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Wie ben ik? 
 

- MA Biologie met PhD Onderwijskunde  

- Onderwijservaring & natuurgids CVN / VMPA 

- Ontwikkeling van tentoonstellingen  

- Medewerker educatie &  

 communicatie  

 knooppunt Biodiversiteit 

- Projectleider Wetenschaps- 

 popularisering  (UA) 
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Wie ben ik? 
 

- Doctoraat (2011) Valuing the invaluable : effects of individual,  

 school and  cultural factors on the environmental values   

 of children. 

- Doctorassistent OOW: leerlijn  

 wetenschappelijke vaardigheden 

- Postdoctoraal onderzoeker NME/EDO  

 en STEM (focus op effectiviteit en  

 meetissues) 

 - TWOL MOS (dept LNE) 

 - Impactmeting Mobibus (VSV) 

 - Zelfevaluatie ifv EDO (Provant) 

 - Belang van voorbereiding bij natuur excursies (MP) 
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Significante levenservaringen 
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Significante levenservaringen 
 

- Ervaringen die maken dat iemand een gevoeligheid ontwikkelt  

 voor de natuur en voor de milieuproblematiek 

- Uitgebreid onderzocht rond 1980 en 2000, en nu aan een  

 revival bezig 

- Internationaal comparatief (overheen landen op alle continenten) 

- Recollectie onderzoek a.d.h.v. interviews 
  

 “Wat in jouw leven heeft gemaakt dat  

 jij nu vandaag een engagement hebt  

 om iets te willen betekenen voor het  

 milieu?” 
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Significante levenservaringen 
 
 Ervaring 

 

Voorbeelden 

Het ervaren en 

beleven van 

natuur 

- Een geliefde (vakantie)plek uit de kindertijd, in een landelijke of bosrijke 

omgeving met meren, bergen en/of de zee in de nabijheid; 

- Een verbondenheid met een geliefd stuk land in familiebezit, zoals een 

boerderij; 

- Activiteiten in openlucht zoals kanovaren, kamperen, wandelen, vogelkijken… 

tijdens de kindertijd;  

Negatieve 

ervaringen 

- het verkavelen of bebouwen van een geliefde natuurlijk gebied dat uit de 

kindertijd; 

- De destructie van habitat of de achteruitgang/het verdwijnen van een in het 

oog  springende soort; 

- Het observeren of ervaren van vervuiling, straling, of het dumpen van afval in 

de nabije omgeving; 

Organisaties 
- Vrijwilligerswerk en engagement voor de natuur tijdens de kindertijd in 

groeperingen zoals scouts, JNM …; 



Over ervaringen en NME 

Significante levenservaringen 
 
 Ervaring 

 

Voorbeelden 

Familie 

- Pro-milieuwaarden geleerd via een familielid, ofwel door het stellen van het 

goede voorbeeld (bv. grootouders die zorgzaam tuinieren) of door het geven 

van goede raad (“draag zorg voor je plek”); 

- Familiale rolmodellen inzake sociale rechtvaardigheid, activisme …; 

- Tijdens het volwassendom: het ervaren van samenwerking en steun van 

familie tijdens inspanningen voor het milieu; 

Onderwijs 

- Formeel studiewerk en extra-curriculaire activiteiten zoals een stage of een 

uitstap; 

- Een inspirerende leerkracht; 

- Het ervaren van een schoolklimaat dat zich achter milieubescherming 

schaart; 

Vrienden 
- Het leren kennen of ervaren van een milieuprobleem via een vriend; 

- Solidariteit met gelijkgestemden; 

De werkplek 
- Ervaringen in een professionele setting die een engagement initiëren of 

verdiepen; 
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Ervaring 

 

Voorbeelden 

Sociale 

rechtvaardig-

heid 

- Verontwaardiging ten aanzien van vervuilers of ontwikkelaars die je als 

individu, je familie, je gemeenschap onfair behandelen; 

- Verontwaardiging ten aanzien van vervuilers of ontwikkelaars die armen en 

hulpbehoevende onfair behandelen; 

- In aanraking komen met de armoede van andere mensen, en hoe die gelinkt 

is aan de milieuproblematiek; 

Boek/auteur 
- Een invloedrijk boek of een invloedrijke auteur met een boodschap van 

milieubescherming; 

Levens-

beschouwing 

- De overtuiging dat zorg dragen voor het milieu betekenis kan geven aan het 

leven; 

- Een gevoel van verplichting om te doen wat juist is volgens gevolgde 

overtuigingen; 

Significante levenservaringen 
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Significante levenservaringen 
 
Met stip op één :  - informele natuurbeleving 
     - persoonlijke verbondenheid met natuur 
     - ervaringen in natuurlijke omgevingen 
 

Mee in de top :  Het onderwijs (direct of indirect) 
 
 
Kindertijd Jongvolwassenheid Volwassenheid 

Natuurbeleving Formeel onderwijs Organisaties 

Familiale rolmodellen Vrienden en peers Ervaringen op de werkplek 

Formeel onderwijs Sociale rechtvaardigheid Vrienden en peers 

Organisaties Boeken en auteurs Boeken en auteurs 

Negatieve ervaring met de 

natuur (habitatverlies, 

vervuiling…) 

Organisaties Negatieve ervaring met de 

natuur (habitatverlies, 

vervuiling …) 

Sociale rechtvaardigheid   Levensbeschouwing 
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Groen op school 
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Groen op school 
 

TWOL-studie, iov Vlaamse Overheid dept LNE (2013) 

Impactmeting en verbetervoorstellen voor milieuzorg op school 
 

Welke educatieve winst bereikt MOS (attitudes, kennis, gevoelens, 

motivaties, gedrag…) bij leerlingen en leerkrachten in het BaO en 

SO? En hoe kan die vergroot worden? 
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Groen op school 
 

TWOL-studie, iov Vlaamse Overheid dept LNE (2013) 

Impactmeting en verbetervoorstellen voor milieuzorg op school 
 

Welke educatieve winst bereikt MOS (attitudes, kennis, gevoelens, 

motivaties, gedrag…) bij leerlingen en leerkrachten in het BaO en 

SO? En hoe kan die vergroot worden? 
 

101 scholen, 3750 respondenten (LLn, LKn, alumni).  

Rationale : effect van participatie aan MOS op de “voorlopers” van 

gedrag 

 Intrinsieke motivatie voor het milieu, 

preservatiewaarden én affectieve verbondenheid 
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Groen op school 
 

Aanwezigheid van groen op de school  

 (in de perceptie van de respondenten) 

 => bomen, (speel)bos, vijver, grasveld, groene bermen, … 

 

Én hoe dat groen gebruikt wordt 

 => Louter decoratief (kijken mag, aanraken niet) 

 => Ruimtelijk (sport, spel en ontspanning) 

 => Didactisch (lesplek, lesonderwerp) 
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Groen op school 
 
 
 
 
 

 

 

 

VAR effect op 
affectieve 
verbondenheid 

Leerlingen 
BaO 

Leerlingen 
SO 

Groen ++ 

Decoratief 

Ruimtelijk ++ 

Didactisch +++ 
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Groen op school 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- Belang van groen op school, én er ook gebruik van te maken (niet 

louter ter versiering). 
 

- Sluit aan bij het belang van natuurbeleving op vroege leeftijd. 

VAR effect op 
affectieve 
verbondenheid 

Leerlingen 
BaO 

Leerlingen 
SO 

Groen ++ 

Decoratief 

Ruimtelijk ++ 

Didactisch +++ 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
 
 

Resultaten van een recente studie samen met  
 Universiteit van Helsinki (team van prof. Anna Uitto) 
 130 scholen, 4000 leerlingen, 1000 leerkrachten en  

 121 directeurs (representatief voor Finland) 

 

Overkoepelende focus :  

 effectiviteit van NME/EDO-inspanningen op school 

 Specifieke focus op ervaringen (ook wel activiteiten) en didactiek 

Duurzame houding benaderd vanuit sociaalpsychologisch 

standpunt : Waar komt gedrag vandaan? 

Theorie van gepland gedrag 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
 
 
 
° Onderscheid gedrag en gedragsintentie 
 
 
 

Intentie Gedrag 

Theorie van gepland gedrag 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
 
 
 
° Onderscheid gedrag en gedragsintentie 
 

° Psychologie maakt dat gedragsintentie tot stand komt 
° Situatie maakt dat de intentie tot gedrag komt 
 
 
 

Intentie Gedrag 

Theorie van gepland gedrag 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
 
 
 
3 centrale psychologische constructen 
 
- Milieuattitudes 
 “de mens in een onderdeel van natuur” 

 “de milieuproblematiek wordt overschat”  

- Subjectieve norm 
 “mijn vrienden vinden het belangrijk dat ik zorg draag voor het milieu” 

- Zelfeffectiviteit 
 “ik ben goed in zorg moet dragen voor het milieu” 

Theorie van gepland gedrag 



Over ervaringen en NME 

Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
 
 
 

Intentie Gedrag 
Subjec-

tieve 
norm 

Zelf-
effectivi

-teit 

Milieu 
attitude 



Over ervaringen en NME 

Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
 
Dit onderzoek  
 
Stap 1.  Model van TPB aan data getoetst voor 10-12 jarigen én  
  voor 16-18 jarigen. 
 
Stap 2. Effect van ervaringen geschat. 
 
Onderzoeksvraag is dan :  
 Welk type ervaring brengt wat teweeg bij kinderen/jongeren 
 en wat impliceert dat voor hun milieuvriendelijk gedrag? 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
 
 
 

Intentie Gedrag 
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tieve 
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Zelf-
effectivi
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
 
Tussentijdse resultaten 
 
• Voor beide groepen in zelfeffectiviteit de belangrijkste factor 
• Sterker dan bij 10-12 is voor 16-18 de subjectieve norm van 

belang (hechten meer belang aan wat peers vinden) 
 
Volgende stap 
 
• Effect van ervaringen schatten 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
 
 
 

Ervaring 
sociaal 

Ervaring 
agency 

Ervaring 
Ecologisch 

Ervaring Ecologisch 
 - bereken ecologische voetafdruk 
 - de levenscyclus van een product bestuderen 
 - de waterkwaliteit nagaan 
 - leren over een lokaal milieuprobleem 
 

Ervaring Sociaal 
 - samen met klasgenoten een opruimactie houden 
 - een groepsspel in de natuur 
 - een debat over de milieuproblematiek 
 - klasuitstap naar een natuurgebied 
 

Ervaring Agency 
 - een milieuactie organiseren 

 - bijdragen aan het milieubeleid op school 
 - lid van een milieuwerkgroep 
 - beslissingen nemen aangaande milieukwesties  
  op school 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
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Ervaringen en NME : een sociaalpsychologisch perspectief 
 
Resultaten 
 
• Voor beide groepen in zelfeffectiviteit de belangrijkste factor 
• Sterker dan bij 10-12 is voor 16-18 de subjectieve norm van 

belang (wat denken de peers?) 
 
• Bij 10-12 jarigen is vooral de sociale dimensie van een activiteit 

doorslaggevend 
• Bij 16-18 jarigen zijn het vooral ervaringen waarin ze een eigen 

rol spelen van belang (actorschap) 
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Enkele algemene conclusies 
 

- Ervaringen zijn belangrijk 
 
- Literatuur en recollectie onderzoek wijst op het belang van 

(informele) natuurbeleving en op de rol die ook het formeel 
onderwijs daarin kan spelen 

 
- Natuurbeleving kan de gevoelsmatige aspecten die gedrag in 

de hand spelen versterken. Een groene inrichting van een 
leeromgeving speelt daarbij een rol. Bovendien is de manier 
waarop met dat groen omgegaan wordt belangrijk (niet louter 
decoratief) 
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Enkele algemene conclusies 
 

- Zelfeffectiviteit en de subjectieve norm zijn belangrijk 
 

- Kinderen uit de basisschool kunnen daarin gesterkt worden 
door ervaringen met een sociale dimensie. 
 

- Jongeren uit het secundair onderwijs door ervaringen waarin 
ze op hun eigen actorschap worden aangesproken. 
 

 
=>  Uitdaging voor inrichters van NME om hierop in te spelen en 
 zo de effectiviteit van NME te vergroten 
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En tenslotte 
 
 

 
 

Blijf niet met vragen zitten 
stel ze hier en nu 

of jelle.boevedepauw@uantwerpen.be 
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