University Educators
for Sustainable
Development

H

et Europese UE4SD Consortium van 55 partners
uit 33 landen beoogt een
herorientatie van het hoger onderwijs gericht op duurzame ontwikkeling. Het driejarige project wil
docenten ondersteunen bij het
bewustmaken en voorbereiden van
studenten – van alle richtingen en
disciplines – op hun beroepsmatige
en wereldwijde verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling.
Het project ontwikkelt plannen voor
docenten in het hoger onderwijs om
hun professionele competenties en
leiderschapsvaardigheden verder te
ontwikkelen in relatie tot Onderwijs
voor Duurzame Ontwikkeling.
UE4SD beoogt de vorming van een
groep van vooraanstaande experts
in competenties voor Onderwijs
voor Duurzame Ontwikkeling in het
Europese hoger onderwijs. Tevens
wil UE4SD een platform creëren
voor het bijeenbrengen en delen van
de expertise van de projectpartners,
zodat ze beleid en praktijk kunnen
blijven informeren ook na afloop
van het project. Deze activiteiten
zijn nauw verbonden met de COPERNICUS Alliance - het Europese
netwerk van Hoger Onderwijs voor
Duurzame Ontwikkeling.

Waarom Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling?
Duurzame ontwikkeling wordt alom gezien als een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Onduurzame praktijken leiden tot toenemende ongelijkheid op sociaal,
economisch en milieugebied, achteruitgang van het milieu en
vermindering van de kwaliteit van leven. Bij het bereiken van
duurzaamheidsdoelen lijkt een doorslaggevende rol weggelegd
voor het onderwijs, omdat mensen daar worden toegerust met de
kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor een heroriëntatie van sociale structuren en systemen.
Het specfifieke doel van het UE4SD project is het ondersteunen
van onderwijs en leren voor duurzame ontwikkeling in het hoger
onderwijs. De positie van het hoger onderwijs met betrekking
tot duurzame ontwikkeling is van bijzonder belang omdat daar
de toekomstige generatie van professionals wordt opgeleid,
heersende paradigma’s worden bekritiseerd en baanbrekend
onderzoek wordt verricht. Echter, de herorientatie van onderwijsprogramma’s richting duurzame ontwikkeling lijkt nog verdere
begeleiding en ondersteuning nodig te hebben, wil het hoger onderwijs echt bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Het project

UE4SD is een Erasmus Academic Network project, gefinancieerd
door de Europese Commissie via het Lifelong Learning programma. Het project is in oktober 2013 van start gegaan, met een
looptijd van drie jaar en 55 partners uit 33 landen (zie kaartje).
De universiteit van Gloucestershire (VK) coördineert de activiteiten van de Noordeuropese partners en heeft de algemene leiding
over het project in nauwe samenwerking met drie kernpartners:
Universidad Autonoma de Madrid (Spanje – coördinatie Zuideuropese parters); Karelsuniversiteit Praag (Tjechië – coördinatie Oosteuropese partners); en Leuphana Universität Lüneburg
(Duitsland – coördinatie Westeuropese partners).

Wat zijn de bijdragen van
het project?

De drie voornaamste bijdragen
van het project aan de herorientatie
van het hoger onderwijs richting
duurzame ontwikkeling zijn:
Overzicht van de state-of-theart en toonaangevende praktijkvoorbeelden (2014): Dit
betreft het in kaart brengen en analyseren - per land en regio - van de bestaande mogelijkheden voor docenten in het
hoger onderwijs om hun competenties
te ontwikkelen voor Onderwijs voor
Duurzame Ontwikkeling. Dit zal resulteren in vier regiorapporten en een
state-of-the-art rapport over alle betrokken landen tezamen.
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Ontwikkelen van hulpmiddelen (2015–16): De toonaangevende praktijkvoorbeelden
zullen de basis vormen van een publicatie. Bovendien wordt er een online
platform met hulpmiddelen ontwikkeld
ter ondersteuning van docenten en
teams voor professionele ontwikkeling.
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Vorming van een academie
voor LvDO in HO (2015–16):
Beide bovengenoemde hulpmiddelen dienen ter ondersteuning van een ‘Academie voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling in het Hoger Onderwijs’. Het doel van deze ‘academie’ is het helpen realiseren van een heroriëntatie van het hoger
onderwijs richting duurzame ontwikkeling. Deze fase is gericht op capaciteitsopbouw en gelegenheid tot reflectie voor leidinggevenden, docenten, en staf verantwoordelijk voor professionele ontwikkeling.
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Wat zijn de kaders van het project?

UE4SD baseert zich op het in 2012 ontwikkelde UNECE Education for
Sustainable Development Competence Framework. De competenties in dit
raamwerk zijn vastgesteld in een driejarig proces met behulp van experts uit
de hele regio van UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Het raamwerk biedt een waardevol kader voor de projectactiviteiten,
die zich richten op het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van
docenten voor duurzame ontwikkeling. Weblink naar UNECE Competence
Framework: http://www.unece.org.
Het UNESCO Global Action Programme on Education for Sustainable
Development heeft institutionele verandering als prioriteit vastgesteld
voor het onderwijs. UE4SD baseert zich op dit werk van UNESCO dat
een pleidooi is voor capaciteitsopbouw en het versterken van de professionele ontwikkeling van docenten, opleiders en andere ‘change agents‘, om
ondersteuners te worden van leerprocessen in Onderwijs voor Duurzame
Ontwikkeling. Weblink naar het UNESCO Global Action Programme:
http://www.unesco.org.

Wat wil het project bereiken?
• Het vormen van een groep van vooraanstaande experts in competenties
voor Onderwijs voor Duurzame
Ontwikkeling in het Europese hoger
onderwijs, die beleid en praktijk kan
informeren.
• Het bevorderen van inzicht in de
verbanden tussen Onderwijs voor
Duurzame Ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en professionele ontwikkeling.
• Het aanbieden van begeleiding, ondersteuning en hulpmiddelen om de
competenties van docenten verder te
versterken.

Belangstelling voor het
UE4SD project?
With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union

Voor meer informatie, neem contact met
ons op en bezoek onze website
http://www.ue4sd.eu
Email: ue4sd@glos.ac.uk

