de wereld in het algemeen en
die van mijn professionele onderwijspraktijk in het bijzonder veranderde. In het onderwijs kan
de waan van de dag met de focus op resultaten het zicht op de student ontnemen. Op de UvH
heb ik mij als student altijd gezien gevoeld. Met deze thesis wilde ik mijn studenten in beeld
brengen. Het liefst had ik hun gezichten op het titelblad gehad maar dat vonden zij zelf niet
zo’n goed idee.
Gülsum, Gizem, Merle, Rana, Zeynep, Eline, Isa, Kimberly, Mandy & Mandy, Jet, Enise,
Marlinde en Aida, ik ben blij dat jullie met mij de speelruimte betraden om het duistere
hyperobject dat klimaatverandering is te onderzoeken. Dank jullie wel dat ik getuige mocht
zijn van het ontstaan van jullie mooie werken. Terwijl mijn studie hier eindigt, loopt jullie reis
nog even door wanneer jullie je werken ten toon gaan stellen. Jullie hebben helemaal gelijk
dat jullie het verdienen gehoord te worden!
Mijn dank gaat verder uit naar het web van relaties dat de context vormde die mijn studie
mogelijk maakte. Zo bood Teresia mij haar expertise in arts based research en een luisterend
oor. Hielp Berthie mij met de visuele vormgeving. Waren vanaf het begin van de studie
Wilco, Roos, Joske en Antoinette er om te spelen met en aanscherpen van mijn gedachten.
Ik wil Carlo bedanken voor zijn bemoedigende begeleiding.
Tot slot dank ik mijn dierbaarste circle of care, Bert, mijn lieve, geduldige rots in de
speelruimte van mijn leven, Nathan voor de muzikale intermezzo’s en Noa voor haar fijne
peptalks, vast is vast!
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Samenvatting
Klimaatverandering zal leiden tot steeds meer maatregelen om ermee om te gaan. Deze
maatregelen grijpen in op het leven van iedere burger. Zowel in het maatschappelijk debat als
bij de deliberatieve vormen van democratie die hierbij ingezet worden is de stem van de MBO
opgeleide jongere weinig aanwezig. In het onderwijs wordt klimaatverandering doorgaans
benaderd vanuit een beheersingsperspectief terwijl het bij uitstek een probleem is dat raakt
aan bestaande waarden. Om het perspectief van jongeren zichtbaar te maken is er behoefte
aan participatieve, interdisciplinaire, creatieve benaderingen om de verbeelding die nodig is
om deze waarden te bevragen aan te boren.
Voor deze thesis is zorgethisch onderzoek verricht. In het theoretisch deel is gebruik gemaakt
van zorgethische auteurs om te onderzoeken wat een caring democracy, die Tronto beschrijft,
inhoudt voor de verantwoordelijkheid van burgers ten aanzien van de niet-menselijke wereld
en de verre ander in plaats en tijd. Vervolgens is gekeken naar wat klimaatverandering voor
jonge mensen betekent en welke rol het onderwijs daarin vervult. MBO 4 studenten blijken
voornamelijk opgeleid te worden om zich te conformeren aan bestaande normen.
Voor het empirisch deel is onderzoek gedaan met 14 tweedejaars MBO-4 studenten door het
creëren van vrije onderzoeksruimte om met creatieve middelen hun verbinding met
klimaatverandering te onderzoeken. Deze studenten hebben 5 werken gemaakt waarmee zij
hieraan uiting geven.
Uit de dialectische verbinding van de inzichten uit het empirische deel met de theorie bleek
dat, hoewel de verbinding van deze studenten met klimaatverandering omgeven is met veel
onzekerheid, er wel degelijk sprake is van betrokkenheid met en bezorgdheid ten aanzien van
dit thema. Deze studenten kunnen zich moeilijk identificeren met de bestaande manieren om
dat duidelijk te maken. Daarbij worden deze studenten doorgaans aangemoedigd zich te
conformeren in plaats van hun eigen geluid te laten horen. Vrije onderzoeksruimte kan
gelegenheid bieden dat eigen geluid te ontwikkelen en via het gemaakte werk de verbinding
van binnen- met buitenwereld te leggen. Het is aan die buitenwereld de aandacht op te
brengen dat geluid te verstaan.
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1 Problematisering
1.1 Aanleiding
Begin 2019 waren er in Nederland verschillende klimaatdemonstraties door scholieren en
studenten. Als docent in het MBO en student aan de UvH, waar ik met dezelfde generatie
studenten omringd ben, viel mij een verschil op. Waar op de UvH klimaatverandering en de
consequenties ervan onder de studenten onderwerp van gesprek was, leek dit ver weg onder
de studenten die ik voor mij had in de klas. In het MBO is Burgerschap een verplicht
onderdeel van iedere opleiding. In deze lessen is mijn ervaring dat deze studenten over het
algemeen weinig vertrouwen hebben in de politiek, zich vaak niet gehoord voelen en zich er
liefst niet mee bezig houden. Een kort onderzoek onder 66 MBO-4 studenten liet zien dat zij
wel degelijk een zorg over klimaatverandering hebben1. Het was alleen moeilijk om er uiting
aan te geven omdat, zoals één van de studenten het verwoordde: “het moeilijk is te praten
over iets waar je eigenlijk geen verstand van hebt.” Nu ik weet van hun bezorgdheid over
klimaatverandering leek mij dat een mooi aanknopingspunt om met hen te onderzoeken wat
voor hen een passende manier zou kunnen zijn om deze zorgen te uiten, zodat ze beter
gehoord zouden kunnen worden in het klimaatdebat.

1.2 Maatschappelijke probleemstelling
Gebaseerd op internationale afspraken2 neemt de Nederlandse overheid maatregelen om
Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals uitgewerkt in
onder meer het Klimaatakkoord, 20193. Deze maatregelen raken aan het leven van alledag van
iedereen en het is dan ook in de eerste plaats een maatschappelijke transitie die vraagt om
“lastige keuzes waarbij burgers, bedrijven en overheid op elkaar zijn aangewezen” (Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat, 2019).

1

Dialogen ROC Aventus Middelweg Deventer en Apeldoorn; Dialogen met MBO studenten in het kader van
verbindend verduurzamen. A. Knol, B. Katoele, B. van Herrikhuijzen. December 2019. RLI
2
Klimaatverdrag van de Verenigde Naties uit 1992, het Kyoto-protocol (1997) en het in 2016 door Nederland
ondertekende Klimaatakkoord van Parijs met de afspraak dat met ingang van 2020 gestreefd wordt naar een
beperking van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden Celsius.
3
Ook het Deltaprogramma en de Nationale Adaptatiestrategie. www.rijksoverheid.nl
Geraadpleegd 15-10-2020
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Nederland kent een representatieve democratie en hoewel daarin de gedachte van inclusiviteit
besloten ligt, wordt dat toch door bepaalde groepen in de samenleving, waaronder jongeren en
mensen met een lagere opleiding onvoldoende zo ervaren (van Reybrouck, 2016; Willink,
2018; Remkes et al., 2018; Putters, 2019). Dit verschil in politieke participatie kan voor een
kloof in de samenleving zorgen en dat resulteert in minder tevredenheid over het
democratisch proces, minder draagvlak en minder politiek vertrouwen (van Reybrouck, 2008,
2016; Remkes et al., 2018; Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON), 2018; Willink,
2018; Putters, 2019). Om dit te voorkomen wordt steeds meer gewerkt met deliberatieve
vormen van democratie. Zo kwam het Klimaatakkoord tot stand met input vanuit zogenoemde
‘tafels’, waar vertegenwoordigers van diverse belangengroepen meedenken over de invulling
van beleid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat., 2019).
De massale scholierenprotesten die sinds 2019 door heel Europa plaatsvonden laten zien dat
het issue van klimaatverandering jongeren raakt. In Nederland namen twee
vertegenwoordigers van de Jonge Klimaatbeweging (JKB)4 plaats aan één van de
eerdergenoemde klimaattafels. De vraag rijst of de stem van lager opgeleide jongeren in deze
initiatieven wel voldoende te horen is. Zij zijn immers vaak ondervertegenwoordigd in alle
vormen van burgerparticipatie (SKON, 2018; Tonkens & Hurenkamp, 2019). Binnen de JKB
herkent men dit en wordt er gezocht naar manieren hen te betrekken (Persoonlijke
communicatie JKB, 2020; Jonge Klimaatbeweging, 2020). Onderzoek onder 1106
Amsterdamse scholieren van negen scholen, variërend van VMBO tot VWO, naar hoe zij
denken over klimaatverandering liet zien dat, hoewel zij het als een probleem ervaren, er
slechts in beperkte mate sprake was van self efficacy, de overtuiging zelf een bijdrage te
kunnen leveren (Bosschaart, 2019). De scholierenprotesten bleken niet zozeer een uiting van
een generatieconflict maar vooral langs sociaaleconomische scheidlijnen te lopen (Bosschaart,
2019).
In mei 2020 heeft de MBO-raad het SDG-charter5 ondertekend. Doel 4 geeft aan dat
onderwijs kan helpen bij het creëren van een duurzamere, rechtvaardigere en vreedzamere
wereld en doel 13 roept op tot dringende actie om klimaatverandering en haar impact te
bestrijden. Deze doelen worden in het MBO meegenomen in de burgerschapsopdracht.

4

Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties. Zij proberen klimaat- en
duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici,
beleidsmakers en bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad. www.jongeklimaatbeweging.nl
5
De SDG-charter – Bestaat uit de 17 Sustainable Development Goals die in 2015 door de VN als de nieuwe
mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 werd vastgesteld.
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Desalniettemin ontbreekt het veelal aan de stem van deze jongeren in het klimaatdebat. De in
de aanleiding genoemde dialogen6 onder 66 MBO-4 studenten Zorg en Welzijn in Deventer
lieten zien dat er een breed gevoelde zorg over klimaatontwikkelingen leeft. Het roept de
vraag op hoe deze individuele geraaktheid zodanig vertaald kan worden dat ook hun zorgen
en behoeften gehoord kunnen worden.

1.3 Wetenschappelijke probleemstelling
De maatschappij bekeken vanuit ecologische zorg laat, naast toekomstige generaties en de
niet menselijke wereld, tevens jongeren buiten het gezichtsveld vallen (Hayward, 2020). Ook
in het Nederlandse klimaatdebat wordt hun kennis onvoldoende (h)erkend (Boon, 2020).
Gebrek aan vertegenwoordiging in traditionele vormen van politieke participatie hoeft echter
nog niet te wijzen op een gebrek aan democratische kennis of een gebrek aan betrokkenheid
(Banaji et al., 2017). Het bespreken van politieke kwesties lijkt voor jongeren minder van
belang (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schulz, 2001) en zij zoeken vooral naar activiteiten
om hun frustratie, zoals rondom klimaatverandering vorm te geven (O’Brien, Selboe &
Hayward, 2018). Het onderwijs kan hun vermogen om deel te nemen aan het klimaatdebat
versterken (Van Oers Leeman & Volman 2009; Suransky et al., 2020). Het afgelopen
decennium is de internationale wetenschappelijke belangstelling voor onderwijs en
klimaatverandering flink opgekomen (Monroe, Plate, Oxarart, Bowers & Chaves, 2017, p.
806) en hoewel binnen het MBO verschillende practoraten7 met betrekking tot
burgerschapsonderwijs of duurzaamheid zijn gestart, ontbreekt het daar nog aan onderzoek
over dit specifieke thema.

In het onderwijs wordt klimaatverandering doorgaans benaderd vanuit een
beheersingsperspectief waarbij kennis leidt tot actie (Saari & Mullen, 2018; Biesta, 2019;
Rousell & Cutter-Mackenzie-Knowles, 2019; Reid, 2019; Hayward, 2020).
Klimaatverandering hangt sterk samen met bestaande waarden waarvan de invloed erkend
moet worden (Monroe, Plate, Oxarart, Bowers & Chaves, 2017; Biesta, 2019). Het gaat in het

6

Dialogen ROC Aventus Middelweg Deventer en Apeldoorn; Dialogen met MBO studenten in het kader van
verbindend verduurzamen. A.Knol, B. Katoele,B. van Herrikhuijzen. December 2019. RLI
7
Laurence Guérin (ROC van Twente) en Chris Holman, (Noorderpoort) Practoraat Burgerschap. Birgit Pfeifer
(Federatie Chr. MBO) Practoraat Verschillen waarderen. Paulo Moekotte (MediaCollege Amsterdam e.a.)
Practoraat Mediawijsheid, Koen Vos (ROC Friese Poort, Practoraat Brede Vorming (www.practoraten.nl
geraadpleegd jan 2021).
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geval van klimaatverandering echter niet zozeer om hoe deze jongeren betrokken kunnen
worden bij bestaand beleid, maar ook hoe zij kunnen afwijken van bestaande normen, leefstijl
en besluiten (O’Brien, Selboe & Hayward, 2018). Dit vraagt naast kennis en instructie vooral
om verbeelding (Kagawa & Selby, 2010; Hayward, 2020, p. 211). Bijvoorbeeld door de
unieke perspectieven en ervaringen van jongeren als uitgangspunt te gebruiken, wat zeldzaam
gebeurt: de top-down benadering van kennisoverdracht is nog altijd dominant (Rousell &
Cutter-Mackenzie-Knowles, 2019). Er is dus behoefte aan participatieve, interdisciplinaire en
creatieve benaderingen om de verbeelding van de jongeren aan te boren (Monroe, Plate,
Oxarart, Bowers, & Chaves, 2017; Rousell & Cutter-Mackenzie-Knowles, 2019; Hayward,
2020). Zo’n benadering laat ruimte voor radicale en visionaire alternatieven en zal jongeren in
staat stellen om stevig en betekenisvol deel te nemen aan het complexe klimaatdebat (Rousell
& Cutter-Mackenzie-Knowles, 2019).

1.4 Zorgethiek
Dit onderzoek vindt plaats binnen de kaders van de zorgethiek. In tegenstelling tot de nog
altijd dominante ethische stromingen uit de twintigste eeuw waarbij morele kennis deductief
wordt verkregen door rationele, logische, conceptuele analyse, stellen zorgethici dat het goede
oplicht uit praktijken (Tronto, 2013). De gedetailleerde, context gebonden, belichaamde,
dagelijkse leefervaring is het startpunt voor ethisch denken en handelen (Leget, Nistelrooij &
Visse, 2017). Zorgethiek is een politieke ethiek waarbij de maatschappij vanuit de zorg wordt
bekeken. Zorg wordt hier breed opgevat als alles wat gebeurt om de wereld te onderhouden,
voort te laten bestaan en te repareren zodat deze leefbaar blijft (Tronto, 1993). Aangezien er
wordt gewerkt mét, in en dóór de natuurlijke leefomgeving om die zorg te verlenen en te
ontvangen, omvat het reflecteren op zorgpraktijken ook de eveneens kwetsbare nietmenselijke wereld (Bellacasa, 2017). Zorg is een sociale afstemmingspraktijk binnen een
georganiseerde samenleving en derhalve altijd ook een politieke praktijk (Tronto, 2013).

De onderwijspraktijk is ook een relationele afstemmingspraktijk (Noddings, 2003; 2012).
Klimaatverandering in het onderwijs vraagt om voorbij de huidige cognitieve
wetenschappelijke beheersingsbenadering, gericht te zoeken naar manieren die bestaande
opvattingen en houdingen aanboren met oog voor de specifieke context waardoor de
affectieve dimensie in zicht blijft (Rousell & Cutter-Mackenzie-Knowles, 2019). Dit sluit aan
bij de oproep van minister Engelshoven om MBO studenten meer eigenaarschap over hun
9

burgerschap te geven door te richten op doen, ontmoeten en ervaren (Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019).

1.5 Vraagstelling
Hoe kan het MBO-4 onderwijs studenten ondersteunen in de verbinding maken tussen hun
latente zorgen omtrent klimaatverandering en het (al dan niet zelf) tot politieke actie komen
zodat hun zorgen en behoeften een plek hebben in een caring democracy?
a) Wat is binnen het MBO de huidige onderwijskundige context voor het omgaan
met klimaatverandering?
b) Welke inzichten bieden Tronto en Noddings, vanuit de zorgethiek en Biesta,
vanuit de Nederlandse situatie ten aanzien van caring burgerschap, met
betrekking tot onderwijs over klimaatverandering?
c) Hoe kan ruimte om met creatieve werkvormen te werken MBO 4 studenten
ondersteunen hun verbinding met klimaatverandering zichtbaar te maken?
d) Wat zijn volgens en voor MBO-4 studenten passende manieren hen te
engageren in het klimaatdebat?

1.6 Doelstelling
De interne doelstelling van dit onderzoek is tweeledig: Inzicht krijgen in het engagement (of
het gebrek daaraan) van een groepje MBO-4 studenten ten aanzien van klimaatverandering
door met hen te zoeken naar hoe een didactiek, waarin ruimte is voor de affectieve dimensie,
dit zichtbaar kan maken. Naast dit kennisdoel beoogt het onderzoek iets te veranderen,
namelijk de studenten beter in staat te stellen zich kenbaar te (laten) maken in het
klimaatdebat.
Het externe doel is mogelijke aanknopingspunten te vinden om het burgerschapsonderwijs
eraan te laten bijdragen dat MBO-studenten beter gehoord kunnen worden in het
klimaatdebat.
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Leeswijzer

2

Klimaatverandering volgt in deze thesis de definitie die de United Nations Convention on
Climate Change (UNCC)8 hanteert:
“de verandering in klimaat die direct of indirect wordt toegeschreven aan menselijke activiteit
die de samenstelling van de mondiale atmosfeer verandert en die een aanvulling is op de
natuurlijke klimaatvariabiliteit die in vergelijkbare perioden wordt waargenomen”.

Afkortingen van degenen die aan het woord zijn in de quotes:
T

= Teresia Elsinga, die de workshops over werken met arts based research verzorgde.

S1, 2, - = verschillende studenten
M

8

= Marijke Melissen

https://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/press_factsh_science.pdf
11

3 Ecologisch burgerschap in een caring democracy

3.1 Caring democracy

Gilligan zag in de jaren 80 van de vorige eeuw een morele benadering gebaseerd op de praxis
en socialisatie van zorg (Gilligan,1993). Dit in contrast met een ethiek van rechtvaardigheid
waarbij wordt uitgegaan van abstracte, universele principes waardoor morele kennis deductief
kan worden verkregen door rationele, logische, conceptuele analyse. De mens wordt hierbij
voorgesteld als afstandelijk en autonoom, bereid om verhoudingen en omstandigheden op te
geven omwille van een rationeel en rechtvaardig moreel oordeel (Tronto, 1993).
Liberale moraliteit rust op deze theorie van rechtvaardigheid en gaat uit van rationeel en
autonoom denken. Held noemt als voorbeeld marktwerking, waarbij ervan uitgegaan wordt
dat ieder vrij is toe te treden, voorbijgaand aan ongelijkheid tussen mensen om daar te komen
(Held, 2006, p. 81). Deze nadruk op vrijheid en autonomie in het openbare leven en politiek
versmalt de blik tot individualisme en materialisme en doet zo geen recht aan de
werkelijkheid. Mensen zijn immers afhankelijk van zorg voor elkaar en hun leefomgeving.
Uitgaande van de behoefte van de mens als wederzijds afhankelijk, ontstaat er een andere
morele benadering. In plaats van gelijkheid van mensen als uitgangspunt, wordt gelijkheid
een politiek doel (Tronto, 2013, p.164). Rechtvaardigheid en zorg zijn dan niet tegengesteld
maar met elkaar verweven. Een ethiek gebaseerd op zorg ziet de mens als contextueel en
ingebed in relaties en benadrukt de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien. Zorg
wordt ruim opgevat in de definitie van Tronto/Fischer namelijk:
"a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and
repair our world so that we can live in it as well as possible. That world includes our
bodies, ourselves, and our environment, all of which we seek to interweave in a
complex, life-sustaining web” (Tronto 1993, p.103).

Tronto (2013) bepleit hiertoe een caring democracy als een democratie die zorg centraal stelt
in het politieke leven. Wanneer zorg wordt opgevat als een morele en een politieke praktijk
zal meer zorg leiden tot meer moraliteit en tot betere democratische burgers (Tronto, 1993).
Democratisch burgerschap wordt gevoed door deze zorgpraktijken waarbij concepten als
12

rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid, in de zin van afwezigheid van dominantie,
onontbeerlijk zijn in het vaststellen wat goede zorg is (Tronto, 2013). Tronto (2013)
onderscheidt vijf fasen in de permanente cirkelgang tussen zorgvraag en zorghandeling:
caring about - het signaleren van een behoefte aan zorg; taking care of - het organiseren van
zorg; care giving- het direct zorgen; care receiving - het ontvangen van zorg; en caring with zorgen als collectieve verantwoordelijkheid in lijn met democratische waarden. Democratie
gaat dan ook in de eerste plaats over het verdelen van verantwoordelijkheden waarbij plaats is
voor emoties en gevoelens als moral point of view (Tronto, 2013 Walker, 2007). Essentieel is
dat burgers kwetsbaarheid, ook die van henzelf, erkennen. Van daaruit kan gereflecteerd
worden op de zorgpraktijken om hen heen (Tronto, 2013, p. 146).

Een ethic of justice met haar nadruk op de onafhankelijke, autonome mens verwijdert
individuen van deze bron van moraliteit en volgens de filosofe Baier kan dat gebrek aan
verbondenheid onder meer leiden tot apathie ten aanzien van politieke processen (Mingol,
2013). De focus van morele actie in de zorgethiek is juist het in stand houden van
interpersoonlijke relaties. Selma Sevenhuijsen gebruikt hiervoor de term relationele
autonomie. Deze naar buiten gerichte houding is een bron van inspiratie en de katalysator
voor burgerparticipatie (Mingol, 2013).
Burgerschap zou dus gebouwd moeten worden rondom het beeld van de burger als een
relationeel subject. Het beperken van de zorg tot het private domein is dan ook schadelijk
geweest voor de publieke ruimte (Tronto, 1993), te merken aan een gebrek aan betrokkenheid,
motivatie en gevoel van verantwoordelijkheid (Mingol, 2013). Burgerschap in een caring
democracy gaat dan ook niet slechts over het nastreven van de eigen particuliere belangen
maar ook dat van de meest kwetsbaren en voor het behouden van de leefomgeving (Mingol,
2013). Volgens Tronto (2013) is het hierom van belang dat actoren die traditioneel uitgesloten
worden politiek gaan meedoen waardoor het politieke debat verandert. “Reimagine
democratic life as an ongoing practice and institution in which all citizens are engaged”
(Tronto, 2013, p. 169). In het kader van een ecologische probleem als klimaatverandering
roept dit de vraag op wat de zorgrelatie van deze burgers met komende generaties en de nietmenselijke wereld is. In de volgende paragrafen ga ik hier nader op in.
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3.2 Zorg voor anderen in de toekomst

De nadruk op zorgen voor elkaar roept de vraag op wat Tronto/Fischer bedoelen met our
world en our environment (Tronto, 1993). Waaruit bestaat een relatie met nog niet bestaande
personen en is dat een basis van en voor zorg? Zij zijn immers bij uitstek afhankelijk van ons
handelen door de wijze waarop wij de planeet die ons verbindt aan hen doorgeven. Daar komt
bij dat onze acties in het heden van invloed kunnen zijn op welke ander er in de toekomst
überhaupt kan of mag zijn (Gardiner, 2011).
Door de nadruk te leggen op het relationele aspect van het wederzijds afhankelijk zijn, lijkt de
zorgethiek hierin tekort te schieten (Randall, 2019). Wanneer zorg wordt opgevat als iets
tussen concrete individuen en de responsiviteit van de zorgontvanger daar een cruciaal
onderdeel van is (Tronto, 1993; Noddings,1995; 2013) zou voor de relatie met toekomstige
generaties geen zorg gedragen hoeven worden aangezien daar hiervan geen sprake is. Er is
uiteraard wel contact tussen generaties die elkaar opvolgen. Jeugd en ouderen delen immers
tijdelijk de aarde en in het bijzonder ouders zullen een zorg voelen om voldoende middelen na
te laten zodat hun kinderen kunnen voortbestaan. Maar dat zou impliceren dat die zorg
beperkt blijft tot zorg voor wat als eigen kan worden beschouwd. Dit zal de ongelijkheid van
zorg in stand houden (Tronto, 2013, p. 175).
In een geglobaliseerde wereld komt ‘de verre ander in plaats en tijd’ dichterbij, bijvoorbeeld
door beelden in de media, en kan zo onze bezorgde aandacht krijgen (Pulcini, 2016).
Verondersteld dat dit emoties als empathie of angst kan oproepen, hoeft dat nog niet te leiden
tot een betrokkenheid die aanleiding geeft tot actief zorgen (Pulcini, 2016). Groves (2014)
hanteert in deze context het psychologische fenomeen van gehechtheid. Hechtingsobjecten
zijn verbindingen die mensen maken met bepaalde objecten om hen heen, wat helpt zich te
oriënteren en hun plaats in de wereld te bepalen. Het kan vele vormen aannemen bijvoorbeeld
menselijk, zoals kinderen of vrienden maar ook niet-menselijk, zoals landschappen of
culturele tradities in kunst, religie of zelfs idealen (Groves, 2014, p. 192). Samen vormen zij
een web van betekenisvolle relaties dat mensen in staat stelt zich te verhouden tot een
onzekere toekomst. Door te zorgen voor de wereld die uit dit web van verwevenheden bestaat,
zorgen we ook voor de ander in de toekomst, anticiperend op hun verbondenheid met het
narratief van zorg waarop onze gehechtheid gebaseerd is. Toekomstige generaties zijn zo met
ons verbonden als partners in zorg (Groves, 2014, p. 192). De zorg voor een hechtingsobject
anticipeert dus op een toekomst. Wanneer het ons niet interesseert wat ermee gebeurt wanneer
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wij er niet meer zijn, is er geen sprake van echte zorg. Groves’ (2014) redenatie is gebaseerd
op de aanname dat wanneer er in het heden gezorgd wordt zonder dat er een wens is voor de
zorg in de toekomst, er geen sprake is van echte zorg. Zorg voor toekomstige generaties is dus
verbonden met hun gerelateerd zijn aan de hechtingsobjecten van de huidige generatie.
Toekomstige generaties hebben dus geen inherente morele relevantie. Volgens Randall (2019)
is dat wel zo, de huidige generatie geeft sowieso om een volgende generatie omdat de
hechtingsobjecten hun betekenis juist ontlenen aan het feit dat de toekomstige generatie ze zal
erven. De huidige generatie vormt zo een denkbeeldige relatie met toekomstige generaties
door zich onderdeel van een trans-generationele gemeenschap te wanen. Toekomstige
generaties hebben dus een stem doordat de huidige zich een voorstelling maakt van hun
wensen (Randall, 2014).
Zorgethisch beschouwd wordt de huidige generatie geacht te zorgen voor de condities
waaronder goede zorgrelaties in de toekomst kunnen floreren (Groves, 2014; Randall, 2014).
De normatieve criteria daarbij zijn dat er sprake moet zijn van wederzijds belang (Randall,
2014) ofwel solidariteit in het nastreven en onderhouden van goede zorgrelaties voor iedereen
(Groves, 2014). Naast betrouwbaarheid (Randall, 2014), zijn aandachtige betrokkenheid en
responsiviteit, zoals we zagen in Tronto’s (1993) fasen van goede zorg, essentieel. We zouden
de omstandigheden moeten bevorderen die dergelijke waarden mogelijk maken, zodat
toekomstige generaties voldoende middelen hebben om aan elkaars behoeften te voldoen
(Randall, 2014).

3.3 Zorg voor niet-menselijke wereld
Geconstateerd hebbend dat we een verplichting hebben ten opzichte van toekomstige
generaties, door bijvoorbeeld te zorgen dat we een fatsoenlijke aarde doorgeven, rijst de vraag
of we de zorg voor de leefomgeving enkel zien als iets dat ten dienste staat van menselijk
welbevinden nu en in de toekomst of dat er ook een intrinsieke zorgrelatie bestaat met de
aarde en haar niet-menselijke bewoners? In de definitie van Fischer/Tronto is er weliswaar
sprake van zorg voor de leefomgeving maar gerelateerd aan het menselijk gebruik ervan: our
enviroment “so that we can live in as well as possible”(Tronto, 1993 p. 103). Mensen zijn
afhankelijk van de aarde en hebben ontegenzeggelijk een effect op die aarde. Ondanks dat de
mens in een moderne maatschappij zich graag voorstelt als beheerser van dat proces is er
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sprake van afhankelijkheid en kwetsbaarheid van beiden. Engster (2006) stelt dat zorgethisch
gezien onze morele verplichting ten aanzien van de behandeling van dieren voortkomt uit de
relatie die we met hen hebben. Mensen hebben dus geen absolute verplichting om voor dieren
te zorgen maar wel ten aanzien van dieren die onder hun zorg vallen, omdat zij afhankelijk
van hen zijn voor hun welbevinden of om te overleven (Engster, 2006). De zorg voor dieren
beperkt zich dan tot die waar we een relatie mee hebben en de kwaliteit van leven die we hen
bieden. Het is ieders morele plicht om voor strenge wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn
te pleiten en om, tot die er is, geen dierlijke producten of enkel die diervriendelijk
geproduceerd zijn te consumeren (Engster, 2006). Deze opvatting duwt deze zorg richting het
privédomein, waarvan geconstateerd is dat het een buitenproportionele belasting legt bij
kwetsbare, gemarginaliseerde groepen en de bevoorrechten niet voorbij de eigen
zorgbelangen hoeven te kijken (Curtin, 1991; Tronto, 1993, p. 146).
De eerder genoemde fasen van Tronto (1993) lijken een bredere benadering toe te staan.
Caring about is de gegeneraliseerde vorm van zorg die specifieke anderen betreft zonder dat
er een directe verbondenheid met anderen is. Door bijvoorbeeld te lezen over de houtkap van
oerbossen kan caring about ontstaan (Curtin, 1991). Wanneer dit gerelateerd kan worden aan
waardering en begrip in een specifieke context, zoals de bomen waarlangs je je dagelijks
rondje rent en die je niet graag zou zien verdwijnen, kan caring for ontstaan (Curtin, 1991).
Caring for wordt gekenmerkt door waardering voor en begrip van een particuliere context
waarin men deelneemt. Zo kan de relatie met specifieke dieren waar wij direct zorg voor
dragen ons verbinden met het uitsterven van een soort elders in de wereld. Caring for kan ook
ontstaan uit het besef dat het eigen leven, al dan niet bewust, de oorzaak is van de
onderdrukking van anderen. Dit is gebaseerd op het vermogen tot zorgen en niet op basis van
gelijkheid of wederkerigheid (Curtin, 1991). Ons caring about hangt zo dus samen met de
mate waarin wij empathie kunnen opbrengen voor anderen en dat hangt samen met de mate
waarin wij ons in de ander kunnen herkennen.
Het Cartesiaans onderscheid van lichaam en geest heeft ons ‘ontlichaamd’ en zo verder
verwijderd van de niet-menselijke wereld (Curtin, 1991). De rationele mens wordt dan als
superieur voorgesteld. Eco-feministen herkennen dit toedichten van een gebrek aan
rationaliteit aan een ander als een manier om de eigen dominantie te legitimeren en wijzen dat
dan ook af (MacGregor, 2004). Binnen de zorgethiek wordt het lichamelijke juist als een bron
van morele kennis gezien.
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In toenemende mate worden aannames met betrekking tot de plaats van de mens bekritiseerd,
waarbij antropocentrisme ingeruild wordt voor een gedecentreerd beeld van meerdere
agencies die met elkaar verbonden zijn. Zo ziet Bruno Latour (2017) niet alleen
samenlevende en onderling afhankelijke mensen maar een bestaan doorweven met mensen en
dingen. Denkers als Barad (2007) en Morton (2018) spreken beiden, zij het met verschillende
accenten, over objecten in beweging (objects-in-motion), dat wil zeggen dat het begrip en de
identificatie van de ander/het andere ontstaat in het dynamisch samenkomen, de intra-action,
waardoor dingen onderscheidend zijn maar nooit volledig begrepen (Johns-Putra, 2013, pp.
127-128). Zo is volgens Johns-Putra (2013) ook zorg intra-actief, de identiteit van zorggever
en ontvanger worden gevormd binnen de voorwaarden van de ontmoeting. In iedere
ontmoeting brengen wij een zelf mee dat al is aangetast door eerdere ontmoetingen en worden
in die ontmoeting ook gevormd (Johns-Putra, 2013; Tsing, 2017).
Onze leefwereld is dermate verweven met de menselijk en niet-menselijke anderen, techniek,
cultuur en natuur , dat de hiërarchische tweedeling van de mens boven de natuur is niet vol te
houden (Barad, 2007; Haraway, 2016; Bellacasa, 2017). Bellacasa (2017) decentraliseert de
mens dan ook en plaatst haar ín een meer dan menselijk web van zorg. Haraway (2016)
spreekt van kinship, verwantschap door het onlosmakelijke betrokken zijn van mens en
ecologisch systeem. Zij koos bewust voor het woord kinship met de connotatie naar
familiesystemen omdat daar een natuurlijke oproep tot zorgen in besloten ligt (Haraway,
2016).
Het intra-actieve karakter van zorg betekent dat de zorg die verleend wordt afhankelijk is van
voor wie of wat wordt gezorgd: een zelfde zorgontvanger zal op verschillende momenten
verschillende zorg nodig hebben. Bovendien betekent zorgen voor het één het niet zorgen
voor het ander (Johns-Putra, 2013). De zorg van de zorggever kan niet verondersteld worden
een stabiele, specifieke hoeveelheid te zijn ( Johns-Putra, 2013). Daarbij blijft er dus altijd iets
onbekend. Deze onzekerheid vraagt om een open, niet vooraf bepaalde manier van denken
zodat men op de veranderende eisen van de situatie kan reageren. Dat vraagt om een
praktische, speculatieve ethiek om steeds ‘zo goed mogelijke’ relaties te creëren door het
voelen, waarnemen en denken te richten op zorg (Bellacasa, 2016). Deze relaties behelzen de
specifieke leefwereld van mens- en niet-menselijke afhankelijkheden. Bellacasa (2017) past
de definitie van Tronto/Fisher dan ook aan tot een minder antropocentrische versie:
Care is everything that is done to maintain, continue, and re-pair the world so that all can
live in it as well as possible….. (Bellacasa, 2016, p. 161).
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Het “zo goed als mogelijk” in de definities van Fischer/Tronto en Bellacasa benadrukt dat
zorg geen zelfsprekend gegeven is maar voortdurend op het spel staat. Een speculatieve ethiek
ten aanzien van wat die mogelijkheden kunnen inhouden is dan ook passend (Bellacasa, 2016,
p. 6). Dat is niet een eenduidig maar vaak juist een warrig en onduidelijk proces. Morton
(2018) noemt klimaatverandering de duistere kant van ecologie en Haraway (2016) spreekt
dan ook van “staying with the trouble” als een manier om het zijn en zorgen in deze multispecies wereld te begrijpen.

3.4 Ecologisch burgerschap in een caring democracy
In een caring democracy zou een voortdurende dialoog moeten zijn over een eerlijke
verdeling van zorg teneinde ongelijkheid te verminderen en sociale rechtvaardigheid te
vergroten (Tronto, 2013, p. 172). Gelijkwaardigheid is hierbij een politiek doel en ieders
stem, dus niet alleen van degenen die het meest machtig zijn, zou mee moeten tellen. Dit
betekent dat luisteren naar anderen en de tijd nemen om elkaar te begrijpen, belangrijke
elementen van een caring democracy zijn (Tronto, 2013, p. 56). De burger wordt beschouwd
als een relationeel subject ingebed in een web van menselijk en niet-menselijke relaties. In
een geglobaliseerde wereld strekken deze relaties zich wijd uit over tijd en plaats en wordt de
circle of concern opgerekt (Pulcini, 2016). Waar het al lastig is om de zo goed mogelijke
relaties tussen mensen in onze directe nabijheid te bepalen, is dat in relatie met een nietmenselijke wereld of een verre of nog niet bestaande ander nog ingewikkelder. Het doet een
beroep op ons voorstellingsvermogen om de zorg voor iemand of iets dat we niet persoonlijk
kennen te kunnen ervaren ( Pulcini, 2016). Luisteren met alle zintuigen kan daarbij helpen.
Het contact met de niet-menselijke wereld vindt tenslotte veelal via lichamelijke sensaties als
aanraking en geur plaats (Bellacasa, 2016; Tsing, 2017).
Bezorgdheid over het welzijn van anderen en de leefomgeving is een belangrijke bron van
motivatie voor deelname aan het publieke leven (Mingol, 2013; Pulcini, 2016). Beelden van
onwenselijke gevolgen van klimaatverandering kunnen emoties oproepen die zich vertalen
naar wat Pulcini (2016) affected speech noemt, het uitspreken van de verontwaardiging en het
aangedaan zijn. Om ook tot actief handelen te komen is een genereuze houding vereist
(Pulcini, 2016). De onderlinge afhankelijkheid betekent immers dat wederzijds aandacht,
solidariteit en bekommernis verschuldigd is (Pulcini, 2016).
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Door te zorgen voelen mensen zich belangrijk, en nodig. Zij worden zich bewust van hun
agency om de status quo te veranderen en dat vergroot hun welbevinden (Mingol, 2013). In
het zorgen zullen de zorggever en –ontvanger beiden veranderen, zorg is immers intra-actief
(Johns-Putra, 2013). We zijn verweven met het andere dat we nooit volledig zullen kennen en
in het leren van het andere en over onszelf, evenals in de ontmoeting met het andere zullen
wij veranderen (Desai & Smith, 2018). Zorgen kan alleen wanneer we deze wederzijdse
verandering accepteren en de relatie zonder blauwdruk van wat juist is ingaan (Desai &
Smith, 2018).
Waar Noddings (2013) nog stelde dat zorgen vraagt om oog in oog (face to face) nabijheid,
lieten Curtin (1991) en Groves (2014) zien dat die nabijheid ook toegang kan verschaffen tot
zorg voor meer abstracte kwesties als zorg voor de aarde of toekomstige generaties. Door in
nabijheid van de ander de lichamelijkheid en het gesitueerde van het in-de-wereld-zijn te
ervaren kan het “leren van” bevorderd worden (Desai & Smith, 2018). Desai & Smith (2018)
spreken van ‘leren van’ in plaats van ‘leren over’ omdat het eerste mensen met hun nietmenselijke omgeving verbindt en het tweede hen ervan verwijdert. Leren is niet het passief
informatie over anderen tot je nemen. Leren is, net als wat Johns-Putra (2013) hierboven over
zorgen opmerkte, het vestigen van een relatie en dus ook intra-actief.
Het onderhouden van relaties vereist tijd en ruimte. White stelt dan ook dat ‘timeless time’
essentieel is voor de deliberatieve democratische praktijk en de ontwikkeling van zorgzame
aandacht (White, 2020, p. 172). Timeless time is dan de ervaring om los van tijd, op te gaan in
wat er op dat moment gebeurt. Net als Winnicot en Nussbaum stelt zij dat spel hierbij een
belangrijke rol vervult (White, 2020). Door het onder ogen zien van het andere, menselijk en
niet-menselijk, in alle onvolkomenheid kunnen we leren daarom te geven als om verwanten
(Desai & Smith, 2018). Op deze manier strekt onze zorg zich uit tot de niet-menselijke wereld
zonder menselijke machtsverhoudingen uit het oog te verliezen (Bellacasa, 2016). Een caring
democracy is het proces van met elkaar omgaan, van elkaar leren en voor elkaar zorgen en
omdat dat tijd kost is het bij uitstek een trage democratie.
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4 Jongeren en klimaatverandering
4.1 Klimaatverandering
In de jaren 60/70 namen zorgen over de toekomst met betrekking tot het klimaat toe, wat in
1988 leidde tot het oprichten van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) door
het VN Milieuprogramma (UNEP) en de Wereld Metereologische Organisatie (WMO). De
IPCC evalueert peer reviewed onderzoek met betrekking tot klimaatverandering en brengt dan
onder meer evaluatie rapporten (AR’s) 9 uit. Aangezien deze rapportages gevoed zijn door
inzichten van wetenschappers over de hele wereld, is er brede consensus over de bevindingen.
Desondanks zijn er ook klimaatsceptici en blijft over veel aspecten nog aanzienlijke
onzekerheid omdat wetenschappelijke voorspellingen gebaseerd op rekenmodellen door
nieuw bewijs weerlegd kunnen worden (Harrison, 2013). In het algemeen is er voldoende
consensus over klimaatverandering voor beleidsmakers en de bevolking om maatregelen te
treffen (Harrison, 2013). Naast maatregelen ter reductie, wordt ingezet op adaptatie van de
mens aan een veranderend klimaat. De menselijke reactie op klimaatverandering is zo een
belangrijke factor in het verloop ervan.

4.2 Wicked problem
Klimaatverandering is een sociaal/cultureel/economisch probleem waar lokaal en globaal zeer
veel mensen bij betrokken zijn. Het is wat de filosoof Morton (2013) aanduidt als een
hyperobject, problemen samenhangend met andere problemen en dermate groot en abstract
dat het eigenlijk te groot is voor ons besef. Wat men noemt een wicked problem. Toch, en
misschien wel daarom, wordt deze complexiteit vaak teruggebracht tot ogenschijnlijk simpele
tegenstellingen. Dit leidt tot overdreven verschillen en verwarrende beschrijvingen (Gardiner,
2004, p. 595; Lehtonen, Salonen, Cantell, & Riuttanen, 2018). Een wicked problem als
klimaatverandering vraagt juist om het begrijpen van het onderliggende systeem en om
participatieve, transformatieve en grensoverschrijdende reacties (Kagawa & Selbi, 2011). Het
interdisciplinaire karakter van klimaatverandering maakt ook dat het verleidelijk is de
oplossing ervan door te schuiven naar anderen. Door het als een fundamenteel ethisch
probleem te beschouwen kan deze verleiding wellicht worden weerstaan (Gardiner, 2004, p.
9

The IPCC heeft vijf evaluatie rapporten gepubliceerd. First Assessment Report (FAR) 1990; Second Assessment
Report (SAR), 1995; Third Assessment Report (TAR), 2001; Fourth Assessment Report (AR4), 2007; Fifth
Assessment Report (AR5) 2014. Het zesde AR6 wordt verwacht in 2022. https://www.ipcc.ch/reports/
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556). De complexe onderlinge afhankelijkheid maakt dat iedere individuele beslissing al snel
hypocriet is, niet iedereen kan in het netwerk worden opgenomen (Tsing, 2017). Daar komt
bij dat voor velen een comfortabele levensstandaard op het spel staat. Kiezen om zorg te
dragen voor het één, is immers het niet kiezen voor het ander (Bellacasa, 2016; Tsing, 2017).
Zorgen is dus niet onschuldig (Bellacasa, 2016). Een snelle oplossing lijkt dan te liggen in wat
Irish Young een backward-looking liability model of justice noemt door te spreken over
schuld en vergelding (Hayward, 2020, p. 147). Maar to care is geen morele verplichting in
alle situaties en praktijken of beslissingen (Bellacasa, 2016, p. 5). Niet iedereen is in staat die
verantwoordelijkheid te dragen (Tronto, 2013, p. 144). De bezorgdheid om
klimaatverandering kan zich dan ook uiten op zeer uiteenlopende wijze, van activisme tot
apathie.

4.3 Zorgen om het klimaat: van activisme tot apathie
Sinds Greta Thurnberg in 2019 aanzet gaf tot scholierenstakingen voor klimaatactie,
domineert het beeld van uitgesproken, bezorgde jongeren. Jongeren als demografische
categorie omvatten echter een diversiteit aan geloven, waarden, wereldbeelden en
verwachtingen over de toekomst. Zij verschillen daarom sterk in hun beleving of zij het
verschil kunnen maken en wat hun verantwoordelijkheden zijn (O’Brien, Selboe, & Hayward,
2018). Veel factoren beïnvloeden hoe jongeren tegen klimaatverandering aankijken en ermee
omgaan. Zo bleek uit het Amsterdamse onderzoek de scholierenprotesten vooral langs
sociaaleconomische scheidlijnen te lopen (Bosschaart, 2019). De manier waarop
klimaatverandering gepresenteerd wordt is van invloed op hoe jongeren het beleven en erop
reageren (Corner, 2015; Hayward, 2020).
Onderzoek10 sinds 2012 onder stadsjongeren van 12-24 naar hoe zij zich verhouden tot de
wereld in een tijd gedomineerd door ecologische, sociale en economische grenzen liet zien dat
marktwaarden als bezit, individualisme en competitie het denken van jonge mensen heeft
beïnvloed (Hayward, 2020). De afgelopen vier decennia zijn waarden gericht op verplichting
jegens de staat en nadruk op gemeenschapszin en algemeen welzijn door de invloed van
10 CYCLES Children and Youth in Cities, Sustainable Lifestyles Evaluation and Sustainability project uitgevoerd
door het Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP). Omvat jongeren van 12-24
in Christchurch, New Zealand; Delhi, India; Dhaka in Bangladesh; Grahamstown in South Africa; London,
England; São Paulo, Brazil; and Yokohama in Japan. De leidende onderzoeksvraag: Wat kan welvaart betekenen
in een economisch, sociaal en ecologisch begrensde wereld? https://www.cusp.ac.uk/themes/s1/wp6/
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neoliberale economische ideeën in het politieke leven op de achtergrond geraakt (Hayward,
2020, p. 41). Veel jongeren baseren hun omgang met klimaatverandering op wat Hayward als
een dun ecologisch besef aanduidt. Dit SMART11 model is een houding gekenmerkt door een
sterk geloof in individuele verantwoordelijkheid voor gedragsverandering, een theoretisch
juridische opvatting van rechtvaardigheid voorbijgaand aan dagelijkse onrechtvaardigheid
(Hayward, 2020). Daarnaast is er groot vertrouwen in representatieve besluitvorming en
technologische oplossingen voor klimaatverandering (Hayward, 2020, p. XVII). Voordeel
hiervan is dat een sterk geloof in eigen kunnen, creatieve oplossingen kan stimuleren. Het legt
echter ook druk op het individu en pakt de systemische problemen niet aan. Rechtvaardigheid
gebaseerd op vooraf bepaalde regels biedt niet de vaardigheden om met alledaags onrecht om
te kunnen gaan (Hayward, 2020, p. 76). Technologische innovaties, hoewel van belang, zijn
doorgaans gericht op het bestrijden van symptomen en laten de onderliggende
onrechtvaardigheid eveneens ongemoeid (Hayward, 2020, p. 77). Nadruk op het
representatieve beslissingsproces reduceert de burger tot een passieve deelnemer en negeert
het potentieel om actief mee te denken met besluiten (Hayward, 2020, p. 77).
Wanneer klimaatverandering gepresenteerd wordt als een dreigende milieuramp, voedt het
gevoelens van wanhoop en hulpeloosheid die kunnen leiden tot desillusie, apathie, passief
gedrag en weinig geloof in het vermogen zelf de uitkomst te kunnen beïnvloeden (Ojala,
2015). Het zich afzijdig houden kan ook een reactie zijn op het zich sowieso buitengesloten
weten van besluitvormingsprocessen op allerlei niveaus of frustratie over inspraak dat
weliswaar stem biedt maar weinig of geen impact heeft (Taft & Gordon, 2013; Corner et al.,
2015). Hayward noemt dit het FEAR 12 model. Sterke nadruk op paniek en een ‘het-is-te-laat’
retoriek legitimeert top-down beslissingen waardoor jongeren geen burgerschap ervaren in de
zin van democratisch deelnemen of erbij horen (Hayward, 2020, p. 65). Hoge nood laat
immers geen ruimte voor deliberatie en luisteren. Nadruk op overleven beperkt de
mogelijkheid tot creatieve, fantasierijke voorstellingen van een beter leven. Een meer
positieve voorstelling kan juist een gevoel van hoop, betrokkenheid en constructieve manieren
van omgaan met klimaatverandering oproepen (Ojala, 2012; 2013). De democratie moet niet
opgeschort worden voor besluiten, maar juist ruimte bieden om met verstorende, chaotische
gebeurtenissen om te gaan (Hayward, 2020, p. 66).

11 SMART: Self-help agency, Market participation, A priori universal justice, Representative decision making
and Technological transformation. Hayward, 2020
12 FEAR: Frustrated agency, Environmental exclusion, Authoritarian decision-making, Retributive justice and
Silenced imagination. Hayward, 2020
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In het omgaan met klimaatverandering krijgen jongeren te maken met de vraag of en hoe af te
wijken van de heersende normen, overtuigingen en praktijken. Bijvoorbeeld door het
bevragen van economische en sociale normen met betrekking tot consumptie, fossiele energie
en onrechtvaardig gebruik van macht in besluitvorming (O’Brien et al., 2018). De manier
waarop in sociale goederen geïnvesteerd wordt en hoe die verdeeld worden zal democratisch
herdacht moeten worden (Hayward, 2020 p. XVII). Zo zijn er veel zaken die om de aandacht
van de jeugd strijden en veel daarvan zijn meer urgente zorgen dan klimaatverandering
(Corner, 2015). Deze veelheid van appèl op jongeren levert gevoelens van ongerustheid en
bezorgdheid op waarmee zij zullen moeten kunnen omgaan (Corner, 2015). Wanneer deze
onrust te groot wordt, heeft het invloed op de rationaliteit van het denken en verliest het aan
proportionaliteit (Weintrobe, 2013, p. 33). In een politiek klimaat dat wordt gekenmerkt door
sterke retoriek van belangen is het de vraag hoe jonge mensen kunnen bijdragen aan
verandering.

4.4 Samen zorg dragen voor klimaatverandering
De toenemende realiteit van klimaatverandering vraagt om het zich voorstellen van een
andere toekomst (Hamilton, 2013, p. 28). Hier biedt de zorgethiek uitkomst. De veelheid van
emoties omtrent klimaatverandering komen in meerderheid voort uit een zorg voor wat er
gebeurt en gebeuren gaat, het caring about, Tronto’s eerste fase van zorg is. Tronto verwijst
naar het expressief-collaboratieve model van Walker voor het vervolgens verdelen van
zorgverantwoordelijkheden. Daarbij wordt verondersteld dat degenen die relevant zijn voor
het morele probleem betrokken zullen zijn bij het samenwerken aan de oplossing ervan
(Tronto, 2013, p. 62). In hoofdstuk drie bleek dat ook de niet-menselijke wereld en
toekomstige anderen hierbij betrokken zijn. De kern van caring democratische burgerschap is
er verantwoordelijkheid voor dragen dat ieder betrokken is in zorg voor anderen (Tronto,
2013, p. 63). ‘Anderen’ kan, in navolging van Bellacasa (2016), opgevat worden als het
andere.
Haraway (2020) zag dat sommige jongeren die tussen 2012-2018 geïnterviewd werden een
ervaring van burgerschap hadden die veelbelovend is voor het omgaan met een complex
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probleem als klimaatverandering (p. 77). In dit SEEDS13 model wordt de jongere zich bewust
deel uit te maken van een groter geheel. Zij staan open voor de behoefte van anderen en de
niet-menselijke wereld en ervaren dat burgerschap sterker is in samenwerking met anderen.
Hier gaat het denken van individualisme naar democratische verbeeldingskracht over
gedeelde macht die een social handprint, een positieve ‘handafdruk’ voor sociale
rechtvaardigheid ontwikkelt (Haraway, 2020, p. 195). Het onderwijs is één van de plaatsen
waar jongeren aangemoedigd kunnen worden hun gevoelens van bezorgdheid te vertalen naar
een gedeelde verantwoordelijkheid om deze zorg vorm te geven. Zorg dragen voor de ander
vraagt om kennis van wat de ander nodig heeft door zich in de situatie van de ander te
verdiepen (Tronto, 2013, p. 147). Er moet dus gelegenheid zijn voor ontmoeting zodat het
expressief-collaboratief proces daadwerkelijk kan plaatsvinden.

4.5 MBO-4 jongeren en klimaatdebat
Deze thesis richt zich op MBO-4 jongeren in het klimaatdebat. Zij behoren immers tot
diegenen die in alle vormen van burgerparticipatie ondervertegenwoordigd zijn (SKON, 2018;
Tonkens & Hurenkamp, 2019) en hun kennis wordt ook in het klimaatdebat onvoldoende
(h)erkend (Boon, 2020). Het JKB maakt er in haar jaarverslag dan ook een specifiek actiepunt
van om deze groep jongeren te betrekken (Jonge Klimaatbeweging, 2020).
Enkele MBO studenten constateerden zelf dat in de klimaatprotesten MBO-studenten
ontbraken en richtten begin 2021 ‘MBO for climate’ op. Donderdag 24 juni 2021
organiseerden zij met ‘Fridays for Future’ een klimaatmars om aandacht te vragen voor de
noodzaak om met een goed klimaatplan te komen (www.instagram.com/mbo_for_climate).

13

SEEDS: Social agency, Environmental Education, Embedded justice, Decentered deliberation and Selftranscendence (Haraway, 2020, p. 78-83).
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“Toen ik voor het eerst op een klimaatstaking was viel me een ding enorm op,
bijna iedereen die ik sprak deed Havo of VWO. Zo af en toe liep er wel een student
rond maar die zaten allemaal op de universiteit of het HBO. […]
Als snel merkte ik dat ook in de organisatie van acties bijna alleen hoogopgeleide
mensen rondliepen. Hierdoor voelde ik mij soms alleen. Hoe kon het nou dat hier
amper MBO-ers rondliepen?
Uit de speech van één van de initiatiefnemers bij het klimaatprotest van 24/06/2021 Instagram
account MBO_for_climate
Het Instagram account heeft op moment van schrijven 413 volgers.

In hoofdstuk 3 bleek dat caring burgerschap de zorg voor menselijke en niet-menselijke
omgeving uitgestrekt over plaats en tijd behelst. De verantwoordelijkheden voor die zorg
dienen met alle partijen verdeeld te worden (Walker, 2007; Tronto 1993, 2013). Zo’n caring
democratie kost aandacht, tijd (White, 2020) en onderhoud (Tronto, 2013). Dit hoofdstuk
beschrijft klimaatverandering als een ingewikkeld, veelomvattend probleem dat momenteel in
de maatschappelijke en politieke aandacht staat. In dit klimaatdebat is de stem van de MBO-4
jongere niet goed te horen. Het onderwijs heeft de taak jongeren te begeleiden in hun
burgerschapsvorming. In het volgende hoofdstuk wordt gekeken welke rol het MBO-4
onderwijs hierin kan spelen ten aanzien van deze klimaatproblematiek.
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5 MBO-4 burgerschapsonderwijs en klimaatverandering

5.1 Burgerschapsonderwijs MBO-4
Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) heeft een drievoudige kwalificatiestructuur en leidt
studenten op voor een beroep, tot een bepaald niveau dat toegang geeft tot een
vervolgopleiding, en tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij
(Burgerschapsagenda MBO, 2017). De wet14 legt tamelijk gedetailleerd vast wat burgerschap
voor een MBO student inhoudt (Guerin, Beskers, Bosma, van de Maat & Poffers, 2019;
Ploeg, 2020). Er worden bepaalde normen, waarden, houdingen, manieren van doen,
omgangsvormen, werkwijzen en leefwijzen aangeleerd. Dit alles is gericht op gezondheid,
veiligheid, verdraagzaamheid, zuinigheid, socialiteit en sociale functionaliteit (Ploeg, 2020).
Deze wet heeft burgerschap onderverdeeld in vier dimensies namelijk, politiek-juridisch,
economisch, sociaal maatschappelijk en vitaal burgerschap. Naast kennis en vaardigheden
legt de wetgever de nadruk op socialisatie in de waarden van de Nederlandse samenleving in
termen van attitude en gedrag (Biesta, 2020; Guerin, Beskers, Bosma, van de Maat & Poffers,
2019). In 2016 werden kritische denkvaardigheden hieraan toegevoegd. Die zijn gericht op
het evalueren van argumenten en het reflecteren op eigen gedrag met als doel de autonomie en
burgerschap van studenten te versterken.
In mei 2020 ondertekende de MBO-raad het SDG charter en verankerde de SDG doelen in de
meerjarenvisie. (MBO raad.nl). Doel 13, klimaatactie, luidt: Neem dringend actie om
klimaatverandering en haar impact te bestrijden (SDG Charter website). Men ziet een
sleutelrol voor het onderwijs in het behalen van de SDG’s en het in praktijk brengen van
klimaatakkoorden (UNESCO, 2017 in Reid, 2019). Aventus 15 gaat er bij het uitvoeren van de
burgerschapsopdracht van uit dat het gezamenlijk door het hele team wordt uitgevoerd, bij

14

WEB Examen en kwalificatie besluit beroepsopleidingen Artikel 17, lid 3
wetten.overheid.nl/BWBR0027963/2021-05-12#HoofdstukIII
15
Traject visie burgerschap Aventus, S&O.19.010, Sanne van Brink 11 februari 2019
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voorkeur binnen de beroepscontext. Kritische denkvaardigheden worden als speerpunt
genoemd en dienen structureel, met grote regelmaat terug te komen in het programma. Voor
de jaren 2020-2022 is duurzaamheid een thema waar extra aandacht aan besteed moet
worden16. Het gaat daarbij om het invulling geven aan het klimaatakkoord van Parijs door het
ombuigen van de economie in de vorm van een gesloten grondstofkringloop, energietransitie
en duurzaam consumeren.

5.2 Burgers vormen
Het MBO heeft de economische opdracht om arbeidskrachten te “leveren’. De invulling van
het MBO onderwijs wordt dan ook sterk bepaald door wat de markt vraagt en dat is politiek
gestuurd. Deze manier van denken is ook terug te vinden in de burgerschapsopdracht waarbij
studenten vooral wordt geleerd volgzaam te zijn (Guerin, Beskers, Bosma, van de Maat &
Poffers, 2019). Ploeg (2020) merkt hierin een aantal problematische aannames op. Allereerst
wordt verondersteld dat iedereen voor zichzelf kan zorgen en opkomen of kan zorgen dat dit
gebeurt. Daarnaast wordt een urgent probleem als klimaatverandering verbonden aan gedrag
en leefstijl. Dit maakt dat de overheid de verantwoordelijkheid hiervoor bij individuen en
particulier initiatief kan leggen. De burger wordt zo uitvoerder van de overheid (Ploeg, 2020).
Dit terwijl de ruimte voor afwijken en tegenmacht bieden aan de opvatting van bestaand
beleid juist van waarde kan zijn (O’Brien, Selboe, & Hayward, 2018; Ploeg, 2020). De topdown houding is duidelijk terug te vinden in het speerpunt duurzaamheid bij Aventus 17.
Onderwijs is omschreven als een kennis-houding-actie principe waarbij burgers gevormd
kunnen worden langs vastgestelde normen.
In hoofdstuk vier is klimaatverandering beschreven als een wicked problem dat dermate
complex is dat eenvoudige oplossingen niet volstaan. Het opdelen van de
burgerschapsopdracht in verschillende dimensies lijkt voorbij te gaan aan de onderlinge
verwevenheid ervan (Guerin, Beskers, Bosma, van de Maat & Poffers, 2019). De opvatting
van politiek en democratie dreigt daardoor versmald te worden tot kennis van de instituties en
verkiezingen ( Biesta, 2014; Guerin, Beskers, Bosma, van de Maat & Poffers, 2019).
Aangezien er in de veelheid van informatie omtrent klimaatverandering en onderwijs geen
brede overeenstemming is over wat de meest effectieve strategie is, staan docenten voor een

17

Aventus centrale thema’s burgerschap S&O 06-11-2019
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uitdaging (Monroe et al., 2017). Klimaatverandering is complex en kent onzekerheid wat
zorgvuldig denken vraagt: niet alleen met betrekking tot het ethische aspect van hoe om te
gaan met een vervuilde en aangetaste aarde, maar ook hoe het aan bestaande waarden raakt
(Monroe et al., 2017). Biesta (2015) pleit er dan ook voor om de focus te verleggen van
effectief onderwijs naar goed onderwijs. In de volgende paragraaf onderzoek ik wat het
betekent voor de invulling van ecologisch burgerschapsonderwijs wanneer wordt uitgegaan
van een zorgethische benadering.

5.3 Zorgethisch burgerschapsonderwijs en klimaatverandering
In de zorgethiek wordt deelname aan het gesprek over het verdelen van de democratische
verantwoordelijkheden als essentieel gezien voor een caring democratie (Tronto, 1993, 2013).
Om daarop voor te bereiden moeten studenten in de gelegenheid gesteld worden om mee te
praten, zodat zij niet alleen leren luisteren en reageren maar ook zich afvragen, dingen ter
discussie stellen en voorstellen doen (Noddings & Brooks, 2017, p. 132). De bereidheid de
eigen mening bij te stellen maakt effectieve participatie mogelijk (ibid, 2017). Noddings
(2005) en Walker (2007) concentreren zich op verantwoordelijkheden tussen mensen maar
zien ook in onze omgang met de niet-menselijke wereld aanknopingspunten voor zorgethiek.
Zorgethiek gaat uit van een gesitueerde ervaring en dat betreft altijd ook de niet-menselijke
wereld (Bellacasa, 2016). Walker (2007) spreekt over de noodzaak om bestaande
vooronderstellingen die de verdeling van verantwoordelijkheden beïnvloeden, zichtbaar te
maken (Walker, 2007). Het vraagt om kritisch denkvermogen om de vaak verborgen structuur
van aannames die onze verhalen vormgeeft, te ontdekken.
Veel van de educatieve methoden om kritisch denken aan te leren, leunen op de gedachte van
effectief gebruik van de rede. Hume en andere filosofen stellen dat de rede weliswaar onze
acties stuurt maar dat het de emoties zijn die tot handelen aanzetten (Noddings & Brooks,
2017, p. 159). Onderwijs zou zich derhalve meer moeten richten op het ontwikkelen van
empathie, compassie en medegevoel en de ontwikkeling van karakter (Noddings-Brooks,
2017, p. 159). Alleen kennis is niet toereikend omdat kennis ingezet kan worden voor
verschillende belangen. Zorg zou hier als moreel klankbord moeten fungeren. Niet als
voorschrijvend maar beschrijvend principe en door open en aandachtig te zijn voor de
behoefte van de ander (Noddings, 2002). Klimaatverandering tast het beeld van de menselijke
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beheersing van de aarde aan en confronteert mensen met hun kwetsbaarheid. Het erkennen
van die eigen kwetsbaarheid en de eigen behoefte aan zorg is dan ook essentieel (Tronto,
1993).
De verbondenheid met de lokale leefomgeving is de sleutel tot verdere interesse in zorg voor
de niet-menselijke wereld of toekomstige generaties (Curtin, 1991; Noddings, 2005; Groves ,
2014; Desai & Smith, 2018). Onderwijs zou zich dan ook daarop moeten richten (Noddings,
2005). Noddings (2005) ziet twee didactische methoden om dat te bereiken. Allereerst door
studenten te leren zorg te dragen voor de eigen lokale omgeving waardoor duidelijk wordt dat
zorg, naast praten, ook werk behelst. De andere methode is studenten op een waarderende
manier lokale plaatsen te laten bestuderen en er op een passende manier over laten
communiceren met de wereld erbuiten (Noddings, 2005). Het gebruik van kunstvormen als
fictie, biografieën, rollenspellen en het gesprek hierover kan helpen om elkaar te begrijpen
(Rabin & Smith, 2013; Noddings, 2005; Noddings & Brooks, 2017, p. 159). Een dergelijke
kritische conversatie dient twee educatieve doelen, namelijk: studenten laten nadenken over
belangrijke moreel /politieke zaken en hen ervan overtuigen dat zij zijn opgenomen als leden
van een participatieve democratie (Noddings & Brooks, 2017, p. 35).
Omgaan met klimaatverandering vraagt om het soort kritisch denken dat ook de eigen
standpunten onder de loep neemt (Noddings, 2005). Zo is het beschermen van de aarde
verbonden met een leefstijl van materialisme en overdaad (Noddings, 2005). Iets dat goed is
op lokaal niveau kan schadelijk zijn op een ander niveau (Noddings, 2005). Dat maakt dat
mensen in de Westerse wereld niet alleen onderdeel van het ontstaan van het probleem zijn,
maar dat zij de oplossingen ervan ook als verlies kunnen ervaren. Liefde voor een bepaalde
omgeving maakt gelukkig en geeft levens zin. Dat gegeven moet dan ook het uitgangspunt
zijn in de discussies over hoe die plaatsen op globaal niveau met elkaar verbonden zijn
(Noddings, 2005).
Kritisch denken is niet iets dat docenten kunnen opleggen. Het wordt onderwezen door het
voor te leven, door samenspraak, oefening en bevestiging. Docenten kunnen studenten hierin
helpen door ze in aanraking te brengen met voorbeelden van kritische waardering,
bijvoorbeeld in de vorm van (non)-fictie. Noddings & Brooks (2017) pleiten hier voor
pedagogische neutraliteit van de docent. Zeker bij controversiële issues zouden docenten
verschillende kanten moeten presenteren waarbij wel duidelijk gesteld wordt waarover
consensus bestaat. Deze kennis kan helpen om goed geïnformeerde keuzes te maken.
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Studenten worden uitgenodigd hun gedachten over het onderwerp te delen en hun eigen
conclusie te trekken waarbij zij aangemoedigd zouden moeten worden deze conclusies logisch
te onderbouwen. Hoewel de inhoud ervan open is, is de uitkomst niet vrijblijvend (Noddings,
2002).
Tegenwoordig ligt in het onderwijs vaak de nadruk op cijfers en zicht op een
vervolgopleiding of een goede baan en inkomen. Emotioneel begrip is ondergeschikt geraakt
in de nadruk op intellectuele prestaties (Noddings, 2002). Dit gaat ten koste van het studeren,
leren en beargumenteren als een manier om de horizon te verbreden en een idee te krijgen van
hoe een zinvol leven te leiden (Noddings & Brooks, 2017, p. 34).

5.4 De donkere kant van verbonden zijn
Volgens Noddings (2005) begint zorg voor de wereld dus bij de verbondenheid met de lokale
plaats. Plaats wordt doorgaans gecategoriseerd in tweedelingen als lokaal/globaal of
natuur/cultuur en menselijk/niet-menselijk. Haar twee voorstellen voor benaderingen van
klimaatverandering in het onderwijs zijn gebaseerd op die tweedelingen. De eerste is
gebaseerd op de voorstelling van de mens als verwijderd van de natuur. Door studenten zorg
te laten dragen voor de natuur kan deze verwijdering overbrugd worden. De tweede is de
kennis-houding-actie benadering waarbij waarderend onderzoek zal leiden tot kritische
betrokkenheid.
Hoewel beide methoden zeker waardevol zijn. doen zij geen recht aan het aspect van
klimaatverandering dat Morton (2018) dark ecology noemt. Daarmee doelt hij op de
weerbarstige realiteit van het verweven zijn van de menselijke en niet-menselijke wereld.
Klimaatverandering zou dan ook niet gezien moeten worden als een gevolg van de
verwijdering van de mens van de natuur, maar juist als onderdeel van die weerbarstige
realiteit (Morton, 2018; Saari & Mullen, 2018; Biesta, 2020). Leven in een dark ecology is
leven in een grote en vaak onsamenhangende wereld die als deeply uncanny kan worden
beschouwd (Saari & Mullen, 2018). Ervaring met de natuur kan ook beangstigen en
bevreemden. In hoofdstuk drie zagen we dat klimaatverandering weliswaar emoties oproept
maar dat die niet per se tot actie leiden maar ook juist verlammend kunnen werken. Zelfs
kritische reflectie daarop kan verlammend werken. Noddings (2002) beseft dit wanneer zij
kort aanstipt dat kritische denkers geraakt kunnen worden door het bystander syndrome: zien
wat moet gebeuren maar niets doen. Ook het bestuderen van plaatsen kan meer vragen
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oproepen dan beantwoorden en zo juist tot minder begrip leiden (Biesta, 2020). Studenten
zouden dus moeten leren om te gaan met dingen die zij niet begrijpen (Biesta, 2020;
Weintrobe, 2013).

5.5 Leren participeren
Het educatieve doel van kritische conversatie is volgens Noddings & Brooks (2017) niet
alleen de student te laten nadenken over moreel/politieke zaken. Het dient hen ook te
overtuigen dat zij zijn opgenomen als leden van een participatieve democratie (Noddings &
Brooks, 2017, p. 35). Er zijn echter kanttekeningen te plaatsen bij het onderwijzen met als
doel participatief burgerschap. Burgerschap is een recht en niet iets dat aangeleerd moet
worden ( Biesta, 2014). Het zou bijvoorbeeld specifieke vormen en gradaties van participatie
als wenselijk kunnen voorstellen en van studenten vragen om hun gedrag daarop af te
stemmen (van der Ploeg & Guérin, 2016). Het klimaatakkoord kwam tot stand met input
vanuit de zogenoemde Klimaattafels waarbij de Jongeklimaatbeweging (JKB) als
belanghebbende ook een plaats kreeg. Participeren in een caring democratie gaat echter niet
over het uitruilen van belangen maar over het verdelen van zorgverantwoordelijkheden.
Opleiden gericht op deelname aan dergelijke vormen van participatie beperkt de student in
haar autonomie.
Burgerschap betreft naast socialisatie, het verbinden van het ik met bestaande tradities,
waarden en praktijken, vooral ook subjectificatie (Biesta, 2014). Dat is meer dan overleven en
aanpassen aan de economie (Biesta, 2014). Subjectificatie gaat over wat Pols ‘in de wereld
komen’ noemt, over hoe je bent en daarvan ligt de uitkomst niet vast, dat is open (Biesta,
2014; Pols, 2016). Het onderwijs is er niet om het gevoel politiek het verschil te kunnen
maken bij studenten simpelweg aan te moedigen, want het is gewoonweg niet altijd mogelijk
het verschil te kunnen maken (van der Ploeg & Guérin, 2016). Zoals we zagen is de
complexiteit van een probleem als klimaatverandering niet iets dat in termen van individuele
verantwoordelijkheid opgelost kan worden. Hoe dat wel gedaan kan worden ligt open en
vraagt om verbeeldingskracht. Het onderwijs zou kunnen ondersteunen door die
verbeeldingskracht aan te boren.
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5.6 Pedagogische neutraliteit

Noddings en Brooks (2017) bepleiten pedagogisch neutraliteit tijdens het begeleiden van
studenten in het kritisch denkproces. Maar zij stellen ook dat voorleven één van de manieren
is waarop morele educatie plaatsvindt. Het beroep van docent bestaat immers uit doen en zijn.
Hoe zij reageert, is gebaseerd op een overtuiging die niet per se cognitief van aard is maar
verbonden met emoties (Pols, 2016). Onderwijs is een relationele zorgpraktijk en net als zorg
is onderwijs niet neutraal of onschuldig.
De wijze waarop de burgerschapsopdracht voor het MBO is vastgelegd, gericht op sociale
cohesie door middel van het aanpassen aan bestaande normen is onmogelijk pedagogisch
neutraal te noemen. Daar komt bij dat de benadering van burgerschap op de hogere niveaus
van het onderwijs wel gericht is op levenskunst en het ontwikkelen van een zelfstandig
oordeel waardoor het ongelijkheid vergroot (Hayward 2015; Zuurmond, A. en Waltman M.,
2020)
Biesta (2014, 2019) stelt zelfs dat het onderwijs debet is aan de huidige ecologische crisis. Het
adagium van de student centraal zetten en het benadrukken van het individuele eigenaarschap,
talentontwikkeling en leren geeft de student een onrealistisch beeld van een beheersbare
wereld (Biesta, 2014, 2019). Dit terwijl klimaatverandering juist een confrontatie is met hoe
die wereld ons begrenst. Onderwijs zou gericht moeten zijn op het zich verhouden tot wat
zich presenteert: medestudenten, docenten, de leefomgeving en de wereld (Biesta, 2019).
Om indoctrinatie te voorkomen moeten studenten de vrijheid krijgen om een eigen realistisch
oordeel van hun politieke competentie en het effect ervan te vormen (van der Ploeg en
Quérin, 2016). Er moet dus ook ruimte zijn om af te wijken van gangbare normen en
burgerlijke ongehoorzaam te zijn, zoals Gretha Thunberg aan haar klimaatactie begon.

5.7 Verbeelding
Een caring democratie vraagt voortdurende zorg voor een rechtvaardige verdeling van
verantwoordelijkheden (Tronto, 2013). Democratie is nooit voltooid, maar een proces van
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voortdurend afstemmen. Net als de wereld is het niet zozeer iets dat begrepen moet worden
maar iets waartoe we ons moeten verhouden. Het is van belang om in het onderwijs aandacht
te schenken aan kennis over klimaatverandering en democratie. Niet als vereiste om zich
ermee bezig te mogen houden maar om een realistisch beeld te laten vormen van wat mogelijk
is (van der Ploeg & Guérin, 2016). Ook van de ervaring van het onder ogen zien van het
andere, menselijk en niet-menselijk kan geleerd worden (Desai & Smith. 2018, Noddings,
2005). Niet zozeer gericht op het heel maken en overbruggen van verschillen maar op het
erkennen en uitdrukken van de ambivalentie en ambiguïteit van ecologische betrokkenheid en
het bepalen van de verantwoordelijkheid ( Saari & Mullen, 2018).
Kunstonderwijs kent goede vormen om deze verbeeldingskracht aan te boren en de
ambivalente emoties te erkennen voor wat ze zijn, zonder deze te categoriseren als goed of
slecht (Saari & Mullen, 2018). Noddings & Brooks (2017) leggen de nadruk op het lezen van
(non)-fictie maar studenten zouden ook uitgenodigd kunnen worden hun eigen werk te maken.
Zo is speculatieve fictie een goede manier gebleken van het uitwerken van toekomstscenario’s
( Haraway, 2016; Rousell, 2019; Cutter-Mackenzie-Knowles & Rousell, 2020). Ook het
aanboren van andere zintuigen lijkt, zeker in het contact met de niet-menselijke wereld
interessant. Emoties zijn niet altijd talig uit te drukken en door andere manieren van uiten
(dans, muziek, beeldend) in te zetten kunnen ook verbaal minder vaardigen hun stem laten
horen.
De moraliserende en socialiserende burgerschapsopdracht van het MBO zou omgebogen
kunnen worden door de gedragsvoorschriften objecten van onderzoek te maken (Zuurmond,
A. en Waltman M., 2020). MBO onderwijs vindt deels in de beroepspraktijk plaats, wat
alledaagse afwegingen met betrekking tot het omgaan met beroepscodes met zich meebrengt.
In het kader van de klimaatcrisis bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsvoering schadelijk is voor
het milieu (Zuurmond, A. en Waltman M., 2020). Deze momenten zouden onderwerp van
onderzoek kunnen zijn (Zuurmond, A. en Waltman M., 2020).
De MBO burgerschapsopdracht is sterk socialiserende en moraliserend. In de Werkplaats
burgerschap (www.werkplaatsburgerschap.nl) is een model ontwikkeld waarbij de socialisatie
en subjectificatie component van burgerschap meer in balans zijn gebracht. Kritisch denken
wordt toegepast in de ontwikkeling van medeverantwoordelijkheid en
zelfverantwoordelijkheid. Hierbij dient geen genoegen genomen te worden met haastige
conclusies maar juist worden getwijfeld en vraagtekens geplaatst (Weintrobe, 2013, p. 62;
Zuurmond, A. en Waltman M., 2020). Bijvoorbeeld door de grenzen van empathie te
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onderzoeken. De duurzaamheidsagenda zou niet gericht moeten zijn op het onderdrukken van
verlangens. Die verlangens moeten bevraagd en omgevormd worden zodat we in onze
interacties rekening houden met de eigen integriteit van de wereld ( Biesta, 2020. Ook hier
kan het ontregelende karakter van de kunst behulpzaam zijn.
Onderwijs is niet neutraal, en om weg te blijven van indoctrinatie geldt deze onderzoekende
houding ten aanzien van aannames en de eigen motieven ook voor docenten en de
onderwijsorganisatie zelf. Voor burgerschap bestaat geen eenduidige opvatting. Studenten
moeten leren om zelf een keuze te maken welke burger zij willen zijn en scholen kunnen
hieraan bijdragen door studenten te laten onderzoeken, afwegen en beargumenteren (Biesta,
2011, Guerin, 2018).
Walker (2007) roept op om voortdurend alert te zijn en rigoureus te onderzoeken waar morele
opvattingen vandaan komen. Niet ter rechtvaardiging van goed en slecht maar om de
geloofwaardigheid van bepaalde methoden onder druk te zetten. Het aanboren van de
ervaringen en inzichten van degenen die het onderzochte leven leiden, is een cruciale bron
van informatie over hoe levenswijzen eruit zien en ervaren worden (Walker, 2007, p. 264).
Dat is wat ik in het volgende, empirische deel van deze thesis tracht te doen.
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6 Onderzoeksmethode keuze en opzet

In dit hoofdstuk beschrijf ik de motivatie voor de PAO (Participatief actie onderzoek)
methode, het ABR (Arts Based Research) aspect en op welke wijze dit vorm kreeg. Dit
onderzoek vindt plaats vanuit het sociaal constructivistisch paradigma en is niet gericht op het
verkrijgen van een absolute waarheid, maar op het oplichten van de sociaal geconstrueerde
realiteit (Creswell & Poth, 2018; Johnson & Parry, 2015). Onderwijs is immers in de kern een
morele praktijk (Noddings, 2013) en in navolging van Biesta (2007) gaat dit onderzoek dan
ook niet zozeer over de effectiviteit van de acties die ingezet worden, als wel over de
educatieve wenselijkheid van de gelegenheid voor leren die volgt uit die acties.

Deze thesis is ontstaan vanuit de zorg over een onderbelichte stem, die van MBO jongeren, in
het klimaatdebat. Uitgaande van het zorgethische uitgangspunt dat (morele) kennis in
praktijken besloten zit (Walker, 2007) heb ik gekozen voor participatief actieonderzoek
(PAO) waarbij studenten eigen keuzes maken en acties te bedenken. Op deze manier tracht ik
zo dicht mogelijk bij hun individuele subjectieve inzichten te blijven om van hieruit samen
inductief betekenis te vinden (Creswell & Poth, 2018). Door niet alleen naar de studenten te
luisteren als onderzoeksobjecten maar hen actief te betrekken in het onderzoek als agents of
change en te erkennen dat zij hun eigen situatie kunnen analyseren en er oplossingen voor
bedenken, wordt de waarde van hun kennis bevestigd (Johnson & Parry, 2015). Op deze
manier wordt niet alleen hun stem hoorbaar in het onderzoek maar heeft die potentieel ook
sociale of politieke impact (Cutter-Mackenzie & Rousell, 2018).

6.1 Relatie onderzoekers
PAO wordt uitgevoerd met en door deelnemers en omdat de lijn tussen onderzoeker en het
onderzochte troebel is, vormen naast de gebruikelijke ethische codes als informed consent en
vertrouwelijkheid, besef van machtsdynamiek en een gezond oordeel over de beslissingen die
in dit flexibele proces genomen worden het kader voor kwaliteit (Mockler in Bergmark, 2019;
Lofman, Pelkonen & Pietila, 2004). PAO is relationeel en gesitueerd (Bergmark, 2019) en
vindt in dit onderzoek plaats binnen de onderwijspraktijk dat als een relationele
afstemmingspraktijk wordt beschouwd (Noddings, 2003, 2012). In deze situatie hebben wij te
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maken met de asymmetrische relatie van student/docent. Ik ben als docent in verschillende
rollen betrokken bij deze studenten: van de vijf doktersassistentes ben ik het schooljaar
2020/21 leertraject begeleider, van allemaal, dokters- en apothekersassistenten, was ik vorig
jaar docent patiëntinteractie (omgangskunde) en deze periode ben ik als docent
verantwoordelijk voor het online lesprogramma patiëntinteractie. De rest van dit schooljaar
hebben de studenten niet meer als docent met mij te maken maar komend jaar in de opleiding
weer wel, onder meer als examinator.
Bij aanvang van het samenwerken is besproken dat de rolverdeling een andere is dan docentstudent in de zin dat de studenten hier de ruimte krijgen om hun eigen invulling te geven aan
het project waarbij er dus door mij geen beoordeling plaatsvindt. We zullen de opbrengst
samen analyseren en het proces evalueren. Ook is afgesproken dat zij hun deelname kunnen
opvoeren als hun aandeel in het voorbereiden van een symposium dat in november 2021
plaatsvindt. Gedurende het proces heb ik met de studenten en een collega specifiek op mijn
rol gereflecteerd. Zelf heb ik dit gedaan door de opnames die ik in overleg met de studenten
voor dit doel mocht maken na te luisteren.

Ik vind het altijd even ongemakkelijk om mijzelf te horen. Wat heb ik een luide stem!
Het is echt mijn “docenten stem” bedoeld om een grote groep te bereiken en
onderstreept mijn autoriteit; ik praat jullie luisteren. Deze groep is weliswaar niet
groot maar zit wel verspreid ivm Covid19 maatregelen. Ik geef “instructie” in de zin
van tijdpad en mogelijkheden, voorbeelden van artistieke uitingen etc. Ik hoor
studenten vragen: “Mag ik opnemen?”(telefoon gaat) “Mag ik even naar het
toilet?” “ Mag het ook met potlood?” “Tot hoe laat duurt dit?”
Reflectie Marijke

6.2 Verantwoordelijkheid en kennis
Noddings zegt dat zorgethiek uitnodigt om dingen vanuit een alternatief perspectief te zien
(Noddings, 2013, p. 32). In dit onderzoek wordt getracht het perspectief van MBO-4
studenten in te nemen. Het roept de vraag op wiens kennis binnen dit onderzoek wordt
gewaardeerd. Ik ben als schrijver van deze masterthesis het doorgeefluik van dit perspectief.

36

“Deze scriptie ontstond vanuit de behoefte studenten een stem te geven, wat op zich
al heel paternalistisch is. Hoe zit dat met mijn eigen stem? Is het niet buitengewoon
hypocriet me druk te maken over het feit dat zij zich minder bewust lijken van het
systeem waar ze onderdeel van uitmaken terwijl ik, die pretendeer dat wel te zijn er
ook niet actief in handel? Moet ik me niet gewoon lekker druk gaan maken over
mijn eigen apathie?”
Reflectie Marijke

Biesta stelt dat uitvoeren en onderzoeken van een praktijk zijn twee verschillende rollen met
verschillende verantwoordelijkheden zijn. Door die twee te combineren is er het gevaar dat je
als onderzoeker de kritische distantie ten aanzien van het onderwerp verliest. Door te dicht
betrokken te zijn bij de onderwijspraktijk kan ik terughoudendheid voelen ten aanzien van
uitkomsten die als negatief geduid kunnen worden. Zo voel ik een bepaalde loyaliteit ten
opzichte van de studenten waardoor ik belang hecht aan het zorgvuldig en respectvol
verwerken van kritische bevindingen. Het is dus belangrijk het gat tussen onderwijskundig
onderzoek en praktijk te overbruggen zonder het besef van het verschil in expertise en
verantwoordelijkheid van de betrokkenen uit het oog te verliezen (Biesta, 2007). Dit doe ik
door een voor de studenten onbekende docent van buiten de organisatie en met ervaring met
ABR deels bij het onderzoek te betrekken. Alleen en met betrokken studenten en deze excollega reflecteer ik op het proces en maak hiervan aantekeningen.

De onderzoeker kan zich niet bewust worden van de betekenis van scholingservaringen
wanneer zij een kunstmatige afstand bewaart en subjecten objectiveert door zich bezig te
houden met zaken die de onderzoeker interesseren maar wat niet een zorg is binnen de
gemeenschap waarop het onderzoek zich betrekt (Branelly, 2018; Hayward, 2020, p. 44)
Hoewel de aanleiding voor dit onderzoek ontstond door de input vanuit deze groep studenten
die schooljaar 2019/20 deelnamen aan het Saxion onderzoek, is het initiatief om dit nader te
onderzoeken van mij uitgegaan. De studenten hebben zich weliswaar vrijwillig aangemeld om
hieraan mee te doen, maar zoals bij de nabespreking bleek, werd dat ook deels of geheel
extrinsiek gestuurd.
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Studenten tijdens de evaluatie:
“Tja, ik had niet liever die andere opdracht gemaakt. In het begin had ik niet
veel zin om dit te doen maar toen ging het merendeel van de klas het doen en
toen dacht ik ja misschien moet ik het ook maar gaan doen.”
“Omdat wij het nog niet wisten wat we gingen doen omdat wij van stage kwamen
en zij waren er al mee bezig en toen moesten we wel de eerste opdracht doen,
maar die kon niet omdat wij ons niet hadden opgegeven en toen zag ik die eerste
opdracht en toen dacht ik, nee dat gaan we niet doen.”
“ Ik had eigenlijk precies hetzelfde en toen dacht ik dit is dan wel een interessant
onderwerp en beter dan het symposium.”
“Ik ook, ik dacht dit is leuker dan dat symposium schrijven en volgens mij kregen
we hier ook uren voor voor keuzedelen of zo? en toen dacht ik dat is ook mooi
meegenomen.”
Uit: Verslag bijeenkomsten

Ik heb regelmatig een moment van teleurstelling en aarzeling wanneer ik bijvoorbeeld vragen
stel over verantwoordelijkheid en daar weinig respons op komt. Ik laat het zo, anders heb ik
het idee te graven naar iets specifieks en ik wil geen toets afnemen maar de studenten volgen
in wat hen beweegt. Ik denk aan een citaat van Biesta:
“If researchers would only focus on the role of teaching in improving student
achievement they might well contribute to the (erroneous) view that other factors do
not matter in relation to student achievement” (Biesta, 2007).

Soms krijg ik het gevoel dat het onderzoek
vooral vragen bij mij over mijn eigen rol
als docent oproept. Ik ben zo bang om
mijn waardeoordeel sturend te laten zijn
dat ik mij sterk afzijdig houd van het
proces. Misschien zou ik toch meer
moeten sturen om tot reflectie te komen.
Dat is toch een essentiële bijdrage van
een docent? De nonchalante desinteresse
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van de studenten voor dit “probleem” als
ik erover begin is ontnuchterend en
louterend tegelijk: zo belangrijk ben ik
niet- één van de vele radartjes in het

In het uitwerken van de geluidsopnamen van de bijeenkomsten noteer ik de persoonlijke
gesprekken in eerste instantie niet, me later realiserend dat die er juist toe doen.

6.3 Speelruimte voor co-onderzoek
Dit onderzoek is gebaseerd op het Climate Change and me 18 project dat de affectieve,
creatieve en ontologische relatie van kinderen en jongeren met klimaatverandering onderzoekt
middels een op jeugd gerichte methodologie waarbij jongeren als medeonderzoekers
betrokken werden door een creatief en sociaal geëngageerd actie gedreven proces van coproductie (Cutter-Mackenzie-Knowles & Rousell, 2018). Hierbij wordt een co-research
playspace gecreëerd waarbij de jongeren vaardigheden, ervaring en ondersteuning geboden
wordt bij het produceren van onderzoeks-output (Rousell, 2017; Cutter-Mackenzie-Knowles
& Rousell, 2018; Cutter-Mackenzie-Knowles & Rousell, 2020).
Dit is gebaseerd op Winnicott’s relationele opvatting van leren. De relatie met de wereld van
dingen, andere mensen, omgevingen en gebeurtenissen wordt dan aangegaan door middel van
creatieve manieren van verbinden en experimenteren. Hierdoor opent zich een transsectionele
plaats waarbij interne en externe werelden met elkaar in een transformatieve relatie worden
gebracht, los van reeds bestaande autoriteit en sociale structuren (Cutter-Mackenzie-Knowles
& Rousell, 2018). Zo’n transsectionele plaats kan alleen open gaan wanneer de deelnemers
hem ook zo gaan gebruiken. Dat probeer ik te bereiken door de bijeenkomsten plaats te laten
vinden in een creatief lokaal met materialen en ruimte om te experimenteren in een gedeelte
van de school waar de studenten nooit les hebben, met iets lekkers te eten en drinken erbij. Zo
tracht ik fysiek te benadrukken dat onze verhouding anders is dan normaal. Hoewel er dus
geen blauwdruk voor het creëren van een dergelijke speelruimte is hebben we onderstaande
opzet van de verschillende stappen van CC and me gevolgd (Cutter-Mackenzie-Knowles &
Rousell, 2020)

18

http://climatechangeandme.com.au/

39

Fasen van onderzoek (Cutter-Mackenzie-Knowles & Rousell, 2020)
Introductie van het onderzoek en bepreken van wat hun rol kan zijn. Er worden geen
vastgestelde definities of perspectieven op klimaatverandering gegeven maar aangemoedigd
zelf de bewustwording, houding en acties ten opzichte ervan te onderzoeken.

Workshop* informatie mbt onderzoektheorie en methodes zoals interviews, fotografie,
aantekeningen, video, tekeningen, poëzie en fictie. Aanmoediging om hier op hun eigen manier
mee te experimenteren.

Studenten plannen hun onderzoek en de wijze van datacollectie en voeren uit. Zij houden een
log/dagboek bij.
Ik volg hun handelingen door middel van wekelijkse bijeenkomsten waar de voortgang gedeeld
wordt en gereflecteerd op het proces.
Niet lineair

Presenteren data aan elkaar en het gezamenlijk analyseren ervan (Johnson & Parry, 2016).
Bepalen of en hoe verder?

Deze opzet werd gevolgd door de studenten aan te moedigen hun eigen benadering van het
thema klimaatverandering te ontwikkelen, wat dan ook vaak afweek van mijn aanname. Zo
had ik verwacht dat doordat het woord nieuwsgierigheid opkwam bij de eerste brainstorm, er
meer gekozen zou worden om iets te onderzoeken, maar zij wilden vooral iets uitdrukken met
hun werk.
Dit onderzoek sluit aan op de in de probleemstelling geschetste observatie met betrekking tot
de stem van de MBO student en hun politieke betrokkenheid. Wanneer, zoals bij
klimaatverandering de huidige ecologische ontwikkelingen en hun sociale impact dusdanig
snel aan verandering onderhevig zijn dat het vraagt om andere manieren van weten/kennis, en
jongeren bovendien degenen zijn die het langst de impact van genomen
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beslissingen/ingeslagen wegen zullen ervaren (Rousell, 2018), is het logisch om de studenten
actief te betrekken om hun eigen kennis op te halen. In dit onderzoek vormt zowel het
materiaal van de beelden als ook het proces om tot de beelden te komen een blik op de wereld
van student, om op die manier inzicht te krijgen in hoe zij al dan niet betrokken zijn bij
klimaatverandering.

41

7

Bevindingen

Met de voltooiing van de werken eindigde de onderzoeksfase in het kader van deze thesis.
Om de data te analyseren heb ik de data-analyse spiraal toegepast (Creswell & Poth, 2018, p.
186). Dat heb ik gedaan door meerdere keren de opnames van de bijeenkomsten af te luisteren
en transcriberen voor zover mogelijk omdat op veel momenten studenten in groepjes
samenwerken en niet alles verstaanbaar is. Volge ns afspraak heb ik hun privégesprekken in
algemene beschrijving gevat. De opnames behoren, in overleg met de studenten, weliswaar
zelf niet tot de dataset maar het afluisteren ervan is voeding geweest voor mijn reflectie erop.
Aangevuld met mijn en hun aantekeningen vormen deze verslagen en de vijf gemaakte
werken de dataset die ik meerdere keren heb doorgenomen. Bij het aan elkaar presenteren van
de werken hebben de studenten met post-its aangegeven wat hen opviel. Dit heb ik
meegenomen in de codering. Vervolgens heb ik de codes verfijnd, gericht op de verbinding
van de studenten met klimaatverandering en op het proces van tot het werk komen. Daarna
heb ik die codes in thema’s geplaatst ( bijlage 1). Deze thema’s heb ik besproken met vier
studenten.
In de volgende paragrafen geef ik de bevindingen weer. De eerste paragrafen geven een
beeldverslag van de werken. Vervolgens geef ik de verbinding van deze studenten met
klimaatverandering weer aan de hand van de thema’s kennis, emotie en mening. Tenslotte
bespreek ik hoe de studenten deze co-research playspace hebben gebruikt en hoe de studenten
dat hebben ervaren.

7.1 Samen aan de slag
De studenten zijn met behulp van kunstzinnige werkvormen nader gaan onderzoeken wat
klimaatverandering voor henzelf betekent. Zij waren vrij in het kiezen van het medium om
mee te werken. Er werd samengewerkt in groepjes, één persoon koos ervoor om alleen te
werken. Er is beeldend werk gemaakt in de vorm van een papier-maché object, mixed media
schilderij, mobile en foto’s (zie beeldverslag). Ons contact vond in eerste instantie plaats via
TEAMS, later werd op woensdagmiddagen tussen drie en vijf en thuis aan de werken
gewerkt. De sfeer was prettig, er werd rustig overlegd, gelachen en gekletst. Door de Coronamaatregel om bij klachten thuis te blijven, bezoek aan arts, biddag voor het gewas of
misverstand over het tijdstip werd er in wisselende samenstelling gewerkt. Toch vinden de
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studenten dat iedereen zijn/haar bijdrage heeft geleverd door bijvoorbeeld via TEAMS of
WhatsApp aanwezig te zijn.

Impressie van de studenten aan het werk

43

7.2 Wereldbol
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7.3 Masker
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7.4 Instagram

46

7.5 Wereldbol II en zeehond
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7.6 Kennis
Zowel bij de eerste brainstorm als in de gesprekken gedurende het proces leggen de studenten
de nadruk op wat zij weten over klimaatverandering.

Die kennis over klimaatverandering halen zij onder meer uit het nieuws, natuurdocumentaires
en berichten die zij langs zien komen op social media en van wat zij op school hebben geleerd
“dat is aardrijkskunde toch?”. Er wordt veel gepraat over hoe gebeurtenissen met elkaar
verbonden zijn. Vaak wordt er op vragende toon en met toevoegingen als ‘toch?’ en ‘of zo?’
gepraat. Er is onzekerheid over hoe het nu precies zit, zonder dat specifiek de behoefte wordt
geuit om het nader uit te zoeken. Er is geen discussie, er wordt voorzichtig informatie
gedeeld.
S1 Zure regen daar was ook iets mee, bij die boeren en zo.
S2 en hoort de uitstoot van stikstof nou ook hierbij?
S3 aarzelend nee toch? S 4 dat weet ik niet S1 als dat meer gebeurt
S2 dat vind ik wel eng hoor
Uit verslag bijeenkomsten
Een student maakt de opmerking ‘Wat heb je gezien - maar je hebt het toch nooit ècht
gezien? Maar in het algemeen loopt in het spreken over klimaatverandering wat zij in de
media hebben waargenomen soepel over in wat zij om zich heen waarnemen.
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S “Wat heb je gezien, afval op straat die je bijna overal ziet. Dat het dus inderdaad steeds
warmer wordt tenminste dat heb ik zelf niet meegemaakt maar je ziet dat dat in de jaren
steeds warmer wordt en bosbranden, overstromingen en plastic soep.
Uit: verslag bijeenkomsten

Zij schakelen moeiteloos tussen globaal en lokaal en leggen verbanden daartussen.
S1 Ik heb dat ijs op de Noordpool en dat het gaat smelten en dat die ijsberen dan
S2 ja en in Nederland wonen we heel laag, ook al hebben we al die dammen enzo maar
ja, je weet maar nooit, straks is het 1953 weer.
Uit: verslag bijeenkomsten

S1 “Komt ook van de zonnebrand, dat komt allemaal in zee en dat sterft ook het koraal
af.
S2 Dat komt ook in de zee he? Daar heb ikVB
nooit bij stilgestaan”
Uit: verslag bijeenkomsten

Zij vinden het belangrijk om geïnformeerd te zijn en er wordt regelmatig aan het nieuws
gerefereerd.

VB

S “Hebben jullie dat gezien gisteren op het nieuws? Dat er gif uit kwam uit een fabriek
ofzo en iedereen moest thuisblijven in Enschede, gele rook, gas enzo? Iedereen kreeg
een NL alert melding, gele rook uit een fabriek ofzo.“
Uit: verslag bijeenkomsten
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T Jullie vinden het belangrijk dat mensen kennis hebben?
S1 omdat je heel vaak, ja natuurlijk, je kijkt natuurlijk het nieuws en je kunt
natuurlijk zelf beslissen of je het nieuws wilt kijken of niet en er zijn natuurlijk
mensen die niet het nieuws kijken en dan een heel ander beeld hebben over de aarde
dan de mensen die wel het nieuws kijken.
T En hoe is dat bij jullie zelf? Wisten jullie veel van klimaatverandering voordat je
hieraan begon?
S2 ehm meer gewoon de hoofdzaken van wat je op het nieuws ziet
T maar jij kijkt dus wel nieuws er zijn ook veel mensen die geen nieuws kijken.
S2 Hmm ja het is meer af en toe dat je dan een beetje voorbij ziet komen
Uit: verslag bijeenkomsten

7.7 Emotie

Denkend over de vraag Wat voel je bij klimaatverandering?
S1 (nadenkend) ‘Wat voel je?’
S2 Ik voel me echt pijnlijk
S1 Ja, wat voel ik, ik voel helemaal niks.
Uit: verslag bijeenkomsten

Wanneer gevraagd wordt welke emotie klimaatverandering bij hun oproept, noemen
studenten in hun aantekeningen meerdere emoties:
VB
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Een student vertelt bevlogen over de documentaire Chasing Corals die zij op Netflix keek en
die haar sterk heeft geraakt. Meerdere bijeenkomsten brengt zij de documentaire weer ter
sprake.
S Een documentaire over koraal, hoe interessant kan het zijn!? En uiteindelijk ging ik
bijna huilen omdat het koraal ging uitsterven gewoon. Nee, echt hoor!
S Netflix doet wonderen ik had een tijdje geleden zo’n documentaire gezien en dat blijft

je wel bij hoor. Ik blijf het er ook steeds over hebben want ik vond het echt heel erg hoe
dat er uit zag.
Uit: verslag bijeenkomsten

Er wordt veel afkeurend over afval gesproken en één student is sterk verontwaardigd over het
vuil dat recreanten achterlaten achter haar huis vooral omdat zij dat echt heel vies vindt.

S Meer naar buiten gaan is slecht voor het klimaat want dan gaan meer mensen naar
buiten, meer flessen en blikjes. Want wij wonen langs zo’n route die je dan kunt lopen
want we wonen dan dichtbij een bos waar de mensen dan gaan lopen met de hond enzo
maar dan zijn er veel wielrenners die dan bijvoorbeeld gaan schijten in het bos, Ja,
sorry ik zeg het ff zo want ik ben er echt klaar mee. Het is echt, gadverdamme, want
dan gaan ze wc papier gebruiken en dat lost niet op. Babydoekjes bedoel ik.
Uit: verslag bijeenkomsten

Schuldgevoel komt ook meerdere keren terug maar niet “superschuldgevoel”. Het lijkt een
ongemakkelijk, vaag idee dat ze misschien iets zouden moeten laten.
S1 “Dieren sterven uit en zo, schuldig voelen en teleurgesteld ”
- bijval - ‘ja schuldgevoel’
S2’ Schuldgevoel, wij zitten gewoon hier en doen niet echt iets. Want wij hebben ook
invloed op dingen denk ik’
S3. ‘Ik pak nogal makkelijk de auto en dat soort dingen in plaats van dat je de fiets
pakt’
Uit: verslag bijeenkomsten

Gelach, (want meerderen zijn met de auto)
VB
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Het is zielig dat dieren uitsterven en beangstigend dat er bosbranden, overstromingen en
vervuilde lucht is. Tegelijkertijd is er ook berusting want wat te doen?

S1 En dan willen ze al die bossen kappen maar daar wonen ook gewoon dieren en
bedreigde diersoorten ook dus dan ga je bewust dieren doden om geld te winnen van
dat olie. En er zijn zelfs papegaaiensoorten die vallen nu al onder bedreigde
diersoorten terwijl het gewoon vogels zijn maar die gaan ook gewoon dood.
S2 Ja, en die bosbranden wat je allemaal in Australië ziet.
S3 Beter nu dingen doen. Zuchten - ik weet het echt niet.
Er gaat wat lekkers rond
Uit: verslag bijeenkomsten

7.7.1 Mening
Aansluitend bij de onzekerheid over wat klimaatverandering nu exact behelst, is er een breed
gevoel dat er iets moet gebeuren maar onduidelijk is wat. De nadruk wordt gelegd op de
individuele verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld afval in de directe omgeving.

S1 mensen die kauwgom op de weg gooien
S2 zijn dat al die witte plekken?
S1 ja en vogels denken dat het brood is en die stikken erin. Sinds ik dat heb gelezen
gooi ik het nooit meer op de straat. Maar dat doe ik al heel lang niet meer hoor.
S3 nee ik gooi het dan meestal in een putje
S1 maar dat is toch ook niet goed? S3 nou vogels eten het in ieder geval niet dat weet
ik wel
Uit: verslag bijeenkomsten

Recyclen wordt genoemd, maar zelf houden ze als consument niet echt rekening met waar
spullen vandaan komen of hoe het als afval terecht zal komen. Het duurzame of biologische is
immers altijd duurder. Op één iemand na die nog geen 18 is, heeft iedereen gestemd, wat zij
heel vanzelfsprekend vinden. In het bepalen van hun stem heeft de zorg over
klimaatverandering niet echt een rol gespeeld. Gesprek met ouders speelt wel een rol in het
bepalen van de partij om op te stemmen. Er wordt door ‘de politiek’ beslissingen genomen
waarvan het nut hier en daar betwijfeld wordt.
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S Politieke partijen zijn wel gaan praten over het klimaat en zo maar gebeurt er wel iets
en in de toekomst wat gebeurt er dan voor de volgende generaties maar ook voor ons?
Uit: verslag bijeenkomsten

S ja het kan niet langer doorgaan eigenlijk ja die auto’s hè, je mag wel 100 rijden
maar of dat nou zoveel zin heeft. Zulke dingen dan denk ik er mag wel wat veranderd
worden maar ja.
Ik denk wel als we langer wachten dat het meer geld gaat kosten dat dan ook de
effecten erger zijn, dat dingen meer gaan kosten en dat we beter nu kunnen doen dat we
dingen dan ook gaan voorkomen.
Uit: verslag bijeenkomsten

Wanneer er gevraagd wordt of er in de maatschappij bepaalde mensen meer
verantwoordelijkheid hebben dan anderen, vinden ze dat iedereen dezelfde
verantwoordelijkheid heeft. Docenten hebben geen voorbeeldfunctie maar ouders wel, want
thuis leer je normen en waarden. Zij benadrukken steeds de individuele verantwoordelijkheid
en regelgeving kan daarbij helpen. Het is onduidelijk hoe die regelgeving tot stand komt.
S Ja, er zouden denk ik wel regels moeten zijn. Het hoeven geen wetten te zijn van mij
Maar je zou kleiner kunnen beginnen. En dan gewoon dat je bijvoorbeeld in een
gemeente van die opruimdingen organiseert want dat wordt wel gedaan maar dat is een
keer per jaar ofzo dat zou best wel vaker kunnen. Want je hebt van die opruimdagen
ofzo volgens mij is dat echt 1 of twee keer per jaar.
Uit: verslag bijeenkomsten

Die individuele verantwoordelijkheid wordt wel samen gedragen. En als iets één keer normaal
wordt dan gaat iedereen het wel doen.
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M Wiens verantwoordelijkheid is dit vind je?
S1 ik vind iedereen want als iemand het doet dan
S2 volgen er meer
S1 bijvoorbeeld – hoe kan je hier een voorbeeld van maken- ehm bijvoorbeeld
vroeger ehm misschien met statiegeld ofzo dat was vroeger nog niet zo’n ding maar
ehm weet ik veel, dat iemand dat en als je dat nu ziet nu doe je het en dan doen
heleboel mensen het en dan wordt het normaal
M Maar wie gaat daarover?
S stil
Uit: verslag bijeenkomsten

De vergelijking met de Covid19 maatregelen VB
wordt gemaakt.

S1 ja nou het is heel naar om te zien, soms zie je iedereen feesten en dan denk je
waarom zou ik m’n best nog doen
S 2ja dat denk ik ook wel eens jaS1 En dan zegt mijn moeder: ‘Zo moet je niet denken’ en dan zeg ik: ‘Ja maar iedereen
staat te feesten en ik zit me hier te gedragen’ en dan zegt ze: ‘Blijf dat nou maar doen.’
Dus ja.
Uit: verslag bijeenkomsten

Zij zijn enerzijds van mening dat het zo niet langer kan doorgaan en anderzijds gaat het leven
door. Met verjaardagen vieren en rijbewijs halen of een bruiloft plannen in Covid19-tijd, met
bijbanen en stages.
‘Kun je wel kinderen op de wereld zetten als de planeet steeds slechter gaat?’
S1 Ik maak me daar geen zorgen over. Ik maak me meer zorgen over het geldkinderen is heel duur.
S Ik denk dat er tegen die tijd wel oplossingen zijn
S3 Hoe lang weten ze dit al? - Ik weet het niet hoor.
Uit: verslag bijeenkomsten
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7.8 Speelruimte
Door het bieden van tijd, ruimte, middelen en begeleidende expertise werd de studenten de
gelegenheid geboden om hun binnenwereld te verbinden met de buitenwereld. In de vorige
paragrafen is ingezoomd op hoe het werk tot stand kwam. Hieruit concluderend bespreek ik
hoe de studenten deze co-research playspace hebben gebruikt.
De binnenwereld van de student ten aanzien van klimaatverandering is vol van onzekerheid.
Onzekerheid ten aanzien van hun kennis over wat er moet gebeuren en wat zij met de emoties
die zij ervaren kunnen. Zij ervaren duidelijk een moreel appèl, er moet iets gebeuren, maar
wat? De studenten waren er al vrij snel uit dat zij vooral een boodschap hadden met hun werk.
Zij zochten contact met de buitenwereld. Zij kozen allemaal voor beeldend werk om die
boodschap over te brengen omdat dat de aandacht trekt en aansluit bij hun binnenwereld.
Ja, de aandacht van mensen, tenminste ik ga liever naar een plaatje toe dan naar een
lap met tekst.
Uit: verslag bijeenkomsten

Hun eigen kennis, emotie en mening worden immers ook grotendeels gevoed door beelden
die hen digitaal, meestal via hun telefoon, bereiken. Alle werken zijn bedoeld als boodschap
om het bewustzijn te creëren dat er iets moet gebeuren, zonder specifiek aan te geven wat.
Ook dit drukt uit wat zij ervaren.
S: dat mensen bewust worden dat er iets moet gebeuren
M: en wat wil je dat ze doen?
S: Ja, dat weet ik niet. Iets.
Uit: verslag bijeenkomsten

Het Instagram groepje is het meest gericht op de buitenwereld en op zoek naar bereik. Zo
zetten zij er een poll uit om te kijken hoe anderen erover denken maar ook omdat interactie
meer activiteit op je account genereert. Dit is ook de reden dat er Engels wordt gebruikt. Zij
nemen contact op met de afdeling PR van Aventus om het bereik van dat account aan te
boren. Die gaven aan geen accounts te linken maar de studenten konden wel een stukje maken
over hun project dat zij dan zouden plaatsen. Voorwaarde hiervoor is dat er een foto bij zit
waar zij zelf op staan. Dat laatste zien ze niet zitten en ik hoor ze hier niet meer over. Na een
kleine interventie van mij kregen de studenten een sessie met tips voor het gebruik van hun
55

account. Dit vonden zij heel leerzaam en hun content verandert met vaker een interactieve
vraag en meer hashtags. Er komen echter geen zelfgemaakte foto’s meer en de nadruk komt
op de tekst te liggen. De tip om te reageren op accounts van anderen wordt niet toegepast.
Het gebruik van de camera gaf een blik in de binnenwereld van de student. Het richtte onze
blik op waar hun aandacht naar uitging. Waar zij waarderende aandacht voor hebben en
willen behouden en wat zij als een bedreiging daarvan ervaren. Hier zien wij dat bestaande
autoriteit en de sociale structuur de transitie van binnen naar buitenwereld dusdanig
beïnvloedt dat die binnenwereld minder zichtbaar wordt.
Eén student koos ervoor om alleen te werken en heeft op haar verzoek veelal thuis aan haar
werk gewerkt. Hierdoor was zij het meest onttrokken aan de onderwijspraktijk. Doordat zij
alleen werkte was het haar eigen intrinsieke geraaktheid door het nieuwsbericht over het
sterfgeval ten gevolge van luchtvervuiling dat zij weergaf in het schilderij. Zij geeft zelf aan
gekozen te hebben voor dit beeld voor het dramatisch effect. Voor mij representeert het de
kwetsbaarheid, onmacht en het onheilspellende van klimaatverandering en is dit beeld een
duidelijke verbinding met haar binnenwereld.
Een transitionele plaats kan alleen open gaan wanneer de deelnemers hem ook als zodanig
gaan gebruiken. De studenten brachten interne en externe werelden met elkaar in relatie maar
bestaande autoriteit en sociale structuren bleven aanwezig. Bijvoorbeeld in het feit dat dit in
de context van de onderwijspraktijk plaatsvond. Hun deelname was hierdoor deels extern
gemotiveerd en het bijhouden van het schrift gebeurde soms dan ook als een ‘werkje’
conform wat de praktijk is bij opdrachten in de opleiding. Toch willen zij allemaal hun werk
tentoonstellen. Hun binnenwereld vol onzekerheid ten aanzien van klimaatverandering heeft
nu een concreet vehikel gekregen waarmee zij de verbinding met de buitenwereld kunnen
maken.
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7.9 Evaluatie

In de evaluatie over deze manier van werken kwam naar voren dat studenten het prettig
vonden om de vrijheid te krijgen en om met hun handen te werken. In een opleiding die uit
veel theoretische kennis bestaat en waarbij protocollen erin gedrild worden is dat een
welkome afwisseling.
M En wat vond je er leuk aan?

S1 Dat we meer met onze handen mochten doen in plaats van heel de tijd zitten.
S2 Het is wel iets waar je zelf mag beslissen hoe je dat gaat doen
Uit: verslag bijeenkomsten

S1 Ja maar hier is geen cijfer aan gerelateerd dan kun je gewoon doen wat je wilt en
dat is gewoon lekker.
VB
S2 Dat is op zich wel fijn dat je daar vrij in bent maar maakt het misschien ook wel een
beetje lastig soms. Want je moet wel in de gaten houden dat het ook wat wordt.
Uit: verslag bijeenkomsten
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S1 Je hebt wel tijd nodig hoor. Je moet wel echt tijd erin besteden. Het was echt
vermoeiend hoor want wij kwamen toen om 10 uur na de les tot half drie en dan
moesten we ook dit nog doen het kost echt veel tijd en was vermoeiend.
S2 het was wel aan het eind van de dag als je dan de hele dag les had gehad dat je dan
even bezig mocht zijn, dat vond ik wel fijn. Dat vond ik een voordeel.
Uit: verslag bijeenkomsten

Over de opbrengt zijn de studenten redelijk eens dat het ze bewuster heeft gemaakt van
klimaatverandering.
S1 Je gaat erover nadenken. En mensen als ze het* zien gaan er ook over nadenken wat
ze precies zien en wat het vertelt. Een soort onderzoek naar wat je aan het maken bent
want je moet toch ook een beetje weten waar het over gaat.
Uit: verslag bijeenkomsten

* (hun werk)

S1 ja het zet je wel aan het denken en als je buiten rondfietst vallen wel meer dingen op.
Uit: verslag bijeenkomsten

Ik vraag of ze de manier waarop we gewerkt hebben een goede manier vonden om
hen te betrekken bij het klimaatdebat.
S1 denkt na en zegt ja, want ik merk dat ik meer lees hierover. Normaal zou ik die
berichten doorscrollen maar nu klik ik het aan en lees ik het.
S2 ja dat wel maar ik zou niet gaan protesteren ofzo nu. Ik teken wel een petitie.
Ik: Kun je iets bedenken waarom je dat wel zou doen?
S2 nou sowieso niet. Ik ben niet zo’n persoon. Stilte …misschien iets met dieren ofzo
dat kan ik echt heel zielig vinden
S1 ja ik ook ik sta niet graag in de aandacht. S3 Nee, ik ook niet.
Uit: verslag bijeenkomsten

Iedereen wil het werk op het symposium tentoonstellen, maar niemand weet nog goed wie zij
daar specifiek voor willen uitnodigen.
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S1 ‘En waarom doen we mee aan het project ehm nou voor verbetering van de aarde
natuurlijk en we willen onze stem laten horen en laten zien dat we er wel om geven
omdat MBO studenten schijnbaar minder betrokken zijn bij klimaatveranderingen, er
minder mee bezig zijn.’
S2 Ja ook denk ik omdat je in je stage ook met duurzaamheid te maken krijgt dus
daarom vond ik het ook wel interessant om invloed te hebben.
Uit: verslag bijeenkomsten
een eindpresentatie van het werk aan de rest van de groep.

S Nou dat vind ik dan wel zonde als het niet verder gezien wordt zeg maar.
Uit: verslag bijeenkomsten
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8 Zorgethische duiding
In dit hoofdstuk probeer ik inzicht te krijgen in hoe de zorg omtrent het klimaat die studenten
hebben tot stand komt en hoe dit zich vertaalt naar hun deelname of onthouding in het
maatschappelijke debat. Tronto beschreef verschillende fases van zorg die ieder een
verschillende verantwoordelijkheid vragen. Aan de hand van deze fasen en met behulp van
inzichten uit het theoretisch kader probeer ik dit proces te duiden. Zo kan inzichtelijk worden
hoe hun bezorgdheid zich vertaalt naar democratische betrokkenheid en waar zij hinder
ondervinden. Hierdoor kan voor het onderwijs duidelijk worden hoe zij hierbij een rol kunnen
spelen.

8.1 Aandacht
Zorg begint met aandacht hebben voor de noodzaak tot zorgen. Met betrekking tot
klimaatverandering ervaren de studenten een noodzaak tot zorgen. Zij begrijpen dat hun
directe leefwereld samenhangt met het groter geheel en dat dit wederzijdse afhankelijkheid
meebrengt. De verbinding van de studenten met klimaatverandering vindt grotendeels online
plaats. Beelden van brekende ijsbergen en brandende bossen elders in de wereld linken zij aan
beelden van gebeurtenissen dichterbij zoals overstromingen en warme zomers en vice versa.
Hier gaat een moreel appèl vanuit dat er iets moet gebeuren, wat Noddings ethical caring
noemt. Enerzijds is dit een cognitief proces waarbij zij verantwoordelijk worden gemaakt.
Anderzijds maakt moderne media dat wat ver weg is nabij kan komen waardoor het ook een
emotioneel proces wordt. Bijvoorbeeld in de vorm van een documentaire op Netflix die sterke
emoties opriep bij de studente die erop bleef terugkomen. Deze emotionele geraaktheid leidde
tot affected speech (Pulcini, 2016): zij betrok anderen door uitgebreid te vertellen over de film
en hoe die haar geraakt had. Om dergelijke gevoelens te vertalen naar de betrokkenheid die
aanzet tot handelen is echter meer nodig (Pulcini, 2016). De omvang en complexiteit van
klimaatverandering met zorg voor het verre andere dat nog niet eens bestaat maakt het lastig
compassie te ervaren. Hier kan de empathie die we in het hier en nu ervaren een sleutel
vormen. Zo kan de gehechtheid aan wat om ons heen is ook toegang verschaffen tot meer
abstracte zorg voor de aarde en toekomstige generaties (Curtin, 1991; Groves, 2014). Goede
zorg in het heden anticipeert immers altijd op een toekomst (Groves, 2014). Voor het
Instagram account fotografeerden de studenten onder meer dat wat zij als waardevol om te
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behouden beschouwden. Deze zouden als hechtingsobjecten geduid kunnen worden (Groves,
2014). Noddings (2005) gaf aan dat de liefde voor een bepaalde omgeving dan ook het
uitgangspunt moet zijn in de discussies over verbondenheid op globaal niveau.
Enorme hoeveelheden beelden en informatie vanuit de hele wereld voeden de bewustwording
van globale verbondenheid van de studenten. Tronto merkte op dat met de bewustwording
van de eigen samenhang met het geheel ook de verantwoordelijkheid ervoor toeneemt
(Tronto, 2013, p. 60). Er is enorme keuze aan mogelijke reacties en dit gaat gepaard met
onzekerheid (Noddings, 2002; Tronto, 2013). Om deze onzekerheid en bezorgdheid te
vertalen naar actieve betrokkenheid is een empathisch bewustzijn nodig. De erkenning van de
eigen kwetsbaarheid in die samenhang benadrukt het ontologisch aan elkaar verschuldigd te
zijn (Pulcini, 2016). Vanuit dat bewustzijn kan de verbondenheid met wat dierbaar is abstracte
bezorgdheid vertalen naar actieve betrokkenheid.

8.2 Verantwoordelijkheid
Door wat de studenten zien en horen met betrekking tot klimaatverandering wordt dus een
noodzaak tot zorgen opgemerkt. Dat te vertalen naar zorgen dat er iets gedaan wordt, vergt
een gevoel het verschil te kunnen maken en verantwoordelijk te zijn (Tronto, 1993, p. 109).
Uit de werken blijkt duidelijk een antropocentrisch narratief waarbij de mens de aarde kan
maken en breken. De fietspomp en de aan/uit knop maken de mogelijkheid tot handelen van
de mens heel expliciet.
De studenten doen in hun omgang met klimaatverandering denken aan de SMART-jongeren
uit hoofdstuk die Hayward (2020) beschreef. Het sterke geloof in individuele
verantwoordelijkheid is een manier om met de ongerustheid die gepaard gaat met de last van
toenemende verantwoordelijkheid om te gaan (Tronto, 2013, p. 61). Het is een overzichtelijk
antwoord op een complexe vraag. De focus op het individu kan echter leiden tot vernauwing
van de blik tot de directe omgeving. Tronto omschrijft deze focus op zorgen voor wat eigen is
als een vorm van privilege. De studenten zijn in een positie om de schadelijke gevolgen van
hun consumptiegedrag elders op de wereld te kunnen negeren en hun verantwoordelijkheid te
beperken tot bijvoorbeeld de eigen omgeving vrijhouden van afval.
De nadruk op individuele verantwoordelijkheid biedt ook gelegenheid aan andere partijen,
zoals industrieën, om aan hun verantwoordelijkheid te ontsnappen (Tronto, 2013). De
studenten zien wel invloed op grotere schaal in de vorm van wet- en regelgeving, zoals
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statiegeld op plastic flesjes en de prijs van producten. Wanneer zij hun stemoproep krijgen,
geven zij daar dan ook gehoor aan maar verder lijkt de klimaatproblemathiek buiten hun
mogelijkheid om verandering te bewerkstelligen te vallen. Geen van de studenten voelt de
behoefte om zich bij groepen zoals de Jonge Klimaatbeweging aan te sluiten. Organisaties als
het WNF worden genoemd als informatieverstrekker, niet als middel om zelf invloed uit te
oefenen. Zij zoeken deze organisaties niet actief op om hun boodschap te laten horen. Terwijl
in het verdelen van verantwoordelijkheden rondom de zorg voor het klimaat dergelijke
maatschappelijke organisaties juist een rol spelen (Hayward, 2008). Zij zouden eventueel wel
een petitie tekenen maar niet de straat op gaan want ‘ik ben niet zo’n persoon’. Hier lijkt meer
sprake te zijn van een gebrek aan identificatie met dergelijke organisaties dan
onverschilligheid ten aanzien van het thema.

8.3 Competentie
Om zelf de zorg voor iets uit te voeren moet je je competent voelen dat te doen. De studenten
grijpen dan ook steeds terug op het opruimen van de eigen leefomgeving. Dat is iets dat zij
letterlijk in eigen hand hebben terwijl zij zich ervan bewust zijn dat het probleem groter is. De
nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid staat niet in verhouding tot de mate waarin de
studenten de macht hebben die persoonlijke verantwoordelijkheid vorm te geven (Tronto,
2013, p. 144). Zo vinden de studenten de duurzame keuzes die zij als consument zouden
moeten maken lastig. Enerzijds worden zij overspoeld met verleidingen tot niet duurzaam
consumeren. Daarbij is het duurzame alternatief vaak duurder waardoor zij het niet echt als
een keuze ervaren. Zij voelen zich niet bij machte dat te veranderen. Anderzijds geven zij aan
dat de niet-duurzame keuze ook gemaakt wordt vanuit gemak. Het is gewoon comfortabeler
om de auto te pakken dan met de fiets of het openbaar vervoer te gaan. Ondanks hun nadruk
op individuele verantwoordelijkheid zien de studenten dat individuen anderen nodig hebben
om handelen impact te laten hebben. De gezamenlijkheid kan bovendien de motivatie geven
om de duurzame keuze te maken. Als iets normaal is, is het makkelijker om te doen dan
wanneer je afwijkt. ‘Wij zijn een beetje ja, net als schapen als eentje gaat, gaat de rest ook
dus als een iemand het doet, doet de rest het ook’, aldus een student.
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8.4 Responsiviteit
Zorg vraagt ook om responsiviteit van de zorgontvanger en dat is in het geval van feiten die
van ver tot ons komen moeilijker te ervaren. Afstand in tijd en ruimte maakt dat niet alleen
het appèl tot zorg maar ook het eventuele effect ervan abstract blijft. MBO studenten zijn
doorgaans praktisch ingesteld waardoor zij een voorkeur hebben voor concrete oplossingen.
Ook in die zin is het begrijpelijk dat studenten zich in eerste instantie richten op het afvalvrij
houden van de omgeving. Het effect daarvan is direct zichtbaar. De responsiviteit zou
bijvoorbeeld kunnen zitten in dat duurzaam gedrag beloond wordt. Volgens de studenten zou
dat kunnen werken in de vorm van een financiële prikkel maar zoals hierboven aangehaald
ook door het de norm te maken. Duurzaam gedrag levert dan waardering en goedkeuring van
de omgeving op wat als een indirecte respons van het klimaat gezien kan worden.

8.5 Een democratie rond zorg
In een caring democracy vindt een eerlijke verdeling van zorg plaats door middel van een
expressief-collaboratief proces waarbij iedereen betrokken is (Tronto, 2013). Die vijfde fase
van zorg caring with , gaat om het collectieve eigenbelang over langere tijd. Dat collectief
behelst zowel de menselijke als niet-menselijke wereld, ver in afstand en tijd, die met elkaar
verweven zijn. Er moet dus gelegenheid zijn voor ontmoeting om dit proces te laten
plaatsvinden. Eén van de uitdagingen hierbij is dat iedereen wordt gehoord en de blik niet
gericht blijft op de nabije cirkel maar ook verantwoordelijkheden op grotere schaal in zicht
blijven.
De studenten weten zich onderdeel van een groter geheel en voelen hier een bezorgdheid
voor. Zij zien een noodzaak tot actie en ervaren een appèl om individuele
verantwoordelijkheid te dragen voor eigen gedrag en directe omgeving. Zorg voor hun eigen
toekomst hangt meer samen met economische obstakels, ‘kinderen is duur’, dan met zorg
over waarden van vrijheid gelijkheid en rechtvaardigheid. Buiten de stemoproep die zij
ontvangen en waaraan zij gehoor geven, nemen zij geen deel aan een publiek democratisch
gesprek. Zij zijn zich bewust van hun eigen niet-weten en lijken zichzelf hiervoor te
diskwalificeren “ik ben niet zo’n persoon’.
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Het ‘zo goed als mogelijk’ in de definitie van zorg van Tronto/Fischer geeft al aan dat er geen
eenduidige weg is naar goede zorg. Klimaatverandering is daarbij zo complex en uitgestrekt
over plaats en tijd dat het met recht een wicked problem genoemd wordt. Juist het feit dat het
niet duidelijk is maakt dat er samen gezocht moet worden naar een goede manier.
Caring with betekent deelnemen aan het democratisch gesprek maar daartoe moet je je wel
uitgenodigd weten. Gevaar is dat één specifieke manier van dat gesprek voeren als juist wordt
bestempeld (Van de Ploeg, 2019. Deze studenten geven gehoor aan hun stemoproep en nemen
deel aan dit project, zij willen gehoord worden. In het zoeken naar publiek voor hun
boodschap ervoeren de studenten dat de wijze waarop zij hun zorg in beeld brachten niet
voldeed aan een norm. Deze norm werd niet aangevochten maar geaccepteerd. Zij herkennen
zich ook niet in de samenstelling van bestaande organisaties zoals de studenten die ‘MBO for
climate’ oprichtten beamen.
Op social media begeven zij zich in een wereld met nadruk op stellige meningen,
ogenschijnlijk weten en oplossingen en die hebben zij zelf niet. Zij gaan dan ook nauwelijks
interactie aan met andere accounts. Sterke overtuigingen en oplossingen doen sowieso geen
recht aan de donkere en onduidelijke kant van klimaatverandering. Eerder werd al duidelijk
dat stilstaan bij de onduidelijkheid en onzekerheid die een hyperobject als klimaatverandering
meebrengt een eerste stap is om ermee te leven. Wat Haraway (2017) ‘staying with the
trouble’ noemt.
Een belangrijke bron van motivatie om deel te nemen aan het publieke debat is de
bezorgdheid over het welzijn van anderen en de omgeving (Hayward, 2020). Het kan zijn dat
het ethisch appèl dat de studenten ervaren te abstract is om de ought te vertalen naar can. Het
kan ook zijn dat het feit dat zij niet al actief betrokken zijn bij politieke processen maakt dat
zij geen voordeel zien dat wel te worden en zichzelf zo uitsluiten (Tronto, 1993, p. 176). Het
kan ook zijn dat zij graag betrokken zijn maar dat dit niet wordt opgemerkt.
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9 Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk formuleer ik een antwoord op de hoofdvraag van deze thesis: Hoe kan het
MBO-4 onderwijs studenten ondersteunen in de verbinding maken tussen hun latente zorgen
omtrent klimaatverandering en het (al dan niet zelf) tot politieke actie komen, zodat hun
zorgen en behoeften een plek hebben in een caring democracy.
In het theoretisch deel is aan de hand van zorgethisch literatuur getracht een invulling te
geven aan de betekenis van ecologisch caring burgerschap voor jonge burgers ten aanzien van
klimaatverandering en welke rol het onderwijs hierin kan spelen. Vervolgens is samen met de
studenten een onderzoek uitgevoerd waarbij zij met creatieve werkvormen hun verbinding
met klimaatverandering zijn gaan onderzoeken. Dit is aan de hand van de fases van zorg van
Tronto geanalyseerd. Met behulp van deze inzichten zal ik eerst de deelvragen behandelen om
vervolgens een antwoord op de hoofdvraag te formuleren.

9.1 Conformeren
Deelvraag a.
Wat is binnen het MBO de huidige onderwijskundige context voor het omgaan met
klimaatverandering?
Het MBO heeft, naast de opdracht studenten op te leiden voor een beroep en een niveau ook
een burgerschapsopdracht. Het huidige MBO-burgerschapsonderwijs benadrukt de
individuele verantwoordelijkheid door in hun programma’s gericht te zijn op conformeren aan
maatschappelijke normen, zoals met betrekking tot duurzaamheid. Het versmalt het debat tot
een goed/slecht discours en doet geen recht aan de ambiguïteit en complexiteit van het
probleem. Bovendien leidt het op tot volgers en niet tot autonome denkers. Mogelijk is dat
een verklaring voor het gebrek aan agency dat de studenten in het empirisch onderzoek
ervaren. De manier waarop deze studenten zich verbinden met klimaatverandering wordt sterk
gestuurd door dit dominant discours van individuele verantwoordelijkheid. Met haar nadruk
op persoonlijke ontwikkeling van de student als individu is het onderwijs volgens Biesta
medeplichtig aan de huidige klimaatcrisis.
Binnen het MBO worden studenten veelal aangesproken als toekomstig beroepsbeoefenaars. .
Het opleiden tot burger wordt zo gereduceerd tot opleiden tot hominus economicus, om te
kunnen concurreren op de arbeidsmarkt. Wanneer leren gericht is op conformeren aan een
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bepaalde norm is het gemakkelijk om dat verkeerd te doen. Veel van hen hebben dan ook
vaak gehoord dat zij iets niet goed doen. Dit zal het vertrouwen dat nodig is aan publieke
democratisch debat deel te nemen niet vergroten.

9.2 Kritisch denken
Deelvraag b.
Welke inzichten bieden Noddings en Tronto, vanuit de zorgethiek en Biesta, vanuit de
Nederlandse situatie ten aanzien van caring burgerschap, met betrekking tot onderwijs over
klimaatverandering?
Een complex vraagstuk als klimaatverandering is ontstaan onder een bepaalde verdeling van
macht en rechtvaardigheid. Om die te bevragen is vooral het (zelf)vertrouwen nodig hier iets
publiekelijk van te mogen vinden. In de zorgethiek is deelname aan het gesprek over deze
verdeling essentieel voor een caring democratie (Tronto, 1993, 2013). Kennis over deze
verhoudingen en over de rol die maatschappelijke organisaties hierin kunnen spelen, helpen
om deze verdeling ter discussie te stellen. Noddings (2002) stelt dat de docent hier een rol in
kan spelen door studenten in gesprek te brengen met andere ideeën. Kritisch denken wordt
onderwezen door samenspraak, oefening en bevestiging en door ook kritisch te zijn op de
eigen motieven (Noddings & Brooks, 2017).
Kennis alleen is echter niet toereikend. Nadruk op kennis kan ertoe leiden dat zij die zich
bewust zijn van hun gebrek aan kennis, zichzelf uitsluiten van het gesprek. Bovendien hoeft
meer kennis niet tot duidelijkheid over hoe te handelen te leiden (Noddings& Brooks, 2017)
en zeker informatie met betrekking tot het hyperobject klimaatverandering is niet eenduidig
(Morton, 2018). Door de studenten in plaats van als hominus economicus aan te spreken als
hominus curans kan zorg als moreel klankbord fungeren en zorgen begint met caring about
(Noddings, 2002; Tronto, 2017). Bezorgdheid door klimaatverandering legt het weerbarstige
aspect van verweven zijn bloot, confronteert mensen met hun kwetsbaarheid en tast het
beheersingsdenken aan. Biesta’s (2020) burgerschap gaat bij uitstek over het zich verhouden
tot waarmee je in aanraking komt en dat je misschien niet begrijpt. Noddings pleit ervoor de
kunsten in te zetten om de verbeelding die bij een speculatieve ethiek noodzakelijk is aan te
boren. Omdat het lastig kan zijn om hier woorden aan te geven zouden andere manieren van
uiten, bijvoorbeeld in de vorm van beeld zoals de studenten deden, hierbij helpen. Het verlegt
de aandacht van de nadruk op wie zich het handigst verbaal kan uitdrukken naar hoe iemand
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zich geraakt voelt. De creatieve werken vragen om een interpretatie en leren wordt dan leren
van elkaar. De nadruk kan liggen op de open houding die nodig is om aandachtige
belangstelling voor de noden van de ander op te merken. Dat neemt tijd in beslag maar een
caring democratie is dan ook een trage democratie.

9.3 Vertragen
Deelvraag c.
Hoe kan ruimte om met creatieve werkvormen te werken MBO4 studenten ondersteunen hun
verbinding met klimaatverandering zichtbaar te maken?
Uit de empirie blijkt dat studenten de vrijheid die zij kregen prettig vonden. Ook het werken
met andere uitingen dan taal werd als een prettige afwisseling ervaren. Deze studenten hebben
allemaal voor beeldend werk gekozen wat passend is bij hun eigen manier van communiceren
via social media.
Door over een langere periode met hun werken bezig te zijn werd het denken automatisch
vertraagd. Enerzijds bleef de tijd gericht op de economische tijd waarin binnen een bepaalde
een product moet worden opgeleverd. Dan was het even lastig los te komen van de tijd van
protocollen en deadlines waarin ze doorgaans opgeleid worden. Anderzijds opende de vrijheid
van werken ook een vrijheid van ‘denken over’. Er werden tijdens het samenwerken
gesprekken gevoerd. Voor het Instagram account maakten zij foto’s van hun eigen
leefomgeving waaruit vervolgens geselecteerd moest worden welke voor plaatsing in
aanmerking kwamen. Dit kijken en selecteren, maar ook het schilderen en bouwen met papier
maché vertraagt, dwingt tot kijken en nadenken en stelt de meningsvorming uit. Het creëren
van de werken bood de mogelijkheid de binnen- met de buitenwereld te verbinden.
Het bracht ook de timeless time die volgens White (2020) essentieel is voor de deliberatieve
democratische praktijk en het ontwikkelen van caring attention. Het empirisch onderzoek is
gebaseerd op Winnicott’s playspaces die een belangrijke rol spelen in het vormen van
democratisch burgerschap door deze tijd te creëren. Halverwege verlegde de focus zich naar
de praktische uitvoering. Gedachten kregen daardoor de tijd om te landen. Toen de studenten
hun boodschap naar hun tevredenheid hadden verbeeld was de consensus dat het zonde zou
zijn als dit niet gezien werd. De focus verlegde zich weer naar wat hun boodschap was en wie
die te zien zouden moeten krijgen. In november 2021 zullen de werken tentoongesteld worden
op een symposium dat medestudenten organiseren. Wie zij willen dat het ziet is op moment
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van schrijven niet duidelijk. De werken die de verbinding van de studenten met
klimaatverandering weergeven kunnen een brug vormen tussen hun binnen- en buitenwereld.
Aangezien hun verbinding met klimaatverandering veel onzekerheid omvat is het werk een
concrete presentatie hiervan. In het tentoonstellen kan wellicht een traag democratisch
gesprek ontstaan dat gericht is op begrijpen in plaats van overtuigen.

9.4 Aandachtig luisteren
Deelvraag d.
Wat zijn volgens en voor MBO studenten passende manieren hen te engageren in het
klimaatdebat?
Voorafgaand aan deze vraag ligt de aanname dat MBO studenten geëngageerd willen worden
in het klimaatdebat. Door hun afwezigheid in het huidige klimaatdebat lijkt het dat deze
studenten niet staan te dringen om daaraan deel te nemen. Uit de empirie blijkt dat de
studenten begaan zijn met klimaatverandering en zeker vinden dat hun mening ertoe doet.
Toch voelen zij zich niet geroepen de straat op te gaan of zich te verbinden met
milieuorganisaties. Enerzijds hebben zij andere prioriteiten die hun aandacht opeisen.
Anderzijds werd duidelijk dat deze studenten ook minder zijn opgeleid om zich uit te spreken.
Kijkend naar Tronto’s cyclus van zorgfases is de betrokkenheid van de studenten bij het
klimaatdebat er één van aandacht voor. De studenten zelf omschrijven het als een bewustzijn
dat is vergroot, ze letten er meer op en denken er meer over na. Zij zullen niet snel uit zichzelf
de publieke ruimte opzoeken om hun stem te laten horen. Behalve misschien als het iets is dat
hen heel erg raakt. Al deze studenten geven gehoor aan hun stemoproep en doen mee aan dit
onderzoek. Dit zou erop kunnen wijzen dat hun betrokkenheid wordt misverstaan. Dat geeft
wellicht een aanwijzing voor wat nodig is om deze studenten te engageren in het
klimaatdebat. Aandachtig luisteren naar hoe zij op hun eigen manier aangeven wat hen
beweegt en hen een concrete uitnodiging bieden om mee te doen.

9.5 Caring burgerschapsonderwijs
Hoofdvraag: Hoe kan het MBO-4 onderwijs studenten ondersteunen in de verbinding maken
tussen hun latente zorgen omtrent klimaatverandering en het (al dan niet zelf) tot politieke
actie komen zodat hun zorgen en behoeften een plek hebben in een caring democracy?
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Burgerschap is niet iets dat onderwezen wordt maar iets dat je doet. Burgerschapsonderwijs is
dan ook geen leren òver. Het is leren vàn, leren van de wereld zoals die zich aandient.
Hiervoor kan gelegenheid geboden worden door vrije ruimte te creëren waarin de student de
ontmoeting met zichzelf en de wereld aan kan gaan. Vrije ruimte betekent niet vrij- gericht op
het ik, maar gericht op het ons. De wereld begrenst en vormt namelijk want in de ontmoeting
met het andere veranderen wij zelf ook.
De zorgethiek gaat uit van een relationeel mensbeeld. Die relatie betreft het web van het
menselijke en niet-menselijke en strekt zich uit over tijd en plaats. Dit verbonden zijn creëert
bewustwording van de eigen kwetsbaarheid. Van daaruit ontstaat een houding gericht op wat
verschuldigd is in plaats van waar recht op kan doen gelden. Een caring democratie is een
deliberatieve democratie met ruimte voor trage gesprekken gericht op begrijpen in plaats van
overtuigen. Het is de ultieme verantwoordelijkheid van alle democratische burgers om te
zorgen dat iedereen betrokken is.
Klimaatverandering confronteert ons met de ingewikkelde, donkere kant van het verbonden
zijn met de wereld. Het kan aan datgene raken dat moeilijk zegbaar is. Kunst kan hier een
verbinding vormen tussen de binnen en de buitenwereld waardoor dat zichtbaar wordt. Het
MBO-4 onderwijs kan hierin een rol spelen door de burgerschapsopdracht niet te benaderen
als een mal waarin burgers gevormd kunnen worden maar jongeren ruimte te bieden. In die
ruimte kan de student de begrenzing ontdekken en bepalen hoe daarmee om te gaan.
In deze maatschappij worden bepaalde (hoger opgeleide) jongeren opgeleid om hun stem te
laten horen en tegen te spreken (Zuurmond, A. en Waltman M., 2020). Voor hen is
klimaatactie een vorm van conformeren aan de norm je stem te laten horen. Voor MBO
jongeren is klimaatactie voeren niet alleen ageren tegen beleid maar ook afwijken van wat de
onderlinge norm is. Dat betekent niet dat zij onverschillig zijn maar dat er aandachtiger
geluisterd moet worden en gelegenheid geboden hun eigen geluid te laten horen.
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9.6 Ten slotte
Wanneer er sprake is van maatschappelijke problemen wordt vaak naar het onderwijs gekeken
voor de oplossing ervan. De vraag is wie voordeel geniet van die oplossing. Zo lijkt de
aanscherping van de wettelijk MBO burgerschapsopdracht de tweedeling in de maatschappij
juist te vergroten. Bij het afronden van deze thesis verschijnt het 6 e IPCC rapport met scherpe
formuleringen ten aanzien van klimaatverandering wat even sterke reacties oproept. Het is
van belang wie er plaats heeft aan de tafel bij het formuleren van het beleid dat hieruit
ontegenzeggelijk voortkomt. Laat de emoties niet alleen vrij rondrazen op social media maar
geef ze ook een plaats in de vorm van concrete projecten die door iedereen opgepakt en
uitgevoerd kunnen worden. Dat vraagt dat inspraak niet automatisch langs de lijnen van
bestaande machtsverhoudingen georganiseerd moet worden maar dat er aandacht en inzet is
voor wie nìet al aan tafel zit. Zoals Haraway zegt ‘it matters what stories tell stories’. In
plaats van onderzoek naar hoe we MBO jongeren bewegen politiek actief te worden beveel ik
aan te onderzoeken hoe meer aandachtig te zijn voor het verhaal dat zij al vertellen.
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10 Disclosure en kwaliteitscriteria
10.1 Disclosure
Dit onderzoek is opgezet als een participatief onderzoek, maar zoals beschreven kwam de
vraag vooral uit mij. Het onderzoek is gebouwd rondom de constatering dat in het reguliere
klimaatdebat de stem van de MBO-jongere weinig aanwezig is. Ik had een verborgen doel en
dat is om het besef van agency van studenten te vergroten. Zo wordt deze vrijblijvende studie
opeens minder vrijblijvend. Dit besef knaagde aan mij gedurende het onderzoek en heeft ertoe
geleid dat ik minder gestuurd heb dan ik normaal als docent zou doen. Ik ben mij ook bewust
van de hypocrisie van het spreken over hoe wederzijdse afhankelijkheid een verplichting tot
zorg meebrengt terwijl ik dat zelf helemaal niet doe. Ik heb de studenten deze twijfel en
onmacht laten zien in de gesprekken.
Doordat MBO studenten doorgaans benaderd worden op conformeren aan bestaande regels
heb ik het geprotocolleerde uitvoeren willen doorbreken om ruimte te geven voor hun
intrinsieke bewogenheid. Tijdens de hele uitvoering heb ik gebalanceerd met het gegeven van
vrijlaten en begrenzen.
Voor mij was het dan ook een ‘leren van’. Door mij afzijdig te houden, merkte ik hoe ik
vastzit in het frame dat wanneer je je niet op de klassieke manier politiek engageert, door lid
te worden van maatschappelijke organisaties of in protest de straat op te gaan, dat een uiting
van desinteresse of gebrek aan agency is. Mijn afzijdig houden en de lange looptijd van het
schrijven van deze thesis heeft mij de aandachtige blik gegeven waardoor ik denk dat ik de
studenten helderder in beeld heb gekregen.

10.2 Validiteit
Validiteit werd verkregen door met de studenten te reflecteren op verslagen, analyses, kennis
en inzichten (member/peercheck). Onderzoek naar jongeren en burgerschap wordt beïnvloed
door het normatieve karakter van burgerschap (Guérin, 2019) en ook door het gebrek aan
reflexiviteit hierop door de onderzoekers (Banaji et al., 2017; Guérin, Beskers, Bosma, van de
Maat & Poffers, 2019). Door met de studenten en een collega actief mijn eigen houding en
beweegredenen te onderzoeken tracht ik observer bias te verkleinen. De studenten waren niet
erg geïnteresseerd in mijn rol in het geheel zoals in de verslagen is vastgelegd.
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10.3 Betrouwbaarheid
Onderdeel van PAO is dat er steeds een moment van zelfcontrole zijn ingebouwd
(Migchelbrink, 2015). Door zorgvuldig te werk te gaan en alle stappen en beslissingen zo
duidelijk mogelijk te beschrijven en te verantwoorden is het onderzoek transparant. Door de
databestanden in verschillende fase van bewerking te bewaren en onze eigen inzichten tijden
het onderzoek apart vast te leggen proberen we de kans te verkleinen dat er vertekening
optreedt.
De plenaire en individuele reflecties zijn opgenomen en uitgewerkt maar niet alle studenten
hebben hun privé overwegingen en reflecties vastgelegd.
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Bijlage 1: Thema’s verbinding met klimaatverandering
Online offline lopen door
elkaar
Lokaal . globaal lopen in elkaar
over
Gezien of gezien?
Globaal ijsberen, ijsschotsen,
bosbranden
IJsberen ijsbergen,
overstromingen bosbranden
Effect mens natuur
Ecologische samenhang
Goed/slecht
Onzekerheid mbt kennis
Zijn files ook
klimaatverandering
Hoort stikstof boeren er ook bij
Toch?
Ik weet het niet
Wat kunnen we beter doen?
Mening
Individuele
verantwoordelijkheid
Ouders leven voor
Geen wetten
Twijfel nut regels
100 km max/statiegeld
Iets winnen of krijgen wanneer
je iets doet
Recyclen is wel beter
Zelf auto pakken zou eigenlijk
minder moeten
Online bestellen zou eigenlijk
minder moeten
Afval niet op straat

Regels
Voldoen aan: mag dit en moet
dat ook
Tijd.
Veel tijd.

Kennis
Nieuws

Wat gedaan wordt
verantwoorden
Product opleveren

Ouders

Netflix geeft informatie

Social Media geeft informatie

Ouders als rolmodel
Beroep; duurzaamheid in stage
Emotie
Boos, teleurgesteld

Contact
Niet zelf in beeld willen

bezorgd
nieuwsgierig
Zucht, onmacht
Onhelispellend, eng, bang
Handelen
Afval opruimen

Ik hoef niet op de voorgrond
Beperkte volgers op Instagram
Geen contact met JKB

Wat te doen?

Rijbewijs halen
Leerjaar halen
Samenwerken/alleen

Verandering

Context
Stage

Petitie tekenen
Aanklikken en lezen
bewustwording

Probleem van feestje in
Coronatijd
Milieu

Insta tips PR Aventus

Inspiratie

Expositie op symposium

Pinterest
Google afbeeldingen
Instagram
Docent
Niet expert
Geen rolmodel
Regels bepalen
Vragen stellen
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Bijlage 2: Toestemmingsformulier (Informed consent)
Graag vraag ik jou formeel te bevestigen dat jij toestemming geeft voor het gebruik van jouw
gegevens: dat houdt in de geanonimiseerde weergave van de audio opnamen van groepsgesprekken,
foto’s gemaakt tijdens het proces, en door jou geproduceerde data (het werk en je schriftje) in het
kader van het onderzoek “Klimaatverandering en ik” dat we samen uitvoerden.
Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van het
onderzoek, zoals uiteengezet in de introductie van het onderzoek (Bijlage 1). Mijn vragen daarover
zijn naar tevredenheid beantwoord.
Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht de
instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden op hoef te geven en besef dat ik op
elk moment mag stoppen met mijn deelname.
Mijn onderzoeksresultaten mogen geanonimiseerd gebruikt worden in wetenschappelijke
publicaties, dan wel op een andere manier openbaar worden gemaakt.
Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden ingezien zonder mijn uitdrukkelijke
toestemming.
Ik wil graag met voor- en achternaam/ alleen voornaam / anoniem genoemd worden.
Als ik nog verdere informatie over het onderzoek wil verkrijgen zal ik mij wenden tot Marijke
Melissen, de onderzoeker.

Plaats:
Datum:
In tweevoud getekend:
Naam mede onderzoeker:
Handtekening:
Plaats:
Datum:
Ik heb toelichting verstrekt over het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over
het onderzoek naar vermogen te beantwoorden.
Naam onderzoeker:
Handtekening:

Bijlage 1: Powerpoint Introductie
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Bijlage 3: Data managementplan
1

Administratieve informatie

1.a

Werktitel Ma-thesis, student, begeleider, meelezer, eventuele externe
opdrachtgever(s), datum van dit plan en van eerdere versies

Klimaatverandering
Student:Marijke Melissen
Begeleider: Carlo Leget
2e lezer: Alistair Niemeijer
Datum: 17-02-2021

1.b

Wie is de eerstverantwoordelijke voor het datamanagement?

2

Beschrijving van de data

2.a

Worden bestaande data hergebruikt of nieuwe data gegenereerd?

Er wordt nieuwe data gegenereerd

2.b

Om welke soort(en) data gaat het; omvang van de bestanden; groeitempo?

Transcriptie van audio opnames van
groepsgesprekken, foto’s, aantekeningen.

3

Standaarden en metadata, ofwel alles wat nodig is om de data te vinden en te benutten

3.a

Welke metadatastandaarden worden gebruikt (vindbaarheid)?

Opslag via UvH

3.b

Welke coderingen e.d. worden gebruikt die toekomstige koppeling met
andere data mogelijk maken (duiding, interoperabiliteit)?

Versleuteld bestand

3.c

Welke software en eventueel hardware wordt er gebruikt (duiding,
bruikbaarheid)?

N.v.t

3.d

Wat wordt er gedocumenteerd en bewaard om replicatie mogelijk te
maken? Wat zijn de afspraken als betrokkenen (voortijdig) vertrekken?

Audio opnames van groepsgesprekken, foto en of
filmmateriaal, verhalen, poëzie,…? Topiclijst en
data analyse

4

Ethisch en juridisch

4.a

Hoe wordt bij het verwerven of genereren van de data de hiervoor
eventueel benodigde toestemming verkregen van dataleverancier/
proefpersonen/ …? Welke beperkingen gelden er eventueel tijdens het
onderzoek?

Schriftelijk informed consent formulier

4.b

Hoe worden gevoelige gegevens beschermd tijdens en na het project?

Volgens de richtlijnen van de UvH

4.c

Zijn de data na het project – eventueel na een embargoperiode – als Open
Access beschikbaar? Zo nee, welke voorwaarden gelden er?

Nee (volgt)

5

Opslag en archivering

5.a

Hoe wordt voldoende opslag- en back-upcapaciteit tijdens het project
geregeld, inclusief versiebeheer? Zijn de kosten hiervoor gedekt; zo
nee…?

Volgens UvH-protocol opgeslagen op R-schijf

5.b

Waar en hoe lang worden de data na afloop van het project beschikbaar
gesteld voor vervolgonderzoek en verificatie? Is dit een Trusted Digital
Repository, dus met een internationale certificering? Zo niet, hoe worden
de data dan vindbaar (denk aan metadata en aan persistent identifiers
zoals DOI, Handle en URN) en duurzaam toegankelijk en bruikbaar?

N.v.t.

5.c

Zijn de kosten voor (het voorbereiden van de data voor) archivering
gedekt

UvH: ja.
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