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Executive summary  

De mens heeft doorheen de geschiedenis steeds een blijvende impact gehad op zijn natuurlijke 
omgeving.  Tijdens  de  laatste  50  jaar  –  de  overgang  van  de  industriële  periode  naar  de 
globaliseringperiode – echter worden natuurlijke hulpbronnen sneller opgebruikt dan ze zich kunnen 
herstellen, met een grote verscheidenheid aan milieuproblemen tot gevolg. Natuur‐ en milieueducatie 
(NME)  wordt  door  verschillende  internationale  verdragen  naar  voren  geschoven  als  één  van  de 
belangrijke  middelen  tot  reductie  van  de  negatieve  menselijke  impact  op  het  natuurlijk  milieu.  De 
cruciale opdracht die NME toegedicht krijgt en de investeringen die er vanuit verschillende overheden 
in gemaakt worden maken dat de effectiviteit ervan van groot belang is. Een centrale vraag is daarbij: 
wat brengen inspanningen in het milieueducatieve veld op in termen van educatieve winst? 

Wereldwijd  is  het meest  geïmplementeerde NME‐project  dat  van  de  eco‐schools.  Het  heeft 
ingang  gevonden  in  bijna  50  landen  en  bereikt  meer  dan  30.000  scholen,  600.000  leerkrachten  en 
9.000.000  leerlingen  worden.  In  Vlaanderen  wordt  dit  programma  ingevuld  door  het  programma 
Milieuzorg  op  School  (MOS;  www.milieuzorgopschool.be),  dat  sinds  meer  dan  tien  jaar  door  de 
Vlaamse Overheid wordt aangestuurd (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie), en waartoe reeds 
2910 basisscholen en 1009 secundaire scholen zich engageerden (waarvan respectievelijk 1567 en 596 
met een MOS‐logo). 

MOS doorgaat op het moment dat dit rapport verschijnt, en met het oog op de toekomst, een 
actualiseringsoperatie. Belangrijk om aan te stippen is dat de studie waarop het rapport gebaseerd is 
de  bestaand  praktijk  onder  de  loupe  neemt  om  zo  lessen  te  trekken  voor  de  vernieuwde  praktijk.  
Twee vragen staan centraal binnen de huidige studie: 

1. Waar  en  hoe  leren  mensen  over  natuur  en  milieu  en  op  welke  manier  kan  een 
milieuvriendelijke houding zich ontwikkelen? 

2. Wat  brengt  MOS  teweeg? Wat  zijn  de  educatieve  effecten  van  het  project?  Centraal  staat 
daarbij de vraag naar wat leerlingen en leerkrachten uit het project leren, in termen van hun 
milieuvriendelijke houding. 

De  studie  is  opgebouwd  rond  een  mixed‐method  design  waarbij  zowel  kwalitatieve  als 
kwantitatieve  onderzoeksmethoden  aangewend  worden.  Zo  levert  de  combinatie  van  semi‐
gestructureerde  diepte‐interviews,  focusgroepgesprekken,  casestudies  en  survey  onderzoek  rijke  en 
genuanceerde informatie op die de educatieve winst van MOS aan het  licht brengt. De studie  levert 
op deze manier  zowel generaliseerbare conclusies op aangaande de effectiviteit  van MOS als dat  ze 
inspiratie biedt aan de praktijk aan de hand van het beschrijven van verschillende good practices. Het 
onderzoeksteam werd  gesteund  door  een  stuurgroep  van  betrokken  Vlaamse  actoren  en  door  een 
internationale klankbordgroep van expert‐onderzoekers inzake schooleffectiviteit en NME.  

In  totaal  werden  101  scholen  uit  het  basisonderwijs  en  het  secundair  onderwijs  bij  het 
onderzoek  betrokken.  De  deelnemende  scholen  zijn  verdeeld  overheen  de  verschillende  Vlaamse 
provincies  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest,  evenzeer  als  over  de  verschillende  stadia  in  het 
MOS‐traject (controle scholen en scholen met één van de verschillende MOS‐logo’s of de groene vlag). 



3 
 

2152 Leerlingen, 1374 leerkrachten en 232 alumni werden bevraagd aangaande hun kennis, waarden, 
affectieve verbondenheid, motivatie en gedrag inzake inzake natuur en milieu. Om deze concepten in 
kaart te brengen werd gebruik gemaakt van een state‐of‐the‐art instrumentarium dat gebaseerd is op 
zowel een internationale literatuurstudie als op inzichten uit focusgroepgesprekken met de provinciale 
MOS‐begeleiders. 

Deze resultaten van de studie tonen aan dat MOS educatieve winst teweeg brengt. De effecten 
die vastgesteld werden doen zich zowel  in het basisonderwijs als  in het secundair onderwijs voor, bij 
leerlingen  en  bij  leerkrachten,  op  korte  en  op  lange  termijn,  en  zowel  in  het  cognitieve  als  in  het 
affectieve domein.  

MOS  slaagt  er  in  om  leerlingen  van  zowel  het  basis‐  als  het  secundair  onderwijs  een  portie 
kennis mee  te  geven die  leerlingen uiot  controlescholen niet mee krijgen.  Zo weten MOS‐leerlingen 
meer  inzake  theoretische  systeemkennis, en  inzake  toegepaste vormen van kennis  (impactkennis en 
effectiviteitkennis). De leerlingen krijgen op die manier handvaten om keuzes te kunnen maken inzake 
duurzaamheid. Deze handvaten blijken ook op lange termijn stand te houden. Ook de leerkrachten in 
MOS‐scholen  doen  het  beter  dan  hun  collega’s  in  controlescholen  als  het  aankomt  op  theoretisch 
kennis. De kanttekening dient evenwel gemaakt te worden dat terwijl MOS een sterker effect blijkt te 
hebben  op  theoretisch  kennis,  het  wel  de  toegepaste  kennis  is  die  aanleiding  kan  geven  tot  een 
duurzame houding.  

MOS slaagt er ook in om op het vlak van motivatie één en ander mee te geven aan leerlingen 
én  leerkrachten. MOS  gaat  de  amotivatie  van  leerlingen  tegen:  leerlingen  uit MOS‐scholen  hebben 
minder het gevoel dat hun acties ‘toch niets uithalen’, dan leerlingen uit controlescholen. Ook geven 
leerlingen én leerkrachten uit MOS‐scholen sterker aan dan hun tegenhangers uit controlescholen, dat 
wanneer ze  iets doen voor het milieu ze dat doen omdat ze ervaren dat ze dat moeten van  iemand 
anders. De neveneffect onder de vorm van extrinsieke motivatie staat echter tegenover de intrinsieke 
motivatie die als gewenst effect beschreven wordt. De resultaten van de studie geven ook suggesties 
om deze extrinsieke motivatie bij leerkrachten af te bouwen, en niet verrassend liggen die suggesties 
in het domein  van het beleidsvoerend vermogen.  Zo blijkt  dat  inzetten op een gedeeld  leiderschap, 
een gezamenlijk doelgerichtheid en het uitbouwen van ondersteunende relaties een klimaat kunnen 
scheppen waarbinnen leerkrachten minder gemotiveerd worden vanuit een externe regulatie.     

MOS‐leerlingen in het basis‐ en in het secundair onderwijs hebben milieuwaarden die minder 
gefocust  zijn  op  het  benutten  van  het  natuurlijk  milieu  (i.e.  ze  hebben  minder  uitgesproken 
utilizatiewaarden). Deze bevinding gaat ook op voor  leerkrachten,  zowel  in het basisonderwijs als  in 
het secundair onderwijs. Bovendien blijkt het effect op de leerlingen ook van lange termijn te zijn. Wat 
echter niet vastgesteld kon worden was een effect van MOS op de preservatiewaarden  (of waarden 
inzake het behoud van het natuurlijk milieu) van de  leerlingen en de  leerkrachten. Het uitblijven van 
een effect op deze preservatiewaarden is een van de oorzaken van het uitblijven van effecten op het 
gedrag  van  de  respondenten.  Inzake  dit  gedrag  kon  immers  enkel  in  het  basisonderwijs  vastgesteld 
worden dat de leerlingen aangaven vaker te recycleren als gevolg van MOS.  



4 
 

Als we kijken naar de samenhang  tussen de verschillende outcomes die bestudeerd werden, 
dan blijkt er zich een patroon voor te doen in hun samenhang. Enerzijds blijken kennis (en dan vooral  
theoretische kennis), utilizatiewaarden en extrinsieke motivatie samen te gaan met elkaar maar niet 
een duurzame houding. Aan de andere kant blijken affectieve verbondenheid, preservatiewaarden en 
intrinsieke motivatie met elkaar én met een duurzame houding samen te gaan. De vaststelling  is dat 
MOS  vooral  blijkt  in  te  spelen  op  de  eerste  set  van  variabelen,  wat  een  verklaring  biedt  voor  het 
ontbreken van een effect op gedrag.  

MOS  blijkt,  hoewel  er  wel  degelijk  sprake  is  van  educatieve  winst,  een  educatieve  of  een 
pedagogische aanpak  te hebben die  resulteert  in meer kennis,  in afgenomen utilizatiewaarden en  in 
een sterker extern gereguleerde motivatie. Dit zijn net de outcomes waarvan onderzoek aantoont dat 
ze  zich  minder  vertalen  naar  een  duurzame  houding.  Deze  resultaten  kunnen  in  verband  gebracht 
worden  inzichten  aangaande  hoe  leerkrachten  aankijken  tegen  het  proces  van  gedragsverandering. 
Recent  onderzoek  heeft  leerkrachten  voornamelijk  in  termen  van  een  lineair 
gedragsveranderingsmodel denken, waarbij  kennis  zich vertaalt naar attitudes  (of waarden), die  zich 
dan  op  hun  beurt  vertalen  naar  gedrag.  Echter,  de  sociaalwetenschappelijk  literatuur  toont  dat 
gedragsverandering heel wat complexer in elkaar zit en een samenspel van cognitieve, psychologische 
en situationele factoren omhelst. De lineaire opvatting van de Vlaamse leerkrachten liggen in lijn met 
de  vaststelling  in  de  huidige  studie  dat  de  grootste  educatieve  effecten  van  MOS  die  vastgesteld 
konden worden zich voordeden bij de kennisvariabelen. 

Het  is  evenwel  zo  dat  de  huidige  studie  ook  kon  vaststellen  dat,  met  name  in  het 
basisonderwijs,  MOS  naast  de  cognitieve  focus  ook  blijkt  te  resulteren  in  een  licht  toegenomen 
affectieve verbondenheid met de natuur van de leerlingen. De resultaten in het basisonderwijs tonen 
aan dat het bewerkstelligen van de affectieve verbondenheid gestimuleerd kan worden door groene 
elementen op school. Louter de aanwezigheid van groene elementen zoals een speelbos, vrijstaande 
bomen, een grasveld, een moestuin, een vijver … heeft,  zo  toont de huidige studie aan, een positief 
effect. Bovendien kan de manier waarop omgegaan wordt met het aanwezige groen het effect op de 
affectieve verbondenheid versterken: zo  leiden het  ruimtelijk en didactisch gebruiken van de groene 
elementen  tot  een  toegenomen  affectieve  verbondenheid  bovenop  het  effect  van  de  aanwezigheid 
van het groen. 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Op basis van de resultaten worden aanbeveling gemaakt met het oog op het versterken van de 
effectiviteit  van MOS.  Deze  aanbevelingen  kunnen  een  belangrijke  rol  vervullen  binnen  het  huidige 
vernieuwingstraject  van  MOS.  Context  en  concrete  handvaten  voor  het  realiseren  van  de 
aanbevelingen worden in hoofdstuk zeven van dit rapport gegeven. 

1. Met het  oog  op  het  bereiken  van  een  duurzame  gedragsverandering  doet MOS  er  goed 
aan om de klemtoon te verschuiven van cognitief naar affectief. Het is immers zo dat een 
toegenomen  affectieve  verbondenheid  eerder  dan  een  toegenomen  kennis  aanleiding  is 
tot een duurzame houding. Momenteel blijkt MOS vooral  in het cognitieve domein winst 
te boeken. 
 

2. Uiteraard dient dat cognitieve niet verwaarloosd te worden; het  is echter van belang om 
naast theoretische kennis ook toegepaste kennis aan te reiken. Niet enkel kennis over het 
milieu is nodig, belangrijker is de kennis die de jongeren (en de leerkrachten) in staat stelt 
de gevolgen van hun eigen keuze in te kunnen schatten. 
 

3. (Nog  meer)  investeren  in  het  vergroening  van  de  ruimte  op  school  kan  de  affectieve 
verbondenheid  van  de  leerlingen  met  de  natuur  versterken,  wat  op  lange  termijn  een 
verduurzaming  van hun houding teweeg brengt. 
 

4. MOS heeft er baat bij expliciet werk te maken van intrinsieke motivatie; zoals de zaken nu 
lopen  resulteert  MOS  bij  zowel  leerlingen  als  leerkrachten  in  een  extern  gereguleerde 
motivatie  (een  extern  gevoel  van  verplichting),  terwijl  een  internalisering  van motivatie 
kan resulteren in een duurzame houding. 
 

5. Het  stimuleren  van  een  doorgedreven  leerlingenparticipatie  met  het  oog  op  het 
bevorderen van het eigenaarschap van de  leerlingen  inzake milieuzorg op hun school en 
het creëren van een draagvlak bij de leerlingenpopulatie.  
 

6. Inzetten op het beleidsvoerend vermogen van de  scholen  inzake milieuzorg, en dan met 
name  op  het  gedeeld  leiderschap  en  ondersteunende  relaties,  aangezien  deze  dragers 
bijdragen aan het temperen van de extern gereguleerde motivatie van leerkrachten. 
 

7. Samenwerking  en  uitwisseling  van  expertise  en  materialen  inzake  milieuzorg  tussen 
scholen stimuleren, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. 
 

8. Inzetten op een geïntegreerde aanpak waarbij MOS in de scholen aan bod komt in brede 
jaarprojecten en in de pedagogische visie van de school opgenomen wordt. 
 

9. Het  meetbaar  en  bespreekbaar  maken  van  de  educatieve  winst  die  scholen  realiseren. 
Feedback  aangaande  het  al  dan  niet  behalen  van  educatieve  doelen  kan  immers  een 
krachtig instrument voor ontwikkeling van een goedwerkend milieuzorgsysteem zijn. 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Verklarende 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 natuur  en  het  milieu  (kennis  aangaande  kringlopen, 
ecosystemen, ecologische relaties…) 

Impactkennis  :  toegepaste  kennis  aangaande  de  gevolgen  van  de  eigen  keuzes  voor  het  natuurlijk 
milieu 

Effectiviteitskennis  :  toegepaste  kennis  aangaande  de  verschillen  in  effectviteit  tussen  alternatieven 
wanneer 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een keuze gesteld 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 waarden  die  te  maken  hebben  met  het  behouden  van  het  natuurlijk  milieu 
vanuit de impliciete waarde die het heeft 

Utilizatiewaarden  : waarden die  te maken hebben met het  gebruiken  van het natuurlijk milieu  voor 
menselijk gewin (zoals welvaart of welzijn) 

Affectieve verbondenheid : de gevoelsmatige verbondenheid die iemand ervaart met de natuur. 

Inclusie van de natuur in het zelf : de mate waarin een respondent aangeeft dat de natuur en het zelf 
overlappende dan wel mutueel exclusieve concepten zijn (mate waarin de natuur een onderdeel 
van de eigen identiteit is) 

Intrinsieke motivatie : iets doen voor het milieu omwille van de impliciete waarde die het heeft 

Geïntegreerde  motivatie  :  iets  doen  voor  het  milieu  omdat  een  een  onderdeel  is  van  de  eigen 
identiteit; het gedrag sluit aan bij hoe je jezelf als individu beschouwd 

Geïdentificeerde motivatie : iets doen voor het milieu vanuit de overtuiging dat het rationeel gezien de 
juiste keuze is om dat gedrag te stellen 

Geïntrojecteerde motivatie  :  iets  doen  voor  het milieu  vanuit  een  interne  bron  die  als  verplichtend 
ervaren wordt (schuld of schaamte) 

Extern gereguleerde motivatie : iets doen voor het milieu vanuit een externe bron die als verplichtend 
ervaren wordt (bv. omdat het moet van een leerkrachten of van een collega) 

Amotivatie  : het ontbreken van motivatie om iets te doen voor het milieu, vanuit de overtuiging dat 
een individu toch niets kan beginnen tegen een problematiek zoals die van het milieu 

Recycleergedrag : de mate waarin een respondent aangeeft te recycleren 

Mobiliteitsgedrag : de mate waarin een repsodent aangeeft zich duurzaam te verplaatsen 

Energiesparend  gedrag  :  de  mate  waarin  een  respodent  aangeeft  spaarzaam  om  te  springen  met 
hulpbronnen 

Plaatsvervangendgedrag  : de mate waarin een  respondent aangeeft anderen aan  te  spreken op hun 
milieugedrag (ouders aanspreken, brieven schrijven etc) 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1. Probleemstelling en onderzoeksaanpak  

1.1  Situering 

De mens heeft doorheen de geschiedenis steeds een blijvende impact gehad op zijn natuurlijke 
omgeving (Simmons, 1993). Tijdens de laatste 50 jaar – de overgang van de industriële periode naar de 
globaliseringperiode – echter worden natuurlijke hulpbronnen sneller opgebruikt dan ze zich kunnen 
herstellen. Reeds twintig jaar geleden stelde E.O. Wilson (1993) dat  

‘“in  a  single  lifetime,  humanity  is mistreating  the  natural  environment  in  such  a 
way that we will impoverish our descendants for all time to come” (p. 37).  

Gevolgen van dit onduurzaam menselijk handelen zijn vernieling en fragmentatie van habitats, 
introductie  van  invasieve  exotische  soorten,  uitputting  van  natuurlijke  reserves,  verlies  aan 
biodiversiteit… Niet enkel impliceert dit een verregaande degradatie van het natuurlijk milieu, ook het 
menselijk welzijn komt hier ernstig door in het gedrang (Diaz, Fargione, Chapin & Tillman, 2006). Het 
tweeduizend‐koppige team van wetenschappers achter het Millennium Ecosystem Assessment (United 
Nations, 2005a) concludeerde dat in de volgende 50 jaar deze effecten alleen maar zullen versterken 
en dat  significante veranderingen  in beleid,  instituten en het handelen van  individuen nodig  zijn om 
hier tegenin te gaan. 

Natuur‐  en  milieueducatie  (NME)  wordt  door  verschillende  internationale  verdragen  naar 
voren geschoven als één van de belangrijke middelen tot reductie van de negatieve menselijke impact 
op het natuurlijk milieu (United Nations, 2005b). NME is een essentiële tool om de milieuproblematiek 
aan te pakken (Potter, 2010), en een belangrijke  focus van NME  is om mensen aan te moedigen om 
duurzame  praktijken  te  begrijpen,  appreciëren  en  toe  te  passen  (Tilbury,  1995).  Het  NME‐
onderzoeksveld  is  erg  dynamisch  en  complex  (Palmer,  1998),  en  er  bestaan  heel  wat  verschillende 
definities  van  het  concept.  Als  grondleggende  definitie  kan  verwezen worden  naar  het  Charter  van 
Belgrado (UNESCO‐UNEP, 1976), hetwelke stelt dat 

“Het doel van NME is een wereldbevolking te ontwikkelen die zich bewust  is van, 
en  bezorgd  is  om  het  milieu  en  de  milieuproblematiek,  en  dat  de  kennis,  de 
competenties,  de  motivatie  en  toewijding  heeft  om  individueel  en  collectief 
oplossingen  te  vinden  voor  huidige,  en  het  voorkomen  van  nieuwe 
milieuproblemen.”  

De  cruciale  opdracht  die  milieueducatie  toegedicht  krijgt  en  de  investeringen  die  vanuit 
verschillende overheden gemaakt worden  in het project, maken dat de effectiviteit  ervan  van groot 
belang is. Wat brengen inspanningen in het milieueducatieve veld op in termen van educatieve winst, 
of anders gezegd  in het halen van de doelen die gesteld worden  in definities als die van het Charter 
van Belgrado?  In  het  buitenland wordt  reeds  geruime  tijd  aandacht  besteed  aan outcome  evaluatie 
van milieu‐educatieve initiatieven (bv. voor de Brundlandt schools in Canada, Legault & Pelletier, 2000; 
de eco‐schools in Schotland, Pirrie, Elliot, McConnel & Wilkinson, 2006...), en er is een internationale 
trend  van  accountability  merkbaar  in  het  veld  van  de  milieueducatie.  Investeringen  dienen 
verantwoord te worden, en van evaluatie wordt daarbij verwacht dat het verder gaat dan het oplijsten 
van  de  outputs  van  het  project.  Belangrijker  dan  het  aantal  deelnemende  scholen  en  het  aantal 
bereikte  deelnemers,  is  de  impact  dat  het  programma  heeft  op  die  deelnemers.  De  centrale  vraag 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daarbij  is  dan, wat  brengt  het  project  teweeg  in  termen  van  kennis,  houding  en  gedrag  aangaande 
natuur en milieu (m.a.w. wat zijn de outcomes)? Het voorliggende rapport is het verslag van een studie 
die werd  uitgeschreven  door  het  departement  LNE  van  de  Vlaamse Overheid.  Centraal  in  de  studie 
staat  de  educatieve winst  van de Vlaamse  invulling  van het  eco‐schools  programma  : Milieuzorg op 
School. 

Het  eco‐schools  programma  wordt  wereldwijd  geïmplementeerd  in  47  landen;  meer  dan 
30.000  scholen,  600.000  leerkrachten  en  9.000.000  leerlingen  worden  bereikt  (Foundation  for 
Environmental  Education,  2010).  In  Vlaanderen  wordt  dit  programma  ingevuld  door  het  project 
Milieuzorg  op  School  (www.milieuzorgopschool.be),  dat  sinds  meer  dan  tien  jaar  door  de  Vlaamse 
Overheid wordt  aangestuurd  (Departement  Land, Natuur  en  Energie,  2010),  en waartoe  reeds  2910 
basisscholen en 1009 secundaire scholen zich engageerden (waarvan respectievelijk 1567 en 596 met 
een MOS‐logo). Deze ‘MOS‐scholen’ streven naar een tweedelige winst. Enerzijds  is er het realiseren 
van milieuwinst  door  de  implementatie  van  een  milieuzorgsysteem  op  school;  zo  gaan  de  scholen 
minder afval produceren, gaat hun energieverbruik omlaag, stijgt de groene ruimte en biodiversiteit op 
school, wordt er minder water verbruikt  ... Anderzijds  is het  realiseren van educatieve winst,  i.e. het 
veranderen van de houding van de verschillende doelgroepen die MOS heeft (leerlingen, leerkrachten, 
ouders, de gemeenschap …). Het is net over deze educatieve winst dat de huidige studie gaat. 

1.2   Milieuzorg op School 

Milieuzorg Op School (MOS) helpt scholen om samen met het hele team, leerlingen en ouders 
de school “om te bouwen” tot een milieuvriendelijke en duurzame school. MOS is een initiatief van de 
Vlaamse overheid. De afdeling Milieu‐integratie en –subsidiëringen van het Departement Leefmilieu, 
Natuur  en  Energie  werkt  hiervoor  samen  met  de  vijf  Vlaamse  provincies  en  de  Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. 

Een  school  die  instapt  in  het  MOS‐project  engageert  zich  om  een  educatieve 
milieuzorgwerking  uit  te  bouwen.  MOS‐scholen  stappen  met  al  de  betrokkenen  in  een  traject:  ze 
bekijken kritisch waar de school nu staat, waar ze naartoe wil en hoe ze er moet geraken. Gedurende 
dat traject wordt de hele school onder de loep genomen en staan de kinderen stil bij hun eigen gedrag 
om daarna tot actie te komen.  

MOS is actiegericht. Met eigen accenten werkt een MOS‐school aan vele (vakoverschrijdende) 
eindtermen/ontwikkelingsdoelen, dus ook aan waarden en attitudes. MOS geeft milieuzorg een plaats 
in  de  dagelijkse  werking  van  de  school.  Kinderen  krijgen  verantwoordelijkheid  en  via  relevante 
ervaringen beleven ze de school als een onderdeel van hun samenleving. Een moderne school maakt 
keuzes,  ontwikkelt  een  eigen  pedagogische  identiteit  en  legt  haar  eigen  kwaliteitsdoelen  vast.  Elke 
school bepaalt dus  zelf haar eigen  tempo en hoever haar milieuengagement gaat en krijgt daarvoor 
van MOS begeleiding op maat. 

Een school wordt MOS‐school wanneer de directeur een milieubeleidsverklaring ondertekent. 
De  school  bevestigt  hiermee  dat  ze  op  een  educatieve  manier  aan  milieuzorg  wil  werken  en  een 
milieuzorgsysteem wil uitbouwen op maat van de school. Vanaf dan kan de school rekenen op gratis 
begeleiding  en  ondersteuning.  Een  ploeg  begeleiders  geven  de  school  informatie  en  educatief 
materiaal,  helpen  scholen  op  weg  met  goede  praktijkvoorbeelden  en  begeleiden  de  school  bij  de 
opmaak  van  een  tijdpad  en  stappenplan.  De  provinciale  MOS‐begeleiders  geven  vormingen  en 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trefdagen,  voorbeelden  en  advies.  Ze  bouwen  netwerken  uit  met  gemeenten  en  (plaatselijke) 
organisaties  om  scholen  te  ondersteunen.  De  sleutel  tot  succes  is  de manier waarop  de  school  het 
MOS‐project aanpakt. 

Een MOS‐school werkt aan kwaliteit door aandacht te hebben voor de volgende criteria:  visie 
en planning, betrokkenheid van de leerlingen, draagvlak, communicatie en verankering. Op die manier 
streeft een MOS‐school doelgericht naar educatieve winst én naar milieuwinst.  

Als  erkenning  voor  het  werk  kan  de  school  het  MOS‐logo  verdienen.  Het  logo  is  een 
kwaliteitslabel  Je  kunt  per  schooljaar  één  deel  van  het  logo  aanvragen:  eerst  logo  1,  dan  logo  2  en 
daarna  logo 3.  Elke  school bepaalt  zelf het  tempo waarop  ze de drie delen wil  verdienen; dat hoeft 
helemaal  niet  in  drie  opeenvolgende  jaren  te  gebeuren.  Na  het  behalen  van  het  derde  logo  stopt 
milieuzorg  op  school  niet.  MOS  spoort  je  aan  om  de  milieu‐inspanningen  vol  te  houden  en  zo  de 
Groene  Vlag  van  het  internationale  project  Eco‐Schools  te  behalen  (Foundation  for  Environmental 
Education, FEE). In elke provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een logocommissie. Die 
commissie  bestaat  uit  de  MOS‐begeleiders  en  –coördinatie  en  deskundigen  zoals  pedagogische 
begeleiders, onderwijsinspectie en leden van de provinciale NME‐diensten. Ze beoordeelt op basis van 
het door de school ingediende dossier of de school het logo verdient. Ook een school die het logo niet 
behaalt, heeft niet voor niets gewerkt. Als ze rekening houdt met het advies van de commissie, heeft 
ze het volgende schooljaar heel wat meer kans op slagen. 

1.3   Onderzoeksvragen 

Door het departement LNE werden de onderstaande onderzoeksvragen naar voren geschoven 
als onderwerp van de studieopdracht: 

1.  Waar  en  hoe  leren  mensen  over  natuur  en  milieu  en  op  welke  manier  kan  een 
milieuvriendelijke houding zich ontwikkelen? 

2. Wat brengt MOS teweeg? Wat zijn de educatieve effecten van het project? Centraal staat 
daarbij de vraag naar wat leerlingen en leerkrachten uit het project leren. 

2a   Wat zijn de wenselijke effecten van MOS?  

2b  Wat zijn de effecten van MOS (m.a.w wat leren mensen uit het project op het 
vlak van kennis, waarden en gedrag ten opzicht van natuur en milieu op korte 
en op lange termijn?) 

2c  Komen de vastgestelde en wenselijke effecten overeen? 

2d  Hoe kunnen de wenselijke effecten verhoogd worden? 

2e  In  hoeverre  zijn  de  effecten  verschillend  in  functie  van  de  diversiteit  van 
scholen en personen? 

2f  Hoe  kunnen  de  beschikbare  middelen  zo  efficiënt  mogelijk  ingezet  worden; 
m.a.w. welke educatieve strategieën verdienen de voorkeur?  

Om een antwoord te geven op deze onderzoeksvragen werd een grootschalig mixed‐method 
onderzoek  opgezet  waarbij  leerlingen  en  leerkrachten  uit  het  basisonderwijs  en  het  secundair 
onderwijs  betrokken  werden.  Door  een  combinatie  van  kwantitatieve  en  kwalitatieve 
onderzoeksmethoden  werd  het  onderzoek  zowel  in  de  breedte  als  in  de  diepte  uitgezet.  In  het 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kwantitatieve  luik  worden  leerlingen  en  leerkrachten  uit  meer  dan  100  scholen  bevraagd  via  een 
online  survey.  In  het  kwalitatieve  luik  worden  enerzijds  de  provinciale  MOS‐begeleiders  bij  het 
onderzoek  betrokken  en  worden  anderzijds  in  een  aantal  scholen  semi‐gestructureerde  diepte‐
interviews  gevoerd  met  MOS‐verantwoordelijken  en  focusgroepgesprekken  met  leerlingen  van  de 
MOS‐werkgroep. Onderstaande figuur geeft het verloop van het onderzoek visueel weer.      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het  onderzoeksteam werd  gesteund  door  een  stuurgroep  die  op  cruciale momenten  tijdens 
het verloop van de studie feedback gaf op het geleverde werk en mee reflecteerde over de volgende 
te nemen stappen. Tevens werd een  internationale klankbordgroep samengesteld die  input gaf voor 
de  verschillende  onderdelen  van  de  studie  en  waarmee  ad  hoc  samengezeten  werd.  Waar  de 
stuurgroep  mee  de  invulling  van  het  onderzoek  bepaalde,  namen  de  leden  van  de  internationale 

2. Literatuuronderzoek 
 Totstandkoming  
      milieuvriendelijke houding 
Gewenste educatieve  
     effecten 
Evaluatie van eco‐scholen 
Didactische aanpak 
Beleidsvoerend vermogen 
Leerlingenparticipatie 

3. Focusgroepgesprekken  
met provinciale MOS‐ 

begeleiders basisonderwijs en 
secundair onderwijs 

Wat is educatieve winst? 
Wat maakt scholen succesvol  
     in het halen van educatieve  
     winst? 
 

4. Kwantitatief luik 
Online bevraging van laatstejaars leerlingen basisonderwijs en secundair 
onderwijs en leerkrachten 
Groene elementen op school 
Didactische aanpak             =>  Educatieve winst 
Beleidsvoerend vermogen 

1. Probleemstelling 

5. Kwalitatief luik 
Diepte‐interviews met MOS‐verantwoordelijken en 

focusgroepgesprekken met leerlingen van de MOS‐werkgroep 
Educatieve winst       
transfereerbaarheid van winst    succesfactoren 
draagvlakcreatie en –onderhoud  begeleiding 
leerlingenparticipatie      eigenheid van de aanpak 
 

6. Aanbevelingen 
voor beleid en praktijk (MOS‐team en coördinatie) 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klankbordgroep  de  rol  van  kritische  vriend  op  zich.  Alle  leden  van  de  klankbordgroep  zijn 
internationaal  gevestigde  autoriteiten  in  het  domein  van  het  onderzoek  naar  de  milieueducatie, 
schooleffectiviteit en educatie voor duurzame ontwikkeling. 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2. Literatuurstudie 

2.1   Leeswijzer 

In dit eerste hoofstuk worden eerst enkele  relevante  theoretische kaders  in verband met de 
totstandkoming van een milieuvriendelijke houding toegelicht. Daarbij  is er specifieke aandacht voor 
de causale modellen die vanuit verschillende onderzoeksscholen willen verklaren welke variabelen er 
aan  de  bron  liggen  van  milieuvriendelijk  gedrag  (zoals  attitudes,  motivatie  …).  Daarna  worden 
wetenschappelijke  studies  aangehaald  die  dit  soort  variabelen hanteren  in  de  context  van  evaluatie 
van milieueducatie. Doorgaans gaat het daarbij om onderzoek waarbij deelnemers aan een educatieve 
interventie  voorafgaand  aan,  en  na  afloop  de  interventie  bevraagd worden,  en waarbij  de  centrale 
vraag  is  in  welke  mate  de  interventie  een  impact  heeft  op  de  milieuvriendelijke  houding,  en  de 
daaraan geassocieerde variabelen. In wat volgt wordt dan ingezoomd op evaluatieonderzoek van eco‐
scholen; daar dit een schaars onderzocht onderwerp  is, wordt er voor deze passage,  in  tegenstelling 
tot de andere passage – die hoofdzakelijk steunen op artikels uit gepeerreviewde wetenschappelijke 
tijdschriften  –  voornamelijk  gebruik  gemaakt  van  grijze  literatuur.  Het  gaat  daarbij  vaak  om 
ongepubliceerd  onderzoek  dat  verricht  werd  in  het  kader  van  master‐  en  doctoraatsproeven  uit 
verschillende buitenlanden.  

Eerst  worden  de  verschillende  variabelen,  van  belang  voor  of  geassocieerd  met  een 
milieuvriendelijke houding, toegelicht en hun gebruik binnen evaluatief onderzoek wordt geïllustreerd. 
Daarna wordt de state of the art van het (internationale) eco‐scholen onderzoek uiteengezet, en gaat 
het hoofdstuk  verder met het  schetsen van kaders die  verschillen  kunnen verklaren  tussen Vlaamse 
scholen met betrekking tot hun didactische aanpak en beleidsvoerend vermogen inzake milieuzorg, en 
leerlingbetrokkenheid.  

In  een  laatste  deel  van  dit  eerste  hoofdstuk  wordt  gerapporteerd  over  de  resultaten  van 
focusgroepgesprekken die gevoerd worden met provinciale begeleiders van het MOS project; zij staan 
de scholen met raad en daad bij in het realiseren van zowel milieuwinst als educatieve winst. Centraal 
in  de  gesprekken  staat  de  invulling  van  het  concept  educatieve  winst,  en  de  succesfactoren  in  het 
behalen  van  die  winst,  vanuit  de  perceptie  van  de  begeleiders.  Het  zijn  de  resultaten  van  deze 
gesprekken die samen met de literatuurstudie invulling geven aan de online survey. 

2.2   Overzicht relevante theoretische kaders en concepten m.b.t. de 
totstandkoming van een milieuvriendelijke houding  

Over de veroorzaking van milieugedrag  is heel wat geschreven, en verschillende theoretische 
modellen  beconcurreren  elkaar  in  de  sociaalwetenschappelijke  vakliteratuur.  Eerder  dan  ‘hét  juiste’ 
model  te willen  aanduiden,  geeft  deze  sectie  van  de  inleiding  een  beknopt  overzicht  van  de meest 
gehanteerde modellen, en worden de cruciale elementen of concepten uit die modellen toegelicht. Er 
wordt  gestart  met  het  schetsen  van  de  ervaringen  die  een  milieuvriendelijke  houding  mee  vorm 
kunnen geven. 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2.2.a   Waar komt een milieuvriendelijke houding vandaan? 

  Waar komt de motivatie van mensen om  iets  te doen voor het milieu vandaan? En wanneer 
volwassenen gevraagd wordt naar waar hun engagement voor het milieu vandaan komt, welk belang 
dichten ze dan toe aan leren tijdens de kindertijd? Ondertussen reeds meer dan 30 jaar geleden zocht 
Tanner  (1980)  naar  antwoorden  op  vragen  als  deze  door  het  onderzoeksdomein  van  significante 
levenservaringen op te starten. Zulke ervaringen worden omschreven als de formatieve (of vormende) 
invloeden die aangegeven worden door volwassenen met een hoog milieubewustzijn. Tanner  (1980) 
ging er van uit dat wanneer educatoren een goed zicht zouden krijgen op deze formatieve ervaringen, 
ze beter in staat zouden moeten zijn om aan effectieve milieueducatie te doen.  

Tabel 1. Door volwassenen aangehaalde formatieve ervaringen inzake het tot stand komen van  
hun engagement voor het milieu 

Het ervaren/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;  

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; 

Organisaties  ‐ Vrijwilligerswerk  en  engagement  voor  de  natuur  tijdens  de  kindertijd  in 
groeperingen zoals scouts, JNM …; 

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; 

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; 

Sociale 
rechtvaardigheid 

‐ 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; 

‐ Het geloof in een faire behandeling voor iedereen, met inbegrip van ieders recht op 
een gezonde leefomgeving; 

‐ In aanraking komen met de armoede van andere mensen; 

Boek/auteur  ‐ Een  invloedrijk  boek  of  een  invloedrijke  auteur  met  een  boodschap  van 
milieubescherming; 

Levensbeschouwing 
‐ Een geloof in de heiligheid van de schepping; 
‐ 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; 

Bezorgdheid voor 
(klein)kinderen 

‐ Het verlangen een gezond  leefmilieu achter  te  laten voor de eigen kinderen en/of 
kleinkinderen, of de volgende generaties in het algemeen. 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Onderzoek  aangaande  significante  levenservaringen  heeft  ondertussen  een  lange  traditie  en 
toont  consequent  (en  overheen  verschillende  landen  en  werelddelen)  aan  dat  respondenten  hun 
engagement  voor  het  milieu  toeschrijven  aan  een  gemeenschappelijke  set  van  oorzaken:  het 
doorbrengen van veel  tijd  in de openlucht en het ervaren van de natuur  in de kindertijd, de  invloed 
van  ouders  en  andere  familieleden,  de  invloed  van  leerkrachten  en  van  het  formeel  onderwijs, 
betrokkenheid in het (milieu)verenigingsleven, het lezen van boeken, en het ervaren van het verlies of 
de  degradatie  van  natuur  in  de  nabije  omgeving  (Chawla,  2010).  Tabel  1  geeft  een  uitgebreide 
samenvatting  van de  invloeden die overheen de  tientallen  studies  inzake  significante  levenservaring 
naar voren komen. 

Heel  wat  studies  hebben  aangetoond  dat  informele  natuurbeleving  en  ervaringen  in 
natuurlijke omgevingen consequent als belangrijkste formatieve ervaring worden beleefd. Het formeel 
onderwijs  wordt  doorgaans  als  tweede,  derde  of  vierde  belangrijkste  gerangschikt.  Het  is  dan  ook 
duidelijk dat voor deze twee significante levenservaringen een belangrijke rol weggelegd is. Het is ook 
zo  dat  de  sociale  context  waarbinnen  ervaringen  beleefd  worden  van  belang  is,  zo  wordt  vaak 
gerapporteerd dat rolmodellen uit de familie of de peergroup belangrijke invloeden vormden in het tot 
stand  komen  van  het  eigen  engagement.  Inspirerende  leerkrachten  bevinden  zich  op  de  doorsnede 
van het  formele onderwijs  en de  sociale  context. De belangrijkheid  van de  verschillende  formatieve 
ervaringen  is echter niet constant  in de  tijd, maar verandert met het ouder worden. Zo  rapporteren 
respondenten  in  studies aangaande significante  levenservaringen dat het  in hun kindertijd vooral de 
ervaringen  in  de  natuur  en  rolmodellen  binnen  de  familie  zijn  die  vorm  gegeven  hebben  aan  hun 
engagement voor het milieu. Tijdens de jongvolwassenheid worden het formeel onderwijs en vrienden 
naar  voren  geschoven  om  deze  rol  te  vervullen,  en  tijdens  de  volwassenheid  blijken  respondenten 
vooral  het  belang  van  organisaties  en  ervaringen  op  de werkplek  als  formatief  te  ervaren  (Chawla, 
1999).  

Tabel 2. Formatieve ervaring tijdens verschillende levensfasen, gerangschikt van meest naar 
minder belangrijk. 

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 
 

2.2.b  Wat is milieugedrag? 

Milieuvriendelijk gedrag is gedrag dat bijdraagt aan een duurzame maatschappij. Stern (2000) 
definieert milieugedrag  in  functie  van  de mate waarin  het  natuurlijke  hulpbronnen  en  ecosystemen 
beïnvloedt.  Zowel  direct  gedrag  (bv.  het  rijden  met  een  hybride  wagen)  als  indirect  gedrag  (bv. 
beleidsvorming voor het voordeliger kunnen aanschaffen van hybride wagens) zijn belangrijk. Gedrag 
kan zich afspelen op het niveau van het individu of op dat van de gemeenschap (bv. het ophangen van 
een  nestkastje  in  je  tuin,  of  het  deelnemen  aan  een  onderhoudsdag met  Natuurpunt  in  een  lokaal 
natuurgebied). 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Het is niet voor de hand liggend om hét goede milieurelevante gedrag aan te duiden aangezien 
milieudilemma’s  doorgaans  erg  complex  zijn.  Soms  hebben  alle  mogelijke  opties  een  toegenomen 
vervuiling  tot  gevolg,  of  een  gedegradeerde  habitat.  Het  beschermen  van  bossen  in  Vlaanderen  en 
Europa  vereist  een  grotere  output  van  de  aanplantingen  in  Zuid‐Amerika  en  daarmee  ook  meer 
fossiele brandstoffen om pulp en papier tot bij ons te transporteren. Wie kan dan eensluidend zeggen 
wat de goede en wat de slechte optie is? Zelfs in mindere complexe gevallen verschilt het aan te raden 
gedrag tussen regio’s en landen, wat de mogelijkheid om hét correcte gedrag aan te duiden nog meer 
bemoeilijkt. Waar drinkbaar water gelimiteerd is, maar geschikte ruimte voor stortplaatsen voldoende 
voorradig  is,  kan  het  wassen  van  katoenen  luiers  net meer  druk  op  het milieu  uitoefenen  dan  het 
gebruiken van wegwerpluiers. Voorbeelden als deze illustreren dat het meest gepaste lokaal‐specifieke 
milieuvriendelijke gedrag datgene  is dat het minst  schadelijk  is  in vergelijking met de andere opties, 
voor zover onze huidige kennis daar uitsluitsel over kan geven. 

Om te begrijpen hoe we milieuvriendelijk gedrag kunnen aanmoedigen, is het belangrijk om af 
te bakenen wat er net met gedrag wordt bedoeld. Gedrag omvat specifieke acties; de meeste milieu‐
gerelateerde activiteiten zijn  samengesteld uit een aantal  individueel  te onderscheiden gedragingen. 
Om een recreatieve fietser de stap de laten zetten naar het maken van de woon‐werk verplaatsing per 
fiets zijn een aantal gedragingen vereist: de aankoop van materiaal (bv. regenkledij), het bepalen van 
de veiligste route, het aankweken van een fysieke conditie die toestaat om de verplaatsing aangenaam 
te  laten verlopen, en het vinden van faciliteiten om bij zich aankomst op te frissen. Het  is eenvoudig 
om een brede waaier  aan  informatie  en mogelijkheden  voor  te  stellen  die  inspeelt  op  elk  van deze 
afzonderlijk  te  onderscheiden  gedragingen;  elk  van  hen  kan  ook  een  barrière  betekenen  die  de 
activiteit verhindert. Stern  (2000) en Hungerford en Volk  (1990) beschrijven vijf  types milieurelevant 
gedrag, zoals geillustreerd in tabel 3. 

Tabel 3. De vijf types van milieugedrag volgen Stern (2000) en Hungerford en Volk (1990) 

Gedragstype  Voorbeeld 
Milieuactivisme  het deelnemen aan demonstraties voor een beter milieu 
Niet‐activistisch 
politiek gedrag 

lid worden  van een milieuorganisatie,  een  groene  stem uitbrengen bij  de 
verkiezingen … 

Consumentengedrag  groene producten aankopen, recycleren, composteren, ... 
Ecosysteemgedrag  de  tuin  aanleggen  met  lokale  soorten,  deelnemen  aan  fenologische 

initiatieven … 
Gedrag specifiek voor 
de eigen expertise 
en/of werkplek 

het  vervolgen  van  vervuilers,  afval  beperken  in  een  productieproces, 
onderzoek voeren naar effectieve milieueducatie … 

 

Uiteraard is er overlap tussen deze vijf categorieën. Bovendien zijn verschillende gedragingen 
enkel mogelijk  als  er  zich  de  opportuniteit  voor  aandient;  dat  geldt  vooral  voor  ecosysteemgedrag. 
Niet‐activistisch politiek gedrag en ecosysteem gedrag zijn dan weer gevoeliger aan groepsdruk dan de 
andere types van gedrag. 

Omdat  verschillende  motieven  en  prikkels  mensen  aantrekken  naar  een  brede  waaier  aan 
mogelijkheden om iets voor het milieu te doen is het zelden mogelijk om milieugedrag te veranderen 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met één enkele aanpak of een enkel  initiatief. Het  is met het oog op evaluatie van zulke  initiatieven 
dan ook van belang om niet uitsluitend (een verandering in) milieugedrag als succesmaat te hanteren. 
Hoewel  initiatieven  vaak  het  doel  hebben  een  specifiek  gedrag  of milieugedrag  in  het  algemeen  te 
beïnvloeden, is een evaluatieopzet waarbij andere factoren (ook) als evaluatiecriteria gebruikt worden 
te verkiezen (Franz & Mayer, 2013). Om tot inzicht te komen in de factoren die daarbij nuttig kunnen 
zijn, is het belangrijk om te begrijpen hoe milieugedrag tot stand komt. 

2.2.c  Wat veroorzaakt milieugedrag? 

Het klassiek model voor de veroorzaking van milieugedrag ziet een rechtlijnig verband tussen 
kennis, attituden en gewenst gedrag. Meer kennis  leidt  in deze benadering tot positievere attituden, 
die op hun beurt aanleiding geven tot het veronderstelde gedrag. Hoewel hedendaagse theoretici het 
oneens zijn met deze simplistische lineaire redenering (onderzoek toont immers keer op keer aan dat 
kennis niet de grondoorzaak van gedrag, noch van attitudes  is; Krnel & Naglic, 2009) wordt  ze  in de 
praktijk  nog  vaak  gehanteerd,  zowel  in  het  buitenland  als  in  Vlaanderen.  Een  recent  kwalitatief 
onderzoek ‘Beeckman, Dierckx, Granatcher, Jacobs & Jansen, 2013) toonde aan dat in Vlaamse MOS‐
scholen  de  verantwoordelijken,  wanneer  gevraagd  naar  hoe  gedragsverandering  tot  stand  komt, 
doorgaans naar dit lineair model verwijzen. Ook in Slovenië toont onderzoek aan dat leerkrachten en 
andere trekkende figuren in eco‐scholen kennis als aanleiding zien voor attitudes en attitudes op hun 
beurt als aanleiding voor gedrag; deze  lineaire visie  resulteert  volgens de  studie van Krnel en Naglic 
(2009) in een pedagogische benadering die voorrang geeft aan het cognitieve: kennis overbrengen.  

De  twee meest  gedragen  hedendaagse  kaders  zijn  die  van  de  Theorie  van  Gepland  Gedrag 
(Ajzen, 1985) en het Waarden‐Overtuigingen‐Norm model  (Stern, 2000). Waar de eerste benadering 
gestoeld  is  op  persoonlijke  motieven  en  het  individuele  belang  en  als  belangrijkste  aanleiding  van 
gedrag  de  gedragsintentie  beschouwt  (voortkomend  uit  milieuwaarden),  staat  voor  de  andere 
benadering  het  internaliseren  van  gedrag  centraal.  In  het  Waarden‐Overtuigingen‐Norm    komt 
milieugedrag voort uit een persoonlijke norm  (wederom voortkomend uit milieuwaarden) m.b.t. het 
gedrag.  

  Theorie 1 : Theorie van Gepland Gedrag 

Een  specifiek  gedrag wordt doorgaans beschouwd als  een product  van een opportuniteit  en 
een  intentie.  Die  intentie  is  dan  weer  een  product  van  kennis  en  van  attituden  (Fishbein,  1967). 
Mogelijke barrières kunnen zelfs de grootste  intentie afremmen, daarom zijn succesvolle campagnes 
vaak gericht op het  reduceren van barrières  tot een niveau dat  te overwinnen  is. Het aankopen van 
lokaal  gekweekte  groenten  vereist  bijvoorbeeld  dat  die  te  verkrijgen  zijn  in  de  winkel  waar  men 
doorgaans  winkelt,  en  dat  men  ook  effectief  de  intentie  heeft  om  die  groenten  te  kopen. 
Gedragsintenties komen voort uit een veelheid aan kennis en emoties of gevoelens, zoals het kennen 
van  de  voor‐  en  nadelen  van  lokale  groenten,  het  weten  dat  anderen  de  aankoop  hiervan  zouden 
goedkeuren, een goed gevoel hebben bij de voordelen die de aankoop oplevert, en een geloof in een 
positieve  uitkomst  van  de  aankoop. M.a.w.  de  voordelen  voor  het milieu wegen  op  tegen  de  extra 
fysieke of financiële inspanning van de aankoop. Een succesvolle campagne rond lokale groenten zou 
de mensen hun aankoopintentie kunnen beïnvloeden door de nadruk te leggen op de voedingswaarde, 
de  beschikbaarheid,  het  verse  karakter  en  de  smaak,  familiewaarden,  recepten,  de  lokale  boer,  de 
kleinere milieu‐impact van lokale groenten… 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De theorie van beredeneerde actie (Fishbein & Ajzen, 1975), en de daarop geënte theorie van 
gepland gedrag (Ajzen, 1985), vormen de theoretische basis van heel wat gedragsveroorzakings‐ en ‐
veranderingsonderzoek. Beide  stellen dat drie  verschillende elementen  samenkomen  in een  intentie 
tot handelen: 

‐ de waarden met betrekking tot het gedrag. Deze is het resultaat van de overtuiging dat het 
gedrag zal resulteren in de voorspelde uitkomst, en van de positieve persoonlijke evaluatie van 
die uitkomst; 

‐  de  perceptie  van  de  sociale  druk  die  bij  het  gedrag  komt.  Deze  is  het  resultaat  van  de 
overtuiging dat anderen denken dat het gedrag al dan niet aangenomen moet worden, en de 
motivatie om die verwachtingen in te lossen; 

‐ de perceptie dat men in de mogelijkheid is om het gedrag uit te voeren. Deze is het resultaat 
van de overtuiging dat men zelf controle kan uitvoeren over het gedrag, en van de effectieve 
controle erover. Deze factor kan behalve de intentie ook het gedrag zelf beïnvloeden door te 
voorkomen dat de intentie omgezet wordt in het gedrag. 

Figuur 1 geeft de theorie van gepland gedrag visueel weer. Nogal wat technieken uit de sociale 
marketing,  die  inspelen  op  een  specifiek  gedrag,  zijn  gebaseerd  op  de  theorie  van  gepland  gedrag. 
Sociale  marketing  gebruikt  commerciële 
technieken  om  een  idee  of  een  gedrag  te 
promoten dat voordelig is voor het individu 
of  voor  de  maatschappij.  Dergelijke 
technieken  worden  veelvuldig  gebruik  bij 
gezondheidscommunicatie,  bv.  om 
borstkankerscreening,  voorbehoeds‐
middelen  of  HPV‐vaccinatie  bij  jonge 
meisjes te promoten.     
     

Figuur 1. De Theorie van Gepland Gedrag 
             (Ajzen, 1985; Kaiser, Hübner & Bogner, 2005) 
 

  Waarden‐Overtuigingen‐Normen 

Er  bestaat  heel  wat  literatuur  over  het  stimuleren  van  een  rentmeesterschap,  dat  mensen 
ertoe kan aanzetten hun gedrag te veranderen en die verandering aan te houden. De insteek hiervan is 
afkomstig  uit  verschillende  vakgebieden:  onderwijskunde,  economie,  sociologie,  psychologie  en 
filosofie. Een prominent aanwezig model  in elke van die vakgebieden  is de waarde‐overtuiging‐norm 
theorie van milieugeletterdheid (Stern, 2000), die een aantal concepten in een ketting van variabelen 
plaatst, waarvan de uiteindelijke outcome gedrag is. Elke variabele in de ketting heeft de mogelijkheid 
om de volgende te beïnvloeden; als dat gebeurt dan is de kans groter dat het daaropvolgende niveau 
ook geactiveerd wordt. Het eerste niveau van het model beschrijft milieuwaarden; zij vormen de basis 
van milieurelevante attituden en gedrag. Deze waarden creëren een aanleg die de waarschijnlijkheid 
van bepaalde overtuigingen vergroot. Deze overtuigingen hebben een invloed op persoonlijke morele 
normen, die op hun beurt gedrag beïnvloeden. Het model omvat drie soorten van overtuigingen:  (1) 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overtuigingen over de rol van de mens op aarde, (2) overtuigingen over de huidige bedreigingen voor 
natuur en milieu, en (3) overtuigingen over het feit dat we die milieubedreigingen kunnen tegengaan. 
Als deze overtuigingen een gevoel van verplichting tot een bepaald gedrag aanwakkeren, dan kan het 
gedrag daar effectief uit voortvloeien.  

De waarde‐overtuiging‐norm theorie omvat het norm‐activatiemodel  (Schwartz, 1977; Vining 
en Ebreo, 2002), dat stelt dat het waarschijnlijker  is dat  iemands milieuvriendelijke gedrag toeneemt 
als  hij  of  zij  zich  bewust  is  van  de  negatieve  gevolgen  van  het  niet  aannemen  ervan,  en  er  van 
overtuigd  is  dat  hij  of  zij  een  bepaalde  verantwoordelijkheid  heeft  over  het  aanpakken  van  het 
probleem.  Allebei  deze  elementen  kunnen  effectiever  worden  aangepakt  door  middel  van  lange 
termijns educatieve initiatieven die focussen op milieugeletterdheid dan door communicatie‐acties die 
een specifiek gedrag promoten. De ontwikkeling van milieugeletterdheid zou mensen in staat moeten 
stellen  om  gepaste  beslissingen  te  nemen  in  een  brede waaier  aan  contexten  en  overheen  de  tijd. 
Daarnaast zouden vaardigheden als het zoeken van informatie, vergelijken van meningen, ontwarren 
van  complexiteit,  en  het  kiezen  van  de  meest  gepaste  optie,  overdraagbaar  moeten  zijn  tussen 
verschillende contexten. Het versterken van milieuwaarden, het gevoel van persoonlijke verplichting, 
persoonlijke investering en gepercipieerde vaardigheden dragen bij aan de waarschijnlijkheid dat deze 
vaardigheden  effectief  gebruikt  worden.  In  die  zin  lijkt  het  cultiveren  van  milieugeletterdheid  een 
meer duurzame lange termijn benadering dan het  investeren  in een veelheid aan campagnes gericht 
op het veranderen van specifiek gedrag.  

Omdat  milieuvriendelijk  gedrag  vaak  ongelegen  en  duur  kan  zijn,  wordt  doorgaans 
aangenomen dat  altruïsme er mee  van  aan de  oorsprong  ligt. Men wordt  immers  gevraagd om het 
status  quo  te  trotseren  in  een  maatschappij  die  consumptie,  overdaad  en  individualisme  predikt. 
Anderzijds kan evenzeer gesteld worden dat wie milieuvriendelijk gedrag vertoond dat (ten dele ook) 
uit zelfinteresse doet. Er zouden m.a.w. beloningen aan verbonden kunnen zijn zoals voldoening, een 
gevoel van onmisbaar te zijn, een gevoel van identiteit en inclusie in een sociale groep. Er zou dus best 
een egocentrische motivatie aan de grond kunnen liggen van milieuvriendelijk gedrag. Bovendien zien 
veel activisten in dat bedreigingen voor het natuurlijk milieu tevens een bedreiging vormen voor onze 
gezondheid en welvaart, en voor de stabiliteit van de ecosystemen. Deze bezorgheden kunnen ontleed 
worden als  voordelen  voor de mensheid. Het  kunnen  stimuleren  van milieuvriendelijk  gedrag  is  dus 
zeker niet enkel afhankelijk van een bereidheid om opofferingen te maken. 

  Wat hebben de theorieën met elkaar gemeen? 

De twee benaderingen hebben met elkaar gemeen dat milieuwaarden als cruciale voorwaarde 
beschouwd  worden  voor  het  vertonen  van  milieugedrag  en  dat  de  directe  precursor  (de 
gedragsintentie of de persoonlijk norm) van dat gedrag nauw samenhangt met de motivatie om het 
gedrag  te  vertonen  (Lindenberg &  Steg,  2007).  Als  centrale  begrippen  in  deze  literatuur  komen dan 
milieuwaarden  naar  voren  (die  in  de  sociaalpsychologische  literatuur  gedefinieerd  worden  als  een 
groep  van  nauw  verwante  attitudes;  Rockeach,  1968),  alsook  gedragsintentie,  persoonlijke  norm, 
motivatie en gedrag. Kennis blijft een plaats hebben binnen dit hedendaags denken, maar eerder dan 
van directe invloed te zijn op milieugedrag wordt kennis beschouwd als instrumenteel in het vormen 
van  waarden  die  kunnen  resulteren  in  gedrag.  In  wat  volgt  worden  de  centrale  concepten  in  de 
milieupsychologische  literatuur  uiteengezet.  Verderop  wordt  onderzoek  aangehaald  waarbij  deze 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concepten als evaluatiemaat gehanteerd worden om de  impact van milieu‐educatieve  initiatieven  in 
kaart te brengen.  

2.2.d   Milieuwaarden 

Milieuwaarden werden klassiek in kaart gebracht aan de hand van instrumenten die individuen 
of  groepen  van  individuen  een  plaats  toekennen  op  een  continuüm  tussen  twee  extremen  die 
doorgaans  een  representatie  zijn  van  enerzijds  antropocentrisme  (de  mens  staat  centraal  in  dit 
waardenbeeld) en anderzijds ecocentrisme (het natuurlijk milieu staat centraal).  In het geval van het 
veelgebruikte  en  klassieke  kader  van  het  kader  van  het  Nieuw  Ecologisch  Paradigma  (Dunlap  & 
Vanliere,  1978;  Dunlap, Mertig & Vanliere,  2000) worden  die  twee  extremen  als  elkaar  uitsluitende 
paradigma’s  ingevuld.  Enerzijds  is  er  het Dominant  Sociaal  Paradigma  (DSP),  dat  de mens  boven  de 
natuur  plaatst,  het  natuurlijk  milieu  als  een  grondstof  exclusief  voor  menselijke  welvaart  ziet  en 
economische  groei  als  onbegrensd.  Anderzijds  is  er  het  Nieuw  Ecologisch  Paradigma  (NEP),  dat  de 
mensen als een onderdeel van de natuur ziet en groei als begrensd beschouwd. De twee paradigma’s 
sluiten elkaar uit: het ene aanhangen impliceert het andere verwerpen. Het NEP meetinstrument werd 
ontwikkeld om de positie van een  individu op het continuum tussen het DSP en het NEP  in kaart  te 
brengen.  Er  is  in  deze  benadering  geen  plaats  voor  een  integratie  van  ecocentrisme  en 
antropocentrisme.  

Een  meer  recentere  benadering  is  die  van  het  tweedimensionaal  model  van  ecologische 
waarden (2‐MEV; Bogner & Wiseman, 2006). De mutuele exclusie van de twee extremen DSP en NEP 
worden door deze nieuwe 2‐MEV benadering als problematisch beschouwd. Eerder dan te werken met 
extremen  van  eenzelfde  dimensie,  hanteert  het  2‐MEV  kader  twee  van  elkaar  onafhankelijke 
concepten.  Het  eerste  leunt  aan  bij  het  ecocentrisme  en wordt  Preservatie‐waarden  genoemd;  het 
beslaat  een  set  van  attituden  gericht  op  het  behoud  van  het  natuurlijk milieu.  Het  tweede  concept 
leunt  aan bij  het  antropocentrisme en wordt Utilizatie‐waarden  genoemd; het  gaat dan om een  set 
van attituden die gericht zijn op het gebruiken van het natuurlijk milieu. Aangezien de twee elkaar niet 
uitsluiten  is  het  binnen  dit  kader  mogelijk  dat  individuen  een  waardenbeeld  kunnen  (maar  niet 
moeten)  hebben  dat  zowel  elementen  van  preservatie  als  van  utilizatie  bevat.  In  dat  geval  gaan 
gebruik  en  behoud  hand  in  hand.  Door  deze  verfijning  sluit  het  denken  rond  en  meten  van 
milieuwaarden aan bij het debat aangaande de psychologie van duurzame ontwikkeling, waarbij net 
gestreefd wordt  naar  een  goede  afstemming  tussen  gebruiken  en  behouden  (Milfont,  2010).  Het  is 
bovendien zo dat het kader van de 2‐MEV, in tegenstelling tot dan van andere instrumenten zoals de 
NEP,  specifiek  ontwikkeld  werd  met  het  oog  op  het  in  kaart  brengen  van  de  milieuwaarden  van 
jongeren (vanaf 12 jaar oud) als evaluatiemaat voor milieu‐educatieve initiatieven. 

Onderzoek  heeft  bovendien  aangetoond  dat  het  effect  van  milieuwaarden  op  milieugedrag 
afhankelijk  is  van welke  dimensie  er  in  beschouwing  genomen wordt.  Zo  toonden Milfont & Duckit 
(2010)  aan  dat  preservatiewaarden  van  belang  zijn  voor  milieugedrag,  terwijl  utilizatiewaarden  dat 
niet  zijn.  Bovendien  tonen  deze  onderzoekers  ook  aan  dat  dit  dimensieafhankelijk  effect  verschilt 
naargelang  de  cultuur  /  het  land  dat  onderzocht  wordt.  Specifiek  voor  Vlaamse  jongeren  toonden 
Boeve‐de Pauw en Van Petegem (2011) aan dat ook in Vlaanderen de preservatiewaarden van belang 
zijn. In een andere studie toonden dezelfde onderzoekers aan dat preservatie waarden samen blijken 
te gaan met affectieve verbondenheid, terwijl utilizatiewaarden eerder geassocieerd worden met het 
cognitieve. Meer over deze samenhang verderop in de inleiding. 



26 
 

2.2.e   Motivatie 

De Young (1986; 1996) introduceerde motivatie in de sociaalpsychologische literatuur rond het 
milieugedrag  van  volwassenen.  Legault  en  Pelletier  (2000)  maakten  de  vertaalslag  hiervan  naar 
jongeren  en  naar  de  evaluatie  van  milieu‐educatieve  initiatieven.  Ecologische  motivatie,  of  ook 
motivatie  om  iets  te  doen  voor  het  milieu  (Pelletier,  Tuson,  Green‐Demers  &  Noels,  1998),  is 
gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie zoals voorgesteld door Deci en Ryan (1985). Kort kan gesteld 
worden  dat  deze  auteurs  gedrag  beschouwen  als  veroorzaakt  door  motieven  met  verschillende 
hoeveelheden zelfdeterminatie. Deze motieven kunnen uitgespreid worden over een continuum van 
zelfdeterminatie  en  worden  ondergebracht  onder  één  van  volgende  drie  noemers:  intrinsieke 
motivatie, extrinsieke motivatie, en amotivatie. Intrinsieke motivatie wordt beschouwd als de hoogste 
vorm van zelfdeterminatie aangezien het gedrag vertegenwoordigt dat aangegaan wordt omwille van 
het plezier en de voldoening van het gedrag zelf. Amotivatie bevindt zich aan het andere eind van het 
spectrum en vertegenwoordigt de  laagste vorm van  zelfdeterminatie aangezien het een gebruik aan 
persoonlijke  controle  en  vervreemding  van  het  onderwerp  voorstelt.  De  verschillende  subtypes  van 
extrinsieke  motivatie  bevinden  zich  ergens  tussen  deze  twee  polen.  Van  het  meest  naar  het  minst 
zelfgedetermineerd  zijn  de  subtypes  van  extrinsieke  motivatie:  geïntegreerde  regulatie  (ik  doe  dit 
omdat het aansluit bij hoe ik mezelf zie), geïdentificeerde regulatie (ik doe dit omdat ik weet dat het 
rationeel is om het te doen, het is de ‘juiste’ keuze), geïntrojecteerde regulatie (ik doe dit omdat ik er 
anders spijt van zou krijgen) en externe regulatie (ik doe dit omdat anderen het van me verwachten).  

Als geheel kan het continuüm van zelfdeterminatie beschouwd worden als het niveau van het 
engagement dat iemand heeft ten aanzien van milieugedrag (de Young, 1996). Van motieven met een 
hoger  niveau  van  zelfdeterminatie  kan  verwacht worden  dat  ze  een  hoger  niveau  van  engagement 
vertegenwoordigen. Onderzoek toont aan dat zelf‐gedetermineerde motivatie sterker associeert met 
milieugedrag; meer specifiek blijken personen die meer zelf‐gedetermineerd zijn vaker gedraging aan 
te gaan die als moeilijk, tijdsintensief of complex ervaren worden (Green‐Demers, Pelletier & Menard, 
1997). Bovendien hebben zij die meer zelf‐getermineerd zijn, minder nood aan externe regulatie om 
een gedrag vol te houden (i.e. minder nood aan constante bekrachtiging en/of aanmoediging). Het is 
duidelijk  dat  het  gebruik  van  (de  verschillende  vormen  van)  motivatie  als  outcomemaat  van  een 
milieu‐educatieve  initiatief  een  meerwaarde  vormen  op  de  meer  gevestigde  outcomes  zoals 
milieuwaarden. Onderstaande  figuur  geeft  de  verschillende  vormen  van motivatie  en  hoe  ze  samen 
gaan met regulatiestijlen schematisch weer. 

Figuur 2. Het continuum van motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie 

Gedrag  niet‐zelfgedetermineerd 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2.2.f  Kennis 

In het klassieke verklaringsmodel  voor milieuvriendelijk gedrag wordt kennis een cruciale  rol 
toegedicht. Volgens dit lineair model is het immers door meer te weten over de natuur en het milieu 
dat  pro‐milieu  attituden  gevormd  worden,  die  op  hun  beurt  aanleiding  geven  tot  milieuvriendelijk 
gedrag. Dit klassieke model werd breed gedragen en is nog steeds erg tegenwoordig binnen de milieu‐
educatieve  praktijk.  Het  is  echter,  zoals  hoger  aangehaald,  zo  dat  in  de  hedendaagse 
verklaringsmodellen  kennis  heel  wat  minder  gewicht  krijgt.  Sommige  auteurs  pleiten  zelf  voor  het 
overboord gooien van kennis als een doel van NME, net omdat onderzoek steeds opnieuw bevestigt 
dat de associatie tussen kennis en gedrag erg klein is.  

Roczen  (2012)  pleit  echter  voor  een  herwaardering  en  bredere  invulling  van  het  concept 
milieukennis. Waar  vroeger  de  nadruk  sterk  lag  op  kennis  over  de  natuur  en  het  milieu,  beschrijft 
Roczen (2012)  in haar doctoraatsonderzoek drie verschillende vormen van kennis, elk met hun eigen 
identiteit en effect op het milieugedrag van jongeren. Vooreerst is er ecosysteemkennis, een vorm van 
milieukennis  die  samenvalt  met  de  klassieke  invulling:  het  beheersen  van  feiten  aangaande 
ecologische kringlopen zoals die van water en stikstof, weet hebben van de gevolgen en oorzaken van 
zure regen, het belang van regenwouden kunnen illustreren etc. Daarnaast onderscheidt Roczen nog 
twee andere, meer toegepaste, vormen van kennis. Enerzijds is er impactkennis : kennis aangaande de 
gevolgen  van  gedragskeuzes.  Anderzijds  is  er effectiviteitskennis  :  kennis  die  je  in  staat  stelt  om  uit 
verschillende  alternatieven  de  meest  milieuvriendelijk  keuze  te  maken.  Het  onderzoek  van  Roczen 
toont aan dat kennis wel degelijk een belangrijke bijdrage kan leveren aan milieugedrag, zij het dat de 
toegepaste vormen dat heel wat sterker doen dan de meer theoretische ecosysteemkennis.  

2.2.g  Verbondenheid / affectie 

Kennis en waarden zijn traditioneel zwaargewichten in milieueducatief onderzoek. Het belang 
van affectieve verbondenheid met het natuurlijk milieu wordt echter ook door verschillende auteurs 
aangebracht (bv. Kaplan & Kaplan, 1989; Kals & Maes, 2002). Empirisch onderzoek heeft aangetoond 
dat  het  bevorderen  van  een  gevoel  van  verbondenheid  met  het  natuurlijk  milieu  hierbij  van  groot 
belang  is  (Schultz,  2000).  Deze  emotionele  band  tussen  mens  en  natuur  omvat  een  veelheid  aan 
positieve emoties zoals  intimiteit, vertrouwdheid, affectie en een gevoel van eenheid met de natuur. 
Het onderzoek van Mayer en Franz  (2004; 2013)  toont aan dat  jongeren die een  sterker  gevoel  van 
verbondenheid hebben met het natuurlijk milieu, m.a.w. die verklaren zich vaak één te voelen met de 
natuur  en  een  onderdeel  te  zijn  van  een  groter  natuurlijk  geheel,  sterker  geneigd  zijn  om 
milieuvriendelijk gedrag te stellen. Steeds meer onderzoekers onderschrijven steeds sterker het belang 
van  deze  affectieve  verbondenheid  in  het  kader  van  evaluatieonderzoek  inzake  natuur‐  en 
milieueducatie. Dit denken sluit nauw aan bij de biofilie hypothese van Wilson (1984), welke stelt dat 
we als menselijke soort een intrinsieke affiliatie hebben met de natuur, voorkomend uit onze nauwe 
evolutionaire  verbondenheid met  de  natuur.  Contact met  de  natuur  is  binnen  deze  hypothese  een 
belangrijke  voorwaarde  voor  het  tot  stand  komen  van  niet  enkel  milieugedrag,  maar  ook  van 
psychologisch welzijn. Het  onderzoek  inzake  significante  levenservaringen  (Chawla,  1998)  vindt  daar 
overheen culturen evidentie voor terug in de antwoorden van mensen die gevraagd werden naar wat 
in hun verleden essentieel is geweest voor het ontstaan van hun engagement voor het milieu. 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2.3   Evaluatieonderzoek van milieueducatie 

In  de  huidige  studie  zullen  de  bovengenoemde  concepten  (kennis,  waarden,  motivatie, 
verbondenheid en gedrag) gebruikt worden als evaluatiemaat voor het project Milieuzorg op School. 
Deze concepten worden, overheen verschillende landen en continenten, in onderzoek gehanteerd om 
allerhande  NME‐activiteiten  te  evalueren.  Zulke  studies  stellen  daarbij  doorgaans  de  vraag  welke 
educatieve winst de activiteit oplevert in termen van een toegenomen kennis, motivatie, gedrag …  In 
deze  sectie  wordt  ingegaan  op  enkele  van  deze  studies;  nadien  zal  aandacht  besteed  worden  aan 
studies aangaande de evaluatie van eco‐scholen. 

Een veelvoorkomende bevinding is dat educatieve interventies doorgaans een cognitief effect 
hebben : jongeren die deelnemen aan een NME‐activiteit weten nadien meer over het onderwerp dan 
vooraf of dan jongeren die niet aan de activiteit deelnamen. In dit soort studies is daarbij tot nog toe 
de  klemtoon  voornamelijk  gelegd  op  ecosysteemkennis,  en  niet  op  impact‐  en  effectiviteitskennis. 
Vaak worden tezamen met de ecosysteemkennis ook de milieuwaarden van jongeren gehanteerd als 
evaluatiemaat.  Zo  toonden  Randler,  Ilg  en  Kern  (2005)  aan  dat  deelnemen  aan  een  kortlopend 
educatief  conservatieprogramma  de  ecosysteemkennis  van  leerlingen  kan  verhogen,  al  stelden  ze 
geen toegenomen milieuwaarden vast.  

Duerden en Witt (2010) maken in hun onderzoek een onderscheid tussen directe en indirecte 
ervaringen met de natuur. De resultaten van deze studie wijst erop dat indirecte ervaringen (bv. in de 
klas  leren  over  de  milieuproblematiek)  een  effect  hebben  op  de  kennis  van  de  leerlingen,  terwijl 
directe ervaringen (de natuur in gaan om uit eerste hand ervaringen op te doen) een effect hebben op 
milieuwaarden.  Op  deze  manier  onderstrepen  de  resultaten  van  deze  studie  het  belang  van 
natuurbeleving  (al  dan  niet  op  school):  om  verder  te  gaan  dan  een  impact  te  hebben  op 
ecosysteemkennis is direct contact met de natuur wenselijk. Deze resultaten sluiten aan bij die van de 
studies  aangaande  significante  levenservaringen.  Ook  de  resultaten  van  de  studie  van  Johnson  en 
Manoli (2008) sluiten hier bij aan. Deze onderzoekers toonden aan dat jongeren die deelnamen aan de 
educatieve interventie ‘Sunship Earth’, waarbij natuurbeleving en het ervaren van en reflecteren over 
de  milieuproblematiek  centraal  staan,  positievere  milieuwaarden  toonden  dan  jongeren  uit  een 
controlegroep.  

In  een  vaak  geciteerd  onderzoek  toont  Bogner  (1998)  aan  dat  korte,  intensieve  educatieve 
interventies  niet  enkel  op  korte maar ook op  lange  termijn  een effect  kunnen hebben op  jongeren. 
Voor dit onderzoek werden jongeren tussen 10 en 16 jaar oud bevraagd die deelnamen aan ofwel een 
ééndaagse, ofwel een vijfdaagse, ofwel geen natuuruitstap met de school. De  leerlingen die aan het 
ééndaagse  programma  deelnamen  (een  situatie  die  in  de  praktijk  als  de  meeste  realistische 
beschouwd  kan  worden)  vertonen  een  toename  in  milieuwaarden  die  bij  de  controlegroep  niet 
vastgesteld werd, maar  die  na  een maand echter  ook weer  verdween.  Er was  voor deze  groep met 
andere  woorden  enkel  sprake  van  een  korte  termijn  effect.  De  jongeren  die  aan  het  vijfdaagse 
programma deelnamen vertoonden de terugval in milieuwaarden na een maand in significant mindere 
mate. Naast een korte termijn effect was er voor deze jongeren ook een lange termijn effect.  In een 
vergelijkbare  studie  toonden  Larson,  Castleberry  en  Green  (2010)  aan  dat  naast  een  toegenomen 
kennis,  deelnemers  aan  een  weeklang  programma  waarbij  jongeren  veelvuldig  in  fysiek  contact 
kwamen met de natuur, er een toegenomen affectieve verbondenheid mee vertoonden. 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In  een  recent  onderzoek  in Duitsland  (Lieflander,  Frohlich,  Bogner &  Schultz,  2012) werd de 
impact van een vierdaagse  intensieve  interventie op de gepercipieerde verbondenheid van  jongeren 
onderzocht. Aan het onderzoek namen zowel jongeren uit de laatste jaren van het basisonderwijs (10‐
12  jarigen)  als  uit  de  eerste  jaren  van  het  secundair  onderwijs  (12‐14  jarigen)  deel.  Elke  deelnemer 
vulde  voorafgaand  aan,  kort  na,  en  een  maand  na  de  interventie  een  survey  in  rond  hun 
verbondenheid met de natuur. De resultaten tonen aan dat de jongere kinderen zich meer verbonden 
voelen met de natuur dan de oudere kinderen. Voor beide groepen werd een vergelijkbare versterking 
van  die  verbondenheid  vastgesteld  na  de  vierdaagse  interventie, maar  enkel  voor  de  10‐12  jarigen 
bleef  deze  toename  ook  op  langere  termijn  aanwezig.  Hiermee  wordt  geïllustreerd  dat  naarmate 
kinderen  ouder  worden,  hun  verbondenheid  blijkt  af  te  nemen, maar  ook  dat  het  voornamelijk  bij 
leerlingen op het einde van de basisschool is dat interventies erin kunnen slagen op lange termijn een 
impact te hebben op die verbondenheid.   

Ernst en Theimer (2011) onderzochten de  impact van zeven verschillende NME programma’s 
die  zich  allen  specifiek  richten  op  het  versterken  van  de  verbondenheid  met  de  natuur  van  hun 
deelnemers.  De  resultaten  tonen  aan  dat  slechts  twee  daarvan  er  effectief  ook  in  slagen  om  een 
impact  te  hebben  op  die  verbondenheid.  De  studie  sloeg  er  niet  in  om  de  succesfactoren  te 
identificeren, maar de resultaten tonen alvast aan dat het (1) mogelijk is om de verbondenheid met de 
natuur van  jongeren te versterken, en  (2) dat niet elke methode daarin even effectief  is. De auteurs 
concluderen  dat  kinderen  in  de  natuur  brengen  op  zich  als  methode  niet  hetzelfde  is  als  hun 
verbondenheid  versterken.  Kals,  Schumacher  en  Montada  (1999)  suggereren  anderzijds  dat  de 
belangrijkste aanleiding voor een gevoel van verbondenheid met de natuur de huidige frequentie van 
blootstelling aan de natuur is; op de tweede plaats komt volgens deze onderzoekers blootstelling aan 
de  natuur  in  het  verleden  (tijdens  de  kindertijd).  Schultz  en  Tabanico  (2007)  tonen,  samen met  de 
bovenvermelde studies, aan dat het gevoel van verbondenheid smeedbaar is, maar dat intensieve en 
herhaalde ervaringen nodig zijn. Studies als deze onderstrepen het belang van het niet te vrijblijvend 
of kortstondig invullen van NME activiteiten: hoewel eendaagse (of halfdaagse) excursies in de praktijk 
meer  gangbaar  blijken,  hebben  ze  vooral  op  korte  termijn  een  educatieve  impact,  en  niet  op  lange 
termijn. 

Davis  (2007)  concludeert  op  basis  van  haar  onderzoek  dat  het  formeel  onderwijs  er 
voornamelijk in slaagt om jongeren hun inzicht in en begrip van de natuur te verbeteren, maar dat het 
ervaren van natuur een veel grotere en bredere  invloed op hen heeft dan enkel het doen toenemen 
van hun kennis: het heeft immers een impact op hun milieuwaarden en gevoel van verbondenheid. De 
uitdaging is dan ook de integratie van deze effecten op school. 

2.4   Evaluatie van eco‐scholen  

Hoewel  het  eco‐scholen  programma  overheen  de  hele  wereld  in  meer  dan  47  landen 
geïmplementeerd  wordt,  is  evaluatieonderzoek  naar  de  educatieve  effecten  van  eco‐scholen  erg 
schaars.  In  2006  publiceerden  Smit,  Jansen,  van  Koppen,  Bulten,  Damen  en  Custers  een 
onderzoeksrapport  over  de  effecten  van  milieueducatie  in  Nederlandse  basisscholen,  dat 
concludeerde dat volwassenen die als kind in een school zaten waar veel aandacht was voor natuur en 
milieu, meer kennis bezitten over natuur en milieu en positievere milieuwaarden vertonen.  Op basis 
van  de  Vlaamse  data  van  het  Program  for  International  Student  Assessment  (PISA)  uit  2006  van  de 
OESO toonden Coertjens, Boeve‐de Pauw, De Maeyer en Van Petegem (2010) aan dat  leerlingen die 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naar  scholen  gaan  waar  leeractiviteiten  voor  natuur  en  milieu  georganiseerd  worden  positievere 
milieuwaarden vertonen.  Op basis van deze studies kan er echter geen onderscheid gemaakt worden 
tussen verschillende leeractiviteiten: het kan gaan om schooluitstappen of deelname aan schoolbrede 
projecten. Hoewel deze studies niet  inzetten op het blootleggen van effecten die het gevolg zijn van 
schooldeelname  aan  programma’s  zoals  de  eco‐scholen,  tonen  ze  wel  aan  dat  meer  NME  in 
schoolcontext  kan  resulteren  in  educatieve  winst.  Om  meer  te  weten  te  komen  over  educatieve 
effecten van schooldeelname specifiek aan het eco‐scholen programma moet gekeken worden naar de 
zeldzame studies die hierover gevoerd werden.  

In 2006 publiceerden Pirrie, Elliot, McConnell en Wilkinson een studie aangaande de evaluatie 
van eco‐scholen in Schotland. Het centrale doel van deze studie was het in kaart brengen van de door 
leerlingen gepercipieerde effectiviteit van eco‐scholen inzake het verhogen van hun milieubewustzijn 
en het veranderen van hun milieugedrag. Belangrijk om aan te stippen  is dat het  in deze studie niet 
gaat  om  een  objectieve  maat  voor  effectiviteit,  maar  dat  de  leerlingen  gevraagd  werden  of  (en  in 
welke mate)  ze  vinden dat de deelname van hun  school  aan het  eco‐scholen programma hen heeft 
beïnvloed. Deze gepercipieerde effectiviteit ligt in deze studie hoog: de leerlingen geven niet enkel aan 
van mening te zijn dat het programma positief  is voor het milieu op hun school (dat het met andere 
woorden milieuwinst genereerd), maar ook dat ze vinden dat het programma een invloed heeft gehad 
op hun eigen milieubewustzijn en milieugedrag. Uiteraard dient de kanttekening gemaakt te worden 
dat de sociaalwenselijkheid  in het antwoorden van de  leerlingen niet uitgesloten kan worden en zelf 
plausibel  lijkt  als  verklaring  voor  deze  resultaten.  Naast  de  effectiviteitsvraag werden  in  de  Schotse 
studie  ook  een  aantal  vragen  gesteld  rond  de  motivatie  tot  intrede  in  het  programma  aan  de 
verantwoordelijken  binnen  de  school.  De  belangrijkste  redenen  tot  deelname  waren  dat  het 
programma  de  school  een  kader  biedt  binnen  hetwelk  ze  kan werken  aan  educatie  voor  duurzame 
ontwikkeling, dat ze ervan overtuigd zijn dat door de deelname de school milieuwinst kan genereren, 
en ook dat zij die het programma op school trekken persoonlijk erg begaan zijn met de thematiek. Als 
minst belangrijke reden worden de certificering of het  toekennen van  logo’s en vlaggen aangehaald. 
Hoewel  hiermee  aangegeven  lijkt  te  zijn  dat  de  scholen  in  het  programma  instappen  omwille  van 
pedagogische  redenen  en  de  leerlingen  ook  aangeven  educatieve  winst  te  ondervinden  is  het 
belangrijk om ook te kijken naar studies die effectiviteit van eco‐scholen objectief in kaart proberen te 
brengen  (i.e.  die  niet  enkel  gebruik  maken  van  de  perceptie  van  de  leerlingen  aangaande  de 
educatieve winst). 

In  IJsland  werd  recent  een  studie  uitgevoerd  naar  de  educatieve  winst  die  eco‐scholen 
opleveren in termen van ecosysteemkennis, milieuwaarden en milieugedrag (Hallfredsdottir, 2011). In 
het  grootstedelijk  gebied  rond Reykjavik werden  leerlingen uit  basisscholen die  aan het eco‐scholen 
programma deelnemen vergeleken met leerlingen uit controlescholen. Een belangrijk verschil met de 
studie van Pirrie et al. (2006) is dat het door dit onderzoeksopzet niet om gepercipieerde effectiviteit 
gaat, maar om objectieve verschillen  tussen  scholen. De  resultaten van de  studie  tonen dat de eco‐
schoolleerlingen beter op de hoogte  zijn  van de milieuproblematiek;  ze weten er meer over dan de 
leerlingen uit de controlescholen. Een verschil in milieuwaarden kon de studie echter niet vaststellen, 
wel was  er  een  significant  verschil  in  het milieugedrag  van  de  leerlingen:  leerlingen  uit  eco‐scholen 
gaven  aan  meer  te  recycleren.  De  studie  toonde  ook  aan  dat  dit  verschil  zich  niet  enkel  in 
schoolcontext voordeed, maar dat de  leerlingen uit eco‐scholen ook aangaven  in hun thuisomgeving 
meer te recycleren dan de leerlingen uit controlescholen. Het is met andere woorden niet zo dat het 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toegenomen recycleergedrag van de  leerlingen  in de eco‐scholen enkel te wijten  is aan het verplicht 
sorteren  van  hun  afval  op  school,  en  dus  niet  slechts  een  gevolg  te  zijn  van  de  situationele 
omstandigheden op school. 

In Canada werd een onderzoek verricht naar de impact van het doorlopen van een schooljaar 
in een Brundtland school (of eco‐school) versus in een controleschool op de motivatie van leerlingen 
én hun ouders (Legault & Pelletier, 2000). De leerlingen uit de Brundtlandscholen gaven aan dat als ze 
iets  doen  voor  het  milieu,  ze  dat  minder  vaak  doen  om  extrinsieke  motieven  dan  leerlingen  uit 
controlescholen. Hoewel de studie geen effect op het gedrag van de leerlingen kan vaststellen is hun 
meer  intrinsieke  motivatie  een  belangrijke  educatieve  winst  aangezien  die  op  lange  termijn 
milieugedrag  zou  kunnen  bestendigen.  De  studie  toonde  bovendien  aan  dat  de  ouders  van  de 
leerlingen in Brundtland‐scholen in sterkere mate ontevreden waren over lokale milieuproblemen. Op 
die  manier  bevestigt  de  studie  dat  via  de  leerlingen  het  eco‐school  programma  ook  ouders  kan 
bereiken. 

Ook Krnel en Naglic  (2009) vergeleken de ecosysteemkennis, milieuwaarden en milieugedrag 
van  leerlingen  in  eco‐scholen met  leerlingen  uit  controlescholen.  De  resultaten  van  deze  Sloveense 
studie toonden aan dat eco‐scholen voornamelijk een effect hebben op de ecosysteemkennis van hun 
leerlingen,  veel  minder  op  hun milieuwaarden  en  al  helemaal  niet  op  hun milieugedrag.  In  Turkije 
werden een aantal studies uitgevoerd die focussen op de educatieve effecten van eco‐scholen. Terwijl 
Aktepe en Girgin (2008) aantonen dat leerlingen uit eco‐scholen voornamelijk beter op de hoogte zijn 
van  de milieuproblematiek  dan  controleleerlingen, maar  dat  daarmee  geen  toegenomen bereidheid 
tot  actie of meer pro‐milieuwaarden gekoppeld  zijn,  suggereren de  resultaten  van Ozsoy  (2012) dat 
eco‐scholen een effect zouden kunnen hebben op zowel de ecosysteemkennis, de milieuwaarden als 
het milieugedrag  van  hun  leerlingen.  Ook  Bajd  en  Lescane  (2011)  vonden  dat  eco‐school  leerlingen 
niet enkel meer weten over de natuur en het milieu, maar dat ze ook een grotere bereidheid vertonen 
om duurzaam gedrag te vertonen. Een belangrijke beperking van elk van deze studies is dat het telkens 
gaat om een vergelijking tussen slechts twee of enkele scholen. Het is dan ook plausibel dat verschillen 
tussen  de  scholen  niet  te  wijten  zijn  aan  hun  deelname  aan  het  eco‐school  programma  maar  aan 
andere factoren.    

Boeve‐de  Pauw  en  Van  Petegem  (2011)  toonden  op  basis  van  een  vergelijkend  onderzoek, 
waarbij een vijftigtal Vlaamse scholen betrokken waren, aan dat Vlaamse MOS‐logo 3 basisscholen een 
positief  effect  hebben  op  de  milieukennis  van  hun  leerlingen,  maar  niet  op  hun  affectieve 
verbondenheid met natuur en milieu. Tevens toonde deze studie aan dat  leerlingen uit deze scholen 
minder gericht zijn op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen dan leerlingen uit controlescholen. Er 
werden  geen  verschillen  vastgesteld  in  hun  houding  ten  aanzien  van  het  behoud  van  natuurlijke 
hulpbronnen.  Daar  ander  onderzoek  aantoonde  aan  dat  het  net  de  preservatiewaarden  en  niet  de 
utilizatieswaarden zijn die een invloed hebben op milieugedrag (Boeve‐de Pauw & Van Petegem, 2012; 
Milfont,  2010)  suggereert  dit  onderzoek  dat  de  Vlaamse  logo  3  basisscholen  mogelijk  een 
pedagogische aanpak hebben die op  lange termijn niet  in gedragsverandering zal resulteren.  In 2012 
publiceerden Boeve‐de Pauw en Van Petegem een onderzoek dat bevestigt dat het milieugedrag van 
leerlingen  in  Vlaamse  MOS‐logo  3  basisscholen  niet  verschilt  van  dan  van  leerlingen  in 
controlescholen. 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Kenmerkend voor het onderzoek aangaande de effectiviteit  van eco‐scholen dat  tot nog  toe 
gevoerd  werd  is  dat  de  focus  ligt  op  het  vergelijken  van  eco‐scholen  met  controlescholen  en  het 
blootleggen van verschillen in de kennis, de milieuwaarden, de motivatie en het gedrag van leerlingen. 
Verklaringen voor de eventueel geobserveerde verschillen zijn nog niet aan de orde geweest, maar zijn 
met  het  oog  op  het maken  van  aanbevelingen  voor  verbeteringen  uiteraard  cruciaal.  De  studie  van 
Coertjens, Boeve‐de Pauw, De Maeyer en Van Petegem (2010) sloeg er  in om, aan de hand van data 
van het PISA‐onderzoek, een link te leggen tussen de didactische aanpak die in een school gehanteerd 
wordt  en de  ecosysteemkennis  van de  leerlingen  in  die  school:  zo  resulteert  een  constructivistische 
lesaanpak  waarbij  hands‐on  activiteiten  gehanteerd  worden  in  meer  kennis  over  de  natuur  en  het 
milieu. Er blijkt echter voor deze didactische aanpak geen effect  te zijn op de milieuwaarden van de 
leerlingen. Het is op basis van deze studie ook niet mogelijk om aan te tonen of Vlaamse eco‐scholen 
(i.e. MOS‐scholen) deze principes nu vaker toepassen dan andere scholen. De vraag welke verschillen 
er  in  de  didactische  aanpak  van  en  het  gevoerde  beleid  in  de  scholen  zich  voordoen  en  welke  de 
effecten van die verschillen in aanpak en beleid zijn op eventuele educatieve winst dringt zich dan ook 
op. 

2.5   Wat kan verschillen tussen scholen verklaren? 

Het doel van de huidige studie  is om een stap verder te gaan dan het onderzoek dat tot nog 
toe gevoerd werd en naast de educatieve winst die MOS oplevert ook na te gaan welke de  factoren 
kunnen verklaren dat sommige scholen educatieve winst boeken en andere niet. 

2.5.a  Didactische aanpak: over constructivisme en een typologie van scholen 

De constructivistische leertheorie werd voor het eerst beschreven door Von Glaserfeld (1989), 
en ziet leren niet alleen als het toevoegen van informatie in het hoofd van leerlingen, maar ook als een 
reconstructie van wat er reeds aanwezig is. Leerlingen starten volgens de theorie niet met een schone 
lei;  ze  zijn  reeds beschreven met hun eigen voorkennis en opvattingen. Volgens het  constructivisme 
leren kinderen het best wanneer ze toegelaten worden om een persoonlijk begrip te ontwikkelen dat 
gekleurd is door hun eigen ervaringen en reflecties op die ervaringen. Een constructivistisch klaslokaal 
wordt  gekenmerkt  door  leerlingen  die  in  groep werken  en  leren  is  er  interactief  en  dynamisch.  De 
nadruk  ligt  op  sociale  en  communicatieve  vaardigheden  en  op  het  uitwisselen  van  ideeën.  In 
traditionele,  niet‐constructivistische,  klaslokalen  werken  leerlingen  typisch  individueel,  wordt  er 
voornamelijk  geleerd  door  middel  van  herhaling,  en  zijn  lesboeken  de  voornaamste  bron  van 
informatie. Volgens Baviskar, Hartle en Whitney (2009) wordt constructivistisch onderwijs gekenmerkt 
door  vier  essentiële  criteria:  (a)  het  onderwijs  moet  voorkennis  en  opvattingen  aanspreken  (b) 
cognitieve dissonantie creëren, (c) nieuwe inzichten toepassen , en (d) een reflectie inhouden op wat 
er  geleerd werd.  Voorbeelden  van  constructivistische methoden  kunnen  experimenten  zijn,  of  films 
gevolgd door een discussie, excursies, klassikale discussies, etc.  

De  nadruk  van  onderwijsonderzoek  omtrent  constructivistisch  leren  en  onderwijzen  ligt 
typisch op  cognitieve  leerwinst. DiEnno en Hilton  (2005)  argumenteren dat  voor milieu‐educatie, de 
constructivistische  gedachte  evenzeer  opgaat  voor  kennis  als  voor  affectieve  doelen  zoals waarden, 
motivatie… Onderzoek van Coertjens, Boeve‐de Pauw, De Maeyer en Van Petegem (2010) bevestigde 
dit  op  basis  van  Vlaamse  data.  Ook  Littledyke  (2008)  benadrukt  dat  in  het  onderwijs  omtrent  de 
milieuproblematiek een constructivistische lesaanpak de milieuhouding van jongeren kan verbeteren. 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Lester, Ma, Lee, en Lambert (2006) geven aan dat als er onderwezen wordt op een persoonlijk zinvolle 
manier,  en  het  leren  van  studenten  verstrekt  wordt  door  authentieke  leerervaringen,  hun 
bewustwording  van  milieuvraagstukken  kan  verhogen.  Uitto,  Boeve‐de  Pauw  en  Saloranto  (2013a) 
voerden  onderzoek  naar  de  invloed  van  lesmethoden  en  schoolervaringen  op  de  voorlopers  van 
milieuvriendelijk  gedrag.  Enerzijds  bevestigt  het  onderzoek  dat  constructivistische  lesmethoden  de 
milieuwaarden van studenten verhogen :  leerlingen die schoollopen  in scholen waar de  leerkrachten 
aangeven vaker gebruik te maken van interactief en onderzoekend onderwijs hebben milieuwaarden 
die  sterker  rond  het  behoud  van  de  natuur  en  het  milieu  draaien  dan  leerlingen  uit  scholen  waar 
leerkrachten aangeven dat deze lesmethoden minder vaak voor komen.  

Naast  de  constructivistische  leertheorie wijst  de  literatuur  ook  naar  het  gebruik  van  groene 
ruimte als een mogelijk succesfactor  in het welslagen van milieueducatieve  inspanningen. Vooral het 
werk onder dat onder de noemer ‘significant life experiences’ gevoerd heeft hier aan bijgedragen. Zo 
heeft  onderzoek  aangetoond  dat  informeel  leren  in  openlucht  en  in  natuurlijke  groene  ruimtes 
betekenisvolle  levenservaringen  kan uitlokken;  ervaringen die  zo’n  impact hebben op  jonge mensen 
dat ze een leven lang van belang blijven en mee vorm geven aan hun engagement ten aanzien van de 
natuur  en  het  milieu  (Palmer,  Suggate,  Bajd  &  Tsaliki,  1998).  Dit  onderzoeksveld  ontving  rond  de 
eeuwwisseling heel wat kritiek omdat het, onder andere, focust op de  jongeren uit het verleden (via 
herinneringsonderzoek  bij  volwassenen)  dan  op  de  jongeren  van  vandaag  (Cough,  1999).  Recenter 
werd echter bevestigd dat leren buiten de gewoonlijk context van het klaslokaal (bv. in openlucht of in 
natuurlijke groene ruimtes), nieuwsgierigheid en motivatie stimuleert, waarden kan heroriënteren, en 
participatie en sociale interactie teweeg kan brengen (Brody, 2005). 

De mate waarin betrokkenen participeren aan beleidsvorming wordt meestal uitgedrukt met 
een  laddermetafoor  (Shier, 2001). Die  ladder kan doorgaans  teruggebracht worden tot verschillende 
participatiegraden:  niet  betrekken,  informeren,  naar  de  mening  vragen,  advies  laten  geven,  laten 
meeblissen.  MOS  heeft  leerlingenbetrokkenheid  steeds  centraal  geplaatst  in  hun  werking.  Recent 
onderzoek maakt een onderscheid tussen verschillende types schoolervaringen waaraan leerlingen in 
scholen kunnen worden blootgesteld (Uitto, Boeve‐de Pauw & Saloranta, 2013b): een eerste type zijn 
‘droge’  ervaringen  waarbij  de  leerlingen  als  ontvangende  deelnemer  betrokken  worden  (een 
natuuruitstap, een bezoek aan een boerderij…) zonder dat daarbij hun eigen inbreng echt van belang. 
Ze  voeren  uit  eerder  dan  bij  te  dragen.  Een  tweede  type  ervaring  zijn  diegene  waarbij  het  sociale 
karakter  centraal  staat  (leren  in  groep,  het  overtuigen  van  vrienden  en/of  familie),  en  in  een  derde 
type  ervaring  staat  de  betrokkenheid  en  het  agentschap  van  de  leerlingen  centraal:  ze  ervaren  het 
nemen  van  beslissingen  en  een  gevoel  van  verantwoordelijkheid.  De  drie  types  ervaring  reflecteren 
een toenemende mate van participatie in het schoolgebeuren aangaande milieueducatie en educatie 
voor duurzame ontwikkeling. Het onderzoek toont aan hoe een toenemende mate van participatie een 
groter effect heeft op de milieuwaarden van jongeren en op andere voorlopers van hun milieugedrag. 

Een typologie van scholen? 

Hoewel er in het kader van het eco‐scholen project nog geen onderzoek naar verricht, is er in 
het  verwante  domein  van  de  burgerschapseducatie,  reeds  een  eerste  aanzet  gegeven  tot  het 
classificeren van scholen naargelang de aanpak die ze hanteren inzake het behalen van de educatieve 
projectdoelen (Kavadias & Dehertogh, 2010). Hoewel er  in de studie van Kavadias en Dehertogh niet 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ingegaan wordt op de educatieve winst die burgerschapseducatie  in scholen oplevert,  stellen ze een 
typologie  van  scholen  voor  op  basis  van  de  onderwijskundige  visie  en  gebruikte  strategieën  inzake 
burgerschapseducatie. Ze inventariseerden een breed gamma aan mogelijke didactische toepassingen 
die door scholen gehanteerd kunnen worden. Deze methoden verschillen onder andere van elkaar in 
de mate waarin ze als constructivistische bestempeld kunnen worden. Voorbeelden zijn jaarprojecten, 
weekprojecten,  activerende  lesmethoden,  het  inrichten  van  een  leerlingenraad,  uitstappen  naar  of 
bezoeken  aan  relevante  plaatsen  of monumenten,  het  uitnodigen  van  gastsprekers,  de  uitwisseling 
van studenten tussen lokale scholen en scholen in ontwikkelingslanden … (voor een volledige lijst zie 
Kavadias & Dehertogh, 2010, of bijlage 1&2). Ook stelden de onderzoekers zes verschillende criteria op 
waartegen de  schoolwerking  inzake burgerschapseducatie  kan afgetoetst worden  (zie  tabel  4). Door 
scholen  te  vergelijken  op  basis  van  deze  zes  dimensies  die  betrekking  hebben  op  de  plaats  van 
burgerschapseducatie in de school en de wijze waarop er aan wordt gewerkt, onderscheiden Kavadias 
en Dehertogh (2010) vier types scholen. 

Tabel 4 : De zes dimensies aangaande de aanpak van burgerschapseducatie volgens Kavadias 
en Dehertogh (2010), vertaald naar Milieuzorg op school. 

Dimensie  Omschrijving 
Combinatie  Een  diversiteit  aan  strategieën  wordt  in  de  school  gebruikt,  men  hanteert 

verschillende methoden. 
Cumulatie  Bij  dezelfde  leerlingen  worden  verschillende  strategieën  gebruikt.  Leerlingen 

komen dus op verschillende manieren in contact met milieuzorg. 
Verankering in het 
pedagogisch project 

Milieuzorg heeft een plaats in de visie of missie van de school. 

Duurzaamheid  Onder  duurzaamheid  verstaan  we  de  mate  waarin  de  werking  verankerd  is  op 
langere termijn. Zijn projecten bijvoorbeeld eenmalig of keren ze jaarlijks terug? 

Vrijblijvendheid  Met  de  ‘vrijblijvendheid’  of  het  tegengestelde  de  ‘verplichting’  willen  we 
aangeven  dat  aan  de  initiatieven  van  scholen  niet  steeds  door  alle  leerlingen 
wordt geparticipeerd.  In bepaalde  scholen blijft de werking  rond milieuzorg een 
vrijblijvend aanbod voor geïnteresseerden op naschoolse momenten. 

Onderwijskundig belang  in welke mate men milieuzorg als een opdracht van de school ziet, in vergelijking 
tot het maatschappelijk belang dat men hieraan hecht. 

 

In  de  huidige  studie  worden  de  waaier  aan  educatieve  strategieën  en  de  zes  criteria  van 
burgerschapseducatie  gebruikt  om  een  typologie  van  de  deelnemende  scholen  op  stellen. 
Vergelijkbaar met de burgerschapeducatietypes kunnen we zo een typologie van scholen op basis van 
hun aanpak van milieuzorg opstellen.   

Het eerste schooltype  is  ‘doordrongen van milieuzorg’. Deze school ademt als het milieuzorg 
uit. Als je het schoolgebouw binnenstapt tref je fysiek een aantal bakens of tekens aan die wijzen op 
een  grote  aandacht  voor  milieuzorg.  Scholen  die  milieueducatie  via  de  schoolinrichting  een  plaats 
geven,  werken  vaak  duurzaam,  verankeren  milieuzorg  in  de  pedagogische  visie  of  de  schoolvisie, 
hanteren  een  waaier  aan methoden  om  dezelfde  leerlingen meermaals  te  vormen  (combineren  en 
cumuleren strategieën) en ze laten zoveel mogelijk  leerlingen deelnemen. Activiteiten zijn bovendien 
doorgaans niet geheel vrijblijvend. Het schoolteam verwacht een actieve inspanning van de leerlingen 
op dit vlak en probeert de leerlingen zo goed mogelijk te motiveren om deel te nemen.  



35 
 

Het tweede type hecht belang aan milieuzorg als een van de thema’s waar vakoverschrijdend 
aan  gewerkt  kan  worden.  Deelthema’s  van  milieuzorg  zoals  natuur  of  water  worden  uitgewerkt  in 
projectweken of  lessen en krijgen als dusdanig bijkomende aandacht. Hiervoor worden verschillende 
strategieën gecombineerd en in sommige gevallen gecumuleerd. Kenmerkend voor deze scholen is dat 
ze  de  ‘balans  met  andere  thema’s  en  met  werklast’  willen  bewaken.  Er  dient  een  evenwichtige 
verhouding te zijn met andere vakoverschrijdende domeinen, of de andere domeinen krijgen een iets 
grotere prioriteit dan milieuzorg. Het is slechts een van de doelen waar ze aan willen werken met hun 
leerlingen en het krijgt dan ook een afgebakende plaats in het schoolgebeuren.  

Scholen die milieuzorg in een ‘basisvorm’ aanbieden beperken zich tot een of twee strategieën 
zoals  lessen  of  een  eenmalig  project  rond  een  deelthema.  Milieuzorg  zit  amper  verankerd  in  de 
werking. Er gaat een veel grotere aandacht naar andere thema’s of vakoverschrijdend werken wordt 
minder geprefereerd. Deze scholen verwezen vooral naar ‘normbesef’ en naar de sociale vaardigheden 
bij leerlingen wanneer er werd gevraagd naar een mogelijke verwevenheid met de pedagogische visie.  

Voorbeelden  van  het  laatste  type  geven  aan  dat  ze  milieuzorg  geen  echte  taak  van  het 
onderwijs vinden of dat ze er aan werken omdat het wordt opgelegd. Zij bieden alleen milieu‐educatie 
via lessen, ze hanteren geen enkele andere strategie om er aan te werken. Milieuzorg is allesbehalve 
prioritair in deze scholen.  

25.b   Het beleidsvoerend vermogen van scholen   

Het  welslagen  van  het  MOS‐project  is  uiteraard  niet  enkel  afhankelijk  van  de  hierboven 
opgelijste  variabelen;  een  belangrijk  concept  dat  een  verklaring  voor  (verschillen  in)  de  impact  van 
MOS kan bieden is het beleidsvoerend vermogen van scholen. Hiermee wordt bedoeld  

‘de mate waarin een school haar beschikbare beleidsruimte succesvol aanwendt om 
te  komen  tot  een  voortdurend  proces  van  behouden  of  veranderen  van  haar 
functioneren met als doel het verbeteren van haar onderwijskwaliteit en het bereiken 
van de haar opgelegde en eigen doelen’ (Vanhoof & Van Petegem, 2009, p. 1‐2).  

De  acht  empirisch  ondersteunde  dragers  van  het  beleidsvoerend  vermogen  zijn  de 
doeltreffende  communicatie,  ondersteuning  en  samenwerking,  gedeeld  leiderschap,  gezamenlijke 
doelgerichtheid,  responsief  vermogen,  innovatief  vermogen,  geïntegreerd  beleid  en  reflectief 
vermogen  (Van  Petegem, Devos, Mahieu,  Dang  Kim, & Warmoes,  2006).    Aan  de  huidige  studie  zal 
naast de hoger  vermelde  typologie,  van elk  van de deelnemende  scholen  in  kaart  brengen  in welke 
mate elk van de acht dragers van beleidsvoerend vermogen aanwezig zijn, en hoe zich dit eventueel 
vertaalt  naar  de  effectiviteit  van MOS  inzake  het  genereren  van  educatieve  winst.  Elk  van  de  acht 
dragers wordt kort toegelicht in tabel 5. 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Tabel 5: De acht dragers van beleidsvoerend vermogen 

Doeltreffende 
communicatie 

 

Om  het  beleid  in  scholen  te  begrijpen  kan  men  niet  voorbij  aan  de  rol  van 
communicatie. Te verwachten is dat het beleidsvoerend vermogen van scholen groter is 
naarmate mensen meer open communiceren over hun motieven, ideeën, verzuchtingen 
en onzekerheden, en naarmate men meer bereid is tot actief luisteren en tot het geven 
van  feedback. Naast de houding van de teamleden  is ook de structurele omkadering  ‐ 
denk aan structurele informatiekanalen, overlegmomenten en ontmoetingsmomenten ‐ 
binnen de school van belang. Informele communicatie binnen de school heeft minstens 
evenveel impact, zowel ten goede als ten kwade.  

Ondersteunende 
relaties en 

samenwerking 
 

Ondersteuning  kan  materieel  van  aard  zijn  (didactisch  materiaal),  maar  evenzeer 
immaterieel  in de  vorm van ondersteunende  relaties en  vertrouwen. We  spreken van 
een ondersteunende professionele relatie wanneer men het gevoel heeft niet alleen te 
staan  in  de  uitoefening  van  zijn  taak,  maar  actief  gevolgd  en  begeleid  wordt  door 
collega’s  (directie  en  leerkrachten)  en  door  instanties  zoals  pedagogische 
begeleidingsdiensten en Centra voor Leerlingenbegeleiding. Een interessant perspectief 
op  de  invulling  van  ondersteunende  relaties,  is  ‘collegialiteit’.  Ook  begrip,  consensus, 
solidariteit, dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid zijn uitingen van collegialiteit.  

Gedeeld 
leiderschap 

Leiderschap beweegt zich op een continuüm met aan de ene pool een concentratie van 
leiderschap  in  handen  van  één  individu  (autocratisch  leiderschap)  en  aan  de  andere 
pool  de  situatie waarin  leiderschap  gedeeld wordt  onder  alle  teamleden.  Beslissingen 
die  samen  genomen  worden  zijn  vaak  makkelijker  uit  te  voeren  en  hebben  meer 
slagkracht  omdat  de  betrokkenheid  van  het  team  op  het  beleid  groeit;  leerkrachten 
gaan  zich  doelmatiger  voelen  en  het  team  krijgt  meer  begrip  voor  de  rol  en 
moeilijkheden van de directeur.   

Gezamenlijke 
doelgerichtheid 

 

De kans dat scholen succesvol zijn in het beleid dat ze voeren, is mede afhankelijk van 
de  mate  waarin  ze  erin  slagen  om  als  gemeenschap  te  komen  tot  een  gezamenlijke 
doelgerichtheid. Het ontwikkelen van een gezamenlijke doelgerichtheid bestaat erin de 
verschillende  wensen  en  ideeën  in  overeenstemming  te  brengen  met  wat  ze 
gemeenschappelijk hebben. Net door het gezamenlijke in overeenstemming te brengen, 
ontstaat er een vorm van betrokkenheid op een toekomstig doel van waar men met de 
school naar toe wil.  

Responsief 
vermogen 

 

Scholen moeten  in  relatie  treden met  hun  omgeving  en  inspelen  op  de  impulsen  die 
vanuit  de  omgeving  op  hen  afkomen.  De  omgeving  heeft  immers  talrijke  vragen  en 
verwachtingen ten aanzien van de school. Uiteindelijk is de school er voor de leerlingen, 
hun ouders en de samenleving als geheel. Responsieve scholen treden in relatie met die 
omgeving en spelen succesvol  in op  impulsen vanuit die omgeving. Voor een school  is 
het niet zozeer de kunst om te kunnen inspelen op al de vragen en verwachtingen, dan 
wel zo adequaat mogelijk te reageren vanuit de bestaande schoolvisie.  

Innovatief 
vermogen 

Omgaan met  vernieuwingen  is  een  cruciale  drager  van  het  beleidsvoerend  vermogen 
van  scholen. Het  innovatief  vermogen van  scholen weerspiegelt de mate waarin  zij  in 
staat zijn vernieuwingen op een succesvolle manier te implementeren maar ook hoe zij 
omgaan met  veranderingen  vanuit  de  overheid  en  vanuit  de  school  zelf.  Innovatieve 
scholen  stellen  zich  open  voor  nieuwe  ideeën, werkwijzen, …  Vernieuwingen  die  niet 
onmiddellijk met  succes geïmplementeerd worden, worden niet als een achteruitgang 
beschouwd,  maar  eerder  als  een  poging  waaruit  men  kan  leren.  In  een  innovatieve 
school is de drempel om over problemen te praten laag.  

Geïntegreerd 
beleid 

De term ‘geïntegreerd beleid’ wordt gebruikt om te verwijzen naar beleid dat zich niet 
beperkt  tot  één  of  twee  beleidsdomeinen,  maar  zich  afspeelt  op  meerdere  (alle) 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 domeinen. Het gaat hier dan om een ‘globaal’ of ‘alomvattend’ beleid, als tegenhanger 
van  ‘partieel’  of  ‘gedeeltelijk’  beleid.  Geïntegreerd  houdt  daarenboven  in  dat  er  een 
zekere coherentie tussen de verschillende beleidsdomeinen terug te vinden is.  

Reflectief 
vermogen 

Reflectie is essentieel om tot leren te komen, dat geldt voor individuen maar ook voor 
scholen. De dominante cultuur  in veel scholen  is er echter één van doen en handelen, 
met  weinig  of  geen  aandacht  voor  reflectie  en  leren.  Om  het  complexe  handelen  in 
scholen beheersbaar te maken, worden vaak gewoonten en routines ontwikkeld die ten 
koste  gaan  van  een  reflectief  bewustzijn  dat  uitnodigt  om opmerkzaam na  te  denken 
over wat men doet. 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FOCUSGROEPGESPREKKEN MET 

PROVINCIALE MOS‐BEGELEIDERS 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3. Focusgroepgesprekken met Provinciale MOS‐begeleiders 
“Wat is educatieve winst en hoe bereiken MOS‐scholen die winst?” 

Parralel  met  de  literatuurstudie  werden  focusgroepgesprekken  georganiseerd  met  de 
provinciale MOS‐begeleiders (één met begeleiders van het basisonderwijs en één met begeleiders van 
het  secundair  onderwijs).  De  gesprekken  met  de  begeleiders  werden  enerzijds  gebruikt  om  de 
literatuurstudie te voeden en anderzijds als input voor de opstellen van de online survey. Het gesprek 
met  de  begeleiders  van  het  basisonderwijs  werd  gevoerd met  vier  respondenten,  terwijl  er  bij  het 
gesprek met de begeleiders van het secundair onderwijs zes respondenten waren. Binnen één gesprek 
waren de verschillende respondenten steeds afkomstig uit de verschillende Vlaamse provincies of uit 
het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De gesprekken duurden ongeveer anderhalf uur. 

Voor  het  voeren  van  de  gesprekken  werd  een  interviewleidraad  opgesteld  die  inzoomt  op 
verschillende sleutelvragen met betrekking tot de educatieve winst van MOS. Zo werd de begeleiders 
gevraagd naar wat zij verstaan onder educatieve winst en welke de succesfactoren zijn voor scholen 
om die winst te kunnen boeken. Daarnaast werd er ook gevraagd naar welke strategieën scholen zoal 
toepassen  om  hier  aan  te  werken.  De  begeleiders  noteerden  telkens  eerst  kort  hun  gedachten  en 
antwoorden  op  papier,  waarna  die  papieren  gebruikt  werden  om  de  discussie  te  voeden.  De 
interviewleidraad is terug te vinden in bijlage 3.  

De  bevindingen  van  de  twee  focusgroepen worden  hier  tezamen  besproken. Waar  relevant 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de antwoorden van de respondenten van het basisonderwijs 
en  die  van  het  secundair  onderwijs.  In wat  volgt worden  citaten  van  de  respondenten  ad  verbatim 
gebruikt  om  bevindingen  te  onderschrijven.  Waar  verschillende  citaten  binnen  horizontale  lijnen 
samen geplaatst worden gaat het om een discussie tussen verschillende respondenten.   

Dat educatieve winst een breed en moeilijk te definiëren begrip is, wordt bevestigd door de 
respondenten. 

Respondent 1 : … ge kunt dat niet direct waarnemen, ge ziet dat zelf op die school niet, 
want er zijn veel scholen die met hele mooie educatieve processen gestart zijn, waarvan 
ge zegt amai ge hebt al heel wat bereikt. Maar die zeggen ‘… ons afval blijft hetzelfde’ of 
‘we  blijven  evenveel  energie  verbruiken’  We  zien  geen  milieuwinst,  maar  dat  is  niet 
binnen die korte tijd. 

Respondent 6 : … Ik denk altijd dat we heel erg moeten opletten over wat we het hebben 
als we over educatieve winst spreken. Dat wordt heel vaak door elkaar gebruikt. Ik denk 
dat MOS voor een stuk scholen ertoe aanzet om op een andere manier met educatie om 
te gaan, nieuwe methodieken uitproberen, draagvlakparticipatie van leerlingen hoog in 
het  vaandel  voeren.  Dat  is  educatieve  winst  denk  ik,  voor  zowel  de  school  als  de 
leerlingen die daar  school  lopen. En dan heb  je, wat wij ook vaak als educatieve winst 
betittelen,  de  kennis  die  jonge  gasten  opdoen. Maar  dan moet  je wel  duidelijk maken 
over welke educatieve winst we het op dat moment hebben. 

Hieruit  blijkt  dat  educatieve  winst  niet  enkel  moeilijk  waar  te  nemen  is,  zowel  voor  de 
begeleiders als voor de scholen zelf, het blijkt voor sommige scholen ook niet het belangrijskte doel te 
zijn.  Die  rol  lijkt  voor  die  scholen  weggelegd  te  zijn  voor  de  milieuwinst.  Zoals  respondent  6 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beklemtoont kan de educatieve winst ook op veschillende niveau’s gedefineerd worden: de individuele 
leerlingen  (en  ook  leerkrachten)  leren  van MOS, maar  ook  de  school  als  geheel  of  als  systeem  kan 
winst boeken daar aan MOS deel te nemen. 

Wanneer er  gevraagd wordt naar welke belangrijke  ingrediënten  zijn  van de educatieve winst 
van MOS, halen de respondenten verschillende concepten aan, zoals blijkt uit onderstaande discussie 
tussen enkele respondenten. De respondenten halen hier zowel  individuele educatieve winst aan als 
winst  voor  de  school  als  organisatie.  De  winst  op  het  individuele  niveau  gaat  verder  dan 
gedragsverandering, maar die  gedragsverandering  is wel  een onderdeel  van de winst. Als  voorbeeld 
van  een  effect  op  de  school  als  organisatie  halen  de  begeleiders  doeltreffende  communicatie  en 
gezamenlijke doelgerichtheid aan en verwijzen ze expliciet naar het beleidsvoerend vermogen van de 
scholen.  In  hun  praten  over  educatieve winst  verbinden  de  begeleiders  vaak  het  individuele  niveau 
met het schoolniveau en halen ze de invloed aan van wat ze de schoolcultuur noemen op het succes 
van MOS en het behalen van educatieve winst op het individuele niveau van leerlingen.  

Respondent  1  :  …  een  gedragsverandering  op  school,  thuis,  elder,  nu maar  ook  voor 
later, denk ik dat te verwachten is. 

Respondent 5 : Ik denk dat ik iets opgeschreven heb dat daar bij aansluit. De bereidheid 
om  via  opgedane  kennis  en  ervaring  na  te  denken  over  de  eigen  impact  op  de 
problematek en hierin positie te kiezen. 

Repondent  3  :  Kritischer  worden,  ook  kritisch  worden  tov  hun  leerkrachten.  Als  hun 
leerkracht een stapeltje papieren gekopieerd heeft, dat ze daar iets van zeggen. 

Respondent  5  :  Ik  heb  het  iets  uitgebreid,  die  kritische  reflex,  hopelijk  niet  alleen  bij 
leerlingen, maar ook bij de andere gebruikers van de school. 

Respondent  4  :  Ik  heb  ook  gekeken  naar  de  educatieve  winst  voor  de  school  als 
organisatie. Als we kijken naar ‘Wie’, bij wie boek je educatieve winst, dat is natuurlijk 
bij de MOS‐werkgroep, heel  intens, omdat die daar heel hard mee bezig zijn. Hopelijk 
ook bij de rest van de leerlingen he, als die goed communiceren en zo voort… De school 
als organisatie zal ook sterker moeten worden daardoor of kunnen worden daardoor. 
Dat is wat onze pedagogische begeleiders het beleidsvoerend vermogen van de school 
noemen. Ik denk dat wij daar ook wel een bijdrage aanleveren. 

Respondent  3  : Wat  ik  heb  staan  is  dat  ze miliieuzorg  beginnen  op  te  nemen  in  hun 
communicatie en  in hun beeld naar de wereld, dat daar ergens milieu een belangrijk 
aandachtspunt wordt. 

Respondent 5 : Ik heb nog een klein ding dat daar een beetje bij aansluit. Een besef van 
milieuproblemen  en  een  uitbreiding  dat  duurzaamheidsvraagstukken  complex  zijn  en 
dat  er  geen  pasklare  antwoorden  zijn.  Dat  samen met  hetgeen wat we  in  het  begin 
hebben  gezegd,  die  kritische  reflex  en  het  feit  dat  leerlingen  en  anderen  een  eigen 
standpunt kunnen  innemen, dat  is die educatieve winst bij  die  individuen en dan een 
beetje aansluitend op wat Respondent 3 zei.  Ik denk dat we met het project ook wel 
handvaten aanreiken om net die drie dingen vorm te geven binnen een schoolstructuur 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of binnen de dagelijkse werking van een school. Door het toepassen van methodieken, 
door te hameren op een aantal procescriteria, zoals communicatie, zoals het draagvlak. 
En  ik denk dat wij ook de scholen wel kansen geven om via die zaken nieuwe vormen 
van educatie  toe te passen. En op zich  is dat een potentieel educatieve winst voor de 
organisatie. 

Respondent 9 : Ik heb zelfs een school die het durft opnemen in de functieomschrijving 
van leerkrachten. “Als ge hier komt werken, dan moet ge de MOS – gedachte 
ondersteunen en dit en dit doen.” Maar zo ken ik er maar één! 

Respondent 8 : … het staat of valt echt met de schoolcultuur en het willen en kunnen 
van leerkrachten ook he. 

Wanneer  gevraagd  wordt  naar  welke  types  gedrag  MOS‐scholen  proberen  te  promoten  of  welke 
klemtonen ze leggen komt naar voor dat scholen hierin sterk van elkaar verschillen. Terwijl sommige 
scholen ‘blijven steken’  in afval sorteren slagen andere scholen er  in slagen om dat te overstijgen en 
breder te gaan. De begeleiders zien hierin echter wel een positieve trend : steeds meer scholen slagen 
erin om de afvalproblematiek in een groter geheel te plaatsen en niet enkel te werken rond papiertjes 
oprapen en afval sorteren. 

Respondent  1  :  Ik  denk  dat  ge  daar  het  verschil  hebt  tussen  de  scholen  die  bij  het 
sorteren  blijven  hangen  en  de  scholen  die  verder  durven  errond  denken.  …  scholen 
moeten verder durven denken en dat lossen. Sommigen durven dat en sommige blijven… 

Respondent  3:  Ja,  dat  is  waar, maar we mogen  dat  ook  niet  helemaal  langs  die  kant 
schuiven… Het (zal) toch nog een stukje beter zijn dan 15 jaar terug. 

Respondent 1: Ze zijn er mee bezig, ze denken er over na en dat is al veel. Daarvoor was 
dat gewoon van ge gooit dat gewoon op één hoop en daar is de kous mee af. Terwijl dat 
er nu al op zijn minst wordt over nagedacht en ook loopt dat systeem niet goed, er is wel 
al een systeem. Allé, ik denk dat dat veel belangrijker is dan het resultaat. 

Respondent 10: Wij zijn procesbegeleider ook he. Als ik zie waar dat wij van komen, hoe 
dat wij gestart  zijn  in 2001 en als  ik dan  in het begin  in een school kwam en dan ging 
het..de meeste scholen kozen toen nog voor afval en dan was dat van, “Ja, maar meneer, 
wij zijn goed bezig, wij sorteren.”, en waar dat wij nu staan, dan durf  ik zeggen dat wij 
daar  vanuit  MOS  een  rol  hebben  in  gespeeld.  De  preventiegedachte  is  meer  op  de 
voorgrond  getreden,  wij  hebben  voor  een  stuk  de  brikjes  en  zo  uit  de  basisschool 
gekregen. Er is zeker nog werk aan de winkel, maar scholen zijn zich toch meer en meer 
bewust gaan worden van “Goh, we moeten zorgen voor minder afval.” Het is niet alleen 
dat  sorteren  en  dat  vind  ik  toch wel  positief.  Ik  denk  dat  wij  echt  wel  dingen  hebben 
kunnen veranderen wat dat betreft. 

Respondent 8 : …als ge gelijk welke school binnen gaat en ge vraagt, “Wat doe je rond 
mileuzorg?”  Ze  starten  gegarandeerd  door  te  zeggen  “Wij  sorteren  ons  afval.”  en  dan 
moet je zo een beetje verder gaan, in een gesprek komt het dan wel, maar.. 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Dat deze focus op afval niet altijd positief is, nog los van of het systematisch wordt aangepakt of niet, 
kan volgens de begeleiders ook neveneffecten hebben, die mogelijk de educatieve winst teniet doen. 
Zo zou bij de leerlingen een gevoel kunnen ontstaan van verplichting eerder van van eigenaarschap. Zo 
voelen de leerlingen aan dat MOS hen taken oplegt die ze niet leuk vinden. Een begeleider vermeld dat 
dit  volgens  hem of  haar  niet  onder  de  noemer MOS  zou mogen  vallen  omdat MOS  dit  probeert  te 
overstijgen. Vaak valt deze vorm van afvalbeleid echter voor de scholen en dus ook in de perceptie van 
de  leerlingen  onder  de  noemer MOS.  Hier  handelt  het  over  de motivatie  van  jongeren  :  om welke 
reden  doen  ze  iets?  Omdat  het  moet  van  de  leerkrachten,  omwille  van  sociale  druke  van  andere 
leerlingen,  omdat  ze  inzien  dat  het  verstandig  is  om  het  te  doen…  Naast  gedragsverandering  en 
motivatie halen de begeleiders ook andere concepten aan als educatieve winst. 

Respondent 4 : allé, dat is één van die dingen, ja, dat MOS is niet leuk. Wij (de leerlingen) 
moeten papiertjes oprapen. 

Respondent  8  :  Het  waarom  van  het  verhaal.  Dat  ze  de  clou  van  het  verhaal  wel 
begrijpen en het belang van die activiteit. En dat  zeg  ik er op een school ook altijd bij. 
Dus  ze gaan niet  zomaar  regenwater gaan gebruiken omdat de  juf of de meester  zegt 
dat ze op dat moment regenwater moeten gaan gebruiken, maar omdat ze het belang 
daarvan  inzien  en  dus  hopelijk  ook  thuis  dat  gaan  gebruiken  omdat  ze  net  weten 
waarom  het  zo  belangrijk  is  en  zo  kom  je  tot  attitudeverandering,  een  bewuste 
attittudeverandering. 

Respondent 1 : … want ze moeten daarvoor nieuwe kennis opdoen, ze moeten waarden 
en normen gaan leren, ze moeten met emoties kunnen omgaan. Dus er zijn wel dingen 
die…en  ook weten  dat  alles met  alles  samen  hangt,  allé,  dat  zijn  toch wel  belangrijke 
zaken om kritische mensen te krijgen. 

Respondent  2  :  …  we  (hebben)  ook  acties  zoals  dikke  –truien‐dag  of  de  acties  rond 
wereld  –  waterdag,  waar  we  echt  mensen  op  straat  brengen  waar  we  tot 
actiebereidheid over gaan. Of werken we samen met partners die echt inzetten op dat 
eigenaarschap van een actie door de  jongeren, dus ook daar  is die brede waaier  van 
potentiële educatieve winst wel aanwezig denk ik. 

De begeleiders zijn ook van mening dat in het bereiken van deze verschillende vormen van educatieve 
winst de leerlingen van het basisonderwijs erg verschillen van die van het secundair onderwijs. 

Respondent  10  :  denk  ik  dat  het  in  het  basisonderwijs  een  stuk  gemakkelijker  is  om 
kinderen  te  kunnen betrekken omdat  die  daarin  emotioneel  sneller  in  zullen meegaan, 
die gaan reageren vanuit een emotie. In het secundair, zeker in de puberteit en zo, kan ik 
me voorstellen dat dat een heel stuk moeilijker  ligt, omdat hun emoties dan op andere 
vlakken liggen. 

De  rol  van  de  leerling  in  het welslagen  van MOS  en  het  bereiken  van  educatieve winst wordt  sterk 
beklemtoond door de respondenten. Ze onderstrepen dat MOS hierin ook een katalysator kan zijn om 
de betrokkenheid ook breder ingang te doen krijgen in de school. 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Respondent 2 : … Ik zei daarnet niets hoeft, maar we gaan altijd wel sterk verdedigen, dat 
zaken van onder uit worden opgebouwd, dat leerlingen medezeggenschap krijgen in acties 
die  gaan  georganiseerd  worden,  in  lijnen  die  gaan  uitgezet  worden.  Dat  ze  ook  mee 
mogen evalueren, dat ze een stem krijgen in dat geheel en dat voedt hun op tot kritische 
burgers die later hopelijk ook die houding gaan aannemen.  

Respondent  7  :  Leerlingenbetrokkenheid  is  in  het  onderwijs wel,  goh,  een  ‘modewoord’, 
maar er komt weinig van in realiteit. En in scholen die in MOS mee stappen, zie je dat echt 
wel groeien, heel vaak, in de meerdere gevallen. Ik denk dat dat ook behoorlijk uniek is. 

Respondent 8 : En vooral als het dan een succesverhaal is, een positieve ervaring dat dan 
via MOS zijn ingang heeft gekregen, ben ik daar eigenlijk wel trots op van “kijk, dat gaat 
nu verder groeien, vorm krijgen in die school, al dan niet met MOS – thema’s”, maar dat 
platform is er wel gekomen via de MOS – werking. 

Respondent 9  : …en die zitten daar echt zo geprangd  in gebouwen, die hebben echt niet 
veel  ruimte.  Die  hebben  nu  ook  bij  ons  subsidies  aangevraagd  voor  ‘natuur  op  school’. 
Maar hoe dat die die kinderen hebben mee betrokken. Zelfs bij de keuze van de boom! 

Ook de  rol van directeur wordt onderstreept en de gedragenheid van de boodschap door het  team. 
Hiermee wordt verwezen naar het belang van een gedeeld leiderschap en een sterk draagvlak om MOS 
te kunnen doen slagen. Ook de autonomie van scholen, die naar de mening van de begeleiders sterk 
samengaat met de schoolgrootte en de netgebonden beleid kunnen kansen bieden of net als remmen 
werken  op  het  ontwikkelen  van  een  succesvol  milieuzorgbeleid  in  de  scholen,  zo  menen  de 
begeleiders. 

Respondent 2 : Ik kan alleen een aantal heel negatieve voorbeelden geven van rode druk. 
Nee,  ik  kan  er  ook  een  aantal  heel  positieve,  maar…Ik  ken  een  school  waar  een  zeer 
enthousiast  team  was  binnen  MOS,  die  een  aantal  dingen  gerealiseerd  hebben  met 
leerlingen, en zo verder en zo voort. De zomervakantie vindt plaats en ze komen terug op 
die school, op die speelplaats en alles wat ze gerealiseerd hadden was verdwenen omdat 
de  prefect  in  al  zijn wijsheid  had  beslist  dat  dat  de manier was  dat  het  ging  gebeuren. 
Eigenlijk is dat gewoon een dictator dat daar de scepter zwaait en dan mag je nog een zo 
fantastisch team hebben dat je wilt met heel dynamische mensen, maar dan komt het er 
niet. 

Respondent 4: Maar het is niet het ene of het andere. 

Respondent 2 : Nee, nee 

Respondent 4: Want als je alleen een hele enthousiaste directeur hebt, dan werkt het ook 
niet. 

Respondent 2: Het is wel een ingang. 

Respondent 4 : Het is een hele hoop factoren die moeten…want het team die moeten dan 
ook wel  een draagvlak hebben bij  de  leerkrachten.  Ik  denk  zo  één  factor  is  er  niet. Ge 
hebt een aantal parameters die moeten voldoen. 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Respondent 10 : Dat vind ik één van de grootste uitdagingen binnen MOS, het draagvlak 
van het team. Die neuzen voor een stuk in dezelfde richting krijgen. 

Respondent  9  :  Dus  eigenlijk  hetgeen  dat  gij  bedoelt  is  het  teamgevoel  van  de 
leerkrachten. 

Respondent  9  :  En  dat  deed mij  zo  nadenken  over,  ik  heb  verschillende  van  die  kleine 
wijkschooltjes die eigenlijk veel sneller…en voor een stuk autonomie hebben en geen last 
hebben  van directie  of  van andere  leerkrachten  en  als  ge  dan de  juiste  persoon op de 
juiste plaats hebt… 

Respondent 10 : Ik durf te betwijfelen of dat die schaalvergroting, die bij sommige netten 
bezig  is,  zoals  in  het Gemeenschapsonderwijs,  dat  dat wel  zo  een  goede  zaak  is.  Alles 
wordt gebureaucratiseerd, die schoolreglementen moeten allemaal uniform zijn en een 
individuele school krijgt nog zeer weinig ruimte om haar eigen project zo maar te doen. 
Dus, allé,  ik ken scholen genoeg waar dat dus gewoon op het niveau van de algemene 
directeur van de scholengroep beslist wordt wat er met die school haar speelplaats moet 
gebeuren 

Belangrijk  voor  het  succes  van  MOS  is  bovendien  dat  de  milieuzorgwerking  niet  los  staat  van  het 
dagdagelijkse  leven op  school, maar dat het  er  in  geïntegreerd  is,  zo  stellen de begeleiders.  Zo  zien 
hierin  ook  een  belangrijke  rol  voor  zichzelf  weggelegd.  Ook  wordt  gesproken  over  het  al  dan  niet 
herhalen  van  activiteiten  in  opeenvolgende  schooljaren met  het  oog  op  bestendigen  van  eventuele 
educatieve  winst  of  het  maximaal  profiteren  van  geleverde  inspanningen.  Hiermee  lijkt  een 
overeenkomst  te  bestaan  met  de  dimensies  die  hogerop  in  de  inleiding  aangehaald  worden  ifv 
burgerschapseducatie op school. 

Respondent  1  :  Ja,  dat  heb  ik  ook  als  puntje,  dat  eigenlijk  MOS  is  opgenomen  in  de 
reguliere werking van de school. Want ge kunt wel heel grootse projecten doen buiten de 
uren,  maar  de  kans  dat  ge  dan  slaagt,  dan  heb  je  inderdaad  van  die  trekkers  die  het 
allemaal alleen doen he.  

Respondent 1: Dat heb ik ook van het moet, allé…een school die goed werkt, daar zit het 
volgens  mij  al  opgenomen  in  het  opvoedingsplan  van  de  school,  omdat  dat  daar  een 
belangrijk onderdeel. En dan is de school eigenlijk verplicht om daar, allé 

Respondent 4: Zodat het in elk geval geen dode letter blijft. 

Respondent 4  : Ge hebt  verschillende manieren om activiteiten  te  laten  terugkomen. Ge 
hebt de traditie he, van we blijven dat doen. We hebben het één keer goed gedaan en we 
weten  hoe  het  gaat  en  we  kunnen  dat  paneel  van  vorig  jaar  nog  gebruiken  en  dat  is 
gemakkelijk.  

De begeleiders halen ook aan dat in de perceptie van andere (of reguliere) scholen sommige scholen 
uit het methode onderwijs meer kansen en meer vrijheid krijgen om aan milieuzorg te werken. 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Respondent 10 : Anderstaligen, die kleuters, die gaan koken bij de buren in de straat, dus 
bij de mensen thuis binnen in hun keuken zo, allé, heel dat schoolteam gaat daar in mee. 
Maar dat zijn dingen… als ik dat durf vertellen in een gewone klassieke school, dan is dat 
van, “Ja maar ja, dat is een Freinetschool he, die mogen meer!” Terwijl dat dat helemaal 
niets met Freinet te maken heeft, dat heeft gewoon met een visie daarop te maken. 

De vele  inspanningen van  leerkrachten wekken bewondering en waardering op bij de begeleiders al 
blijven ze achter met een gevoel van onzekerheid over het effect ervan bij de leerlingen. Dat blijkt uit 
de gedachtewisseling tussen enkele van de respondenten :  

Respondent 10 : Qua intrinsieke motivatie van die leerkracht en qua sensibiliserend effect 
kan  dat  tellen.  Maar  of  dat  echt  resulteert  in  duurzame  milieuwinst  bij  die  individuele 
kinderen. Dat die nu gaan zeggen, “Ah,  ja, dat  is toch wel belangrijk,  ik ga mij niet meer 
met de auto laten brengen, laat ons zeggen vanaf tien jaar.” Dat is maar de vraag. 

Respondent 7: Ja, ja. 

Respondent 8  : Dus die zijn meegegaan op de massa en dat  is  fantastisch he, dat  is heel 
sterk, maar  ik  stel mijzelf  de  vraag  van,  gaan die  nu, wanneer dat  die  nu hun plechtige 
communie  doen,  gaan  die  nu  zeggen  tegen  hun  ma  en  hun  pa  van,  “Voor  mij  geen 
Smartphone,  want  dat  is  niet  goed.”  Dat  is  maar  de  vraag.  Gaan  die  daar  nu  over 
nadenken. 

Het  is  deze  vraag  die  centraal  staat  in  het  voorliggende  onderzoeksrapport.  Welke  inspanningen 
leveren MOS‐scholen in hun doelstelling om een effectief milieuzorgbeleid te voeren, hoe divers zijn ze 
daarin, en welke effecten hebben die inspanningen op de leerlingen en leerkrachten, m.a.w. welke is 
de educatieve winst? 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4. Kwantitatief luik : Welke is de educatieve winst van MOS? 

Gebaseerd  op  de  literatuurstudie  en  de  focusgroepgesprekken met  de  provinciale MOS‐
begeleiders  werden  de  kantlijnen  van  het  kwalitatieve  luik  van  de  huidige  studie  opgesteld.  Er 
wordt onderzocht welke educatieve winst het programma Milieuzorg op school oplevert in termen 
van kennis, waarden, affectie, motivatie en gedrag, en dit zowel bij leerlingen als bij leerkrachten in 
het basisonderwijs en in het secundair onderwijs. De eventuele educatieve winst wordt in verband 
gebracht met het beleidsvoerend vermogen en de didactische aanpak inzake milieuzorg en met het 
de  aanwezigheid  en  het  gebruik  van  groene  ruimte  op  school.  Figuur  2  geeft  de  assumpties, 
opgebouwd  uit  de  literatuurstudie  en  uit  de  focusgroepgesprekken  met  de  provinciale  MOS‐
begeleiders,  schematisch weer;  het  rechter  gedeelte  toont  de  gewenste  educatieve  effecten;  dit 
zijn die effecten die aanleiding kunnen geven tot het bekomen van milieuvriendelijk gedrag. Pijltjes 
naar boven geven aan de het gewenste effect van MOS op de variabele  in kwestie positief  is  (en 
hoe meer pijltje, hoe belangrijker het effect). Neerwaartse pijltje geven aan de het gewenste effect 
negatief is; voor deze variabele is het wenselijk dat de verschillende doelgroepen er lager op gaan 
scoren. 

Figuur 2 : conceptueel model voor de studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1   Respondenten 

Voor het onderzoek werd er gewerkt met een 2‐trapssteekproef, waarbij eerst scholen worden 
getrokken,  en  daarna  –binnen  de  getrokken  scholen  –  leerlingen  en  leerkrachten.  Deze manier  van 
steekproeftrekking  laat  toe  om  analyses  uit  te  voeren  op  leerling‐  én  op  schoolniveau.  Er  werd 
gestreefd naar een totaal van 60 secundaire scholen en 60 basisscholen. Bij het trekken van de scholen 
werd  rekening  gehouden  met  het  behaalde  MOS‐logo;  om  tot  een  streekproef  te  komen  die  het 
mogelijk maakt om uitspraken te doen over verschillende tussen scholen die zich in verschillende fases 
van het project Milieuzorg op School bevinden werden telkens voor het secundair en basisonderwijs 
zowel  scholen  getrokken  die  ofwel  het  eerste,  het  tweede  of  het  derde  MOS‐logo  behaalden. 

Milieuzorg op School 

Faciliteert 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aanpak 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op 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Daarnaast werden ook scholen getrokken die de groene vlag behaalden, en als controle groep werden 
scholen  getrokken  die  niet  deelnemen  aan  MOS.  De  MOS‐scholen  in  het  onderzoek  waren  steeds 
scholen die hun  laatste  logo, of de groene vlag  in het  jaar  voorafgaand aan de  studie behaalden. Er 
werd  gekozen  om  net  op  deze  manier  scholen  te  selecteren,  omdat  in  deze  recent  gehonoreerde 
scholen gedurende het afgelopen jaar MOS hoog op de agenda heeft gestaan, en er vanuit gegaan kan 
worden dat de scholen actief rond milieuzorg en NME gewerkt hebben.  

Op basis van de recentste gegevens van dept. LNE werd een lijst bekomen van de scholen die 
in het afgelopen schooljaar een aanvraag (al dan niet succesvol) gedaan hebben voor een MOS‐logo. 
Het zijn deze scholen die in  het afgelopen jaar, met het oog op het halen van een logo, actief ingezet 
hebben  op  milieuzorg.  Er  werd  in  de  selectie  van  de  scholen  gestreefd  naar  een  gelijke  spreiding 
overheen  de  vijf  Vlaamse  provincies  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest.  De  directeurs  van  de 
getrokken  scholen werden  in  de  periode  september‐oktober  2012  aangeschreven met  de  vraag  tot 
deelname  aan  het  onderzoek.  Gelijktijdig  werden  vanuit  de  provinciale  MOS‐begeleiders  de  MOS‐
verantwoordelijken  binnen  de  scholen  aangesproken.  De  scholen  werden  gevraagd  om  een 
verantwoordelijke  /  contactpersoon  aan  te  duiden  voor  het  onderzoek;  deze  persoon  was  voor  de 
school het officiële aanspreekpunt en alle verdere communicatie werd via haar of hem gevoerd. Aan 
de  scholen  werd  gevraagd  om  in  hun  school  20  leerlingen  van  het  laatste  jaar  (het  zesde  jaar 
basisonderwijs en zesde secundair onderwijs) uit te nodigen om deel te nemen aan het onderzoek  en 
15 leerkrachten. Er werd specifiek gekozen voor laatstejaarsstudenten omdat het redelijk is om aan te 
nemen de meerderheid van hen de afgelopen zes jaar in dezelfde school hebben doorgebracht en op 
die manier dan ook zes jaar deel hebben kunnen nemen aan het MOS‐proces op hun school.  

De  scholen  hadden  de  mogelijkheid  om  deel  te  nemen  aan  het  onderzoek  in  de  periode 
november  2012  tot  februari  2013.  Aan  de  contactpersoon  van  elke  school  werden  instructies  tot 
deelname  aan  de  online  survey  bezorgd,  alsook  voldoende  paswoorden  voor  de  deelnemende 
leerlingen en  leerkrachten. De  scholen die dat  verkozen werden de mogelijk  geboden om op papier 
deel  te  nemen;  slechts  één  secundair  school  opteerde  voor  een  papieren  versie  van  de  survey. 
Gedurende  de  periode  oktober  2012  tot  februari  2013  worden  de  scholen  die  nog  niet  op  de 
uitnodiging tot deelname hadden gereageerd telefonische gecontacteerd met de vraag te deelname. 
Ook  de  scholen  die  toezegden  tot  deelname maar  die  in  februari  2013  nog  niet  deelnamen  aan  de 
online survey werden telefonisch gecontacteerd met de vraag of hun engagement nog steeds gelde en 
of er zich eventueel problemen hadden voorgedaan met de deelname.   

Aan elke contactpersoon van de secundaire scholen werd ook gevraagd om, indien dit binnen 
de mogelijkheden van hun communicatie lag, oud‐leerlingen aan te spreken die 5 jaar voorafgaand aan 
het behalen van hun meest recente MOS‐logo of de groene vlag afstudeerden. Dit specifiek om in het 
onderzoek de eventuele lange termijneffecten van MOS op leerlingen te kunnen bestuderen. Ondanks 
de  vele  inspanningen  bleek  het moeilijk  de  oudleerlingen  in  grote  getale  te  kunnen  aanspreken  en 
overtuigen om deel te nemen aan de studie. Desalniettemin waren 21 secundaire scholen bereid en in 
de mogelijkheid om hun oud‐leerlingen aan te schrijven. Van 19 van deze scholen namen in totaal 232 
oud‐leerlingen deel aan onderzoek.  

Tabellen  7  en  8  geven  een  overzicht  van  het  aantal  deelnemende  scholen,  leerlingen  en 
leerkrachten in functie van het MOS‐logo dat de scholen behaalden. Tabel 9 geeft dezelfde informatie 
in functie van de provincie (of het Brussels Hoofdstedelijk gewest) waarin de scholen die bevinden. 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Tabel 7: aantallen deelnemende scholen per logo‐categorie 

 

 

 

 

 

Tabel 8 : aantallen deelnemende respondenten per onderwijsniveau 

Respondenten  Basisonderwijs  Secundair 
Onderwijs 

Totaal 

Leerlingen  1201  951  2152 
Oud‐leerlingen  /  232  232 
Leerkrachten  511  863  1374 
Totaal  1712  2046  3758 

 

Tabel 9 : aantallen deelnemende respondenten per provincie 

De  scholen  die  aangaven  niet  te  willen  deelnemen  aan  het  onderzoek  haalden  daarvoor 
verschillende  redenen  aan.  De  meest  voorkomende  reden  was  overbevraging;  bij  een  eerste 
contactname gaven sommige directeurs aan dat ze reeds deelnamen aan ander onderzoek en dat ze 
hun lerarenkorps graag willen beschermen tegen overbelasting door deelname aan te veel onderzoek.  

Ook argumenten direct  gerelateerd aan het MOS‐project werden aangehaald  als  reden  voor 
niet‐deelname.  Zo  gaven  directeurs,  waaronder  ook  van  MOS‐scholen,  aan  dat  milieuzorg  geen 
prioriteit voor hun school is. Anderen gaven aan dat na het behalen van het MOS‐logo de werking rond 
milieuzorg even stil gelegd werd om op andere gebieden in te zetten. Nog anderen gaven aan niet te 
willen deelnemen omdat naar hun perceptie het halen van een MOS grote inspanningen vraagt terwijl 
de  return  hen  niet  motiveert  om  verder  te  werken  rond milieuzorg.  Eén  directeur  gaf  aan  na  veel 
inspanningen het  (eerste)  logo  niet  gehaald  te  hebben,  en  dat  omwille  van  de  teleurstelling  van  de 
leerlingen en de leraren in de school ervoor gekozen werd om niet deel te nemen aan het onderzoek. 

   

Scholen  Basisonderwijs  Secundair 
Onderwijs 

Totaal 

Controle  11  9  20 
Logo 1  12  10  22 
Logo 2  11  9  20 
Logo 3  13  9  21 
Groene Vlag  9  7  16 
Totaal  56  45  101 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4.2   Inhoud vragenlijst 

Drie types van variabelen worden opgenomen in het onderzoek. Ten eerste zijn er de outcome 
variabelen,  dewelke  beschouwd  kunnen  worden  als  educatieve  winst,  het  zijn  de  afhankelijke 
variabelen in de verschillende statistische modellen: milieuwaarden, kennis, motivatie, verbondenheid 
en gedrag. De  twee andere categorieën  zijn de verklarende of onafhankelijke variabelen,  ze worden 
gebruikt om verschillen in afhankelijke variabelen tussen respondenten te verklaren. Enerzijds worden 
variabelen opgenomen die dat doen op het niveau  van  individu en anderzijds op het niveau  van de 
school : het beleidsvoerend vermogen van scholen inzake milieuzorg, de pedagogische aanpak binnen 
de school, de aanwezigheid en het gebruik van groene ruimte… 

4.2.a  Outcome variabelen 

Zeventien verschillende outcome variabelen werden opgenomen  in de online bevraging. Het 
gaat  telkens om concepten en  subconcepten waarvan het  theoretisch en praktisch belang geschetst 
werd  in  de  literatuurstudie  en/of  in  de  resultaten  van  de  focusgroepgesprekken met  de  provinciale 
MOS‐begeleiders.  De  finale  beslissing  van  welke  variabelen  mee  te  nemen  in  de  bevraging  werd 
genomen  in  samenspraak  met  de  leden  van  de  stuurgroep  van  het  project.  Tabel  10  geeft  een 
overzicht van de verschillende meetinstrumenten die gebruikt werden om de outcome variabelen te 
meten.  Om  vergelijking  in  de  educatieve  effecten  van  MOS  te  kunnen  maken  overheen  de  vier 
verschillende  doelgroepen  van  de  studie  (leerlingen  en  leerkrachten  uit  het  basisonderwijs  en 
secundair  onderwijs),  werd  er  voor  geopteerd  om  te  werken  met  versies  van  de  instrument  die 
geschikt  zijn  om  de  concepten  en  subconcepten  te  meten  bij  jongeren.  Om  na  te  gaan  of  de 
instrumenet  intern  consistent waren  voor  de  vier  verschillende  doelgroepen werd  voor  elk  van  hen 
apart de Cronbrachs alpha waarde berekend. Terwijl tabel 11 van elk van de outcome variabelen een 
voorbeelditems  geeft,  toont  tabel  12  het  aantal  antwoordcategorieën,  items  en  de  verschillende 
Cronbach’s alphas. 

Tabel 10. Overzicht van de educatieve outcomes met bronvermelding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabele  Instrument  Bron 
Kennis : Systeemkennis  /  Roczen, 2012 
Kennis : Impactkennis  /  Roczen, 2012 
Kennis : Effectiviteitskennis  /  Roczen, 2012 
Milieuwaarden : Preservatie  2‐MEV  Bogner & Wiseman, 2006 
Milieuwaarden : Utilizatie  2‐MEV  Bogner & Wiseman, 2006 
Affectie : Inclusie in het zelf  INS  Schultz, 2002 
Affectie : Verbondenheid   CNS  Mayer & Franz, 2004 
Motivatie : Intrinsiek  MTES  Pelletier & Sharp, 2008 
Motivatie : Geïntegreerd  MTES  Pelletier & Sharp, 2008 
Motivatie : Geïdentificeerd   MTES  Pelletier & Sharp, 2008 
Motivatie : Geïntrojecteerd  MTES  Pelletier & Sharp, 2008 
Motivatie : Extern gereguleerd  MTES  Pelletier & Sharp, 2008 
Motivatie :  Amotivatie  MTES  Pelletier & Sharp, 2008 
Gedrag : Recylceren  GEB  Kaiser & Wilson, 2004 
Gedrag : Mobiliteit  GEB  Kaiser & Wilson, 2004 
Gedrag : Energie  GEB  Kaiser & Wilson, 2004 
Gedrag : Plaatsvervangend  GEB  Kaiser & Wilson, 2004 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Tabel 11 : Voorbeelditems van de 17 outcome variabelen 

Schaalscores, validiteit en betrouwbaardheid 

De antwoorden op de kennisvragen werden omgerekend naar juist of fout, en een gemiddelde 
aantal  juiste  antwoorden  op  de  vragen  werd  gebruikt  als  schaalscore  voor  de  drie  verschillende 
kennisvariabelen. Aangezien voor het concept inclusie van natuur in het zelf slechts één item gebruikt 
wordt,  in  het  antwoord  op  dit  item  meteen  ook  de  schaalscore.  Alle  andere  outcome  variabelen 
werden  aan  verschillende  kwaliteitstoetsen  onderwerpen  alvorens  meegenomen  te  worden  in  de 
verdere analyses. De validiteit van elk van de schalen werd in een confirmatorische factoranalyse (CFA) 
afgetoetst, waarbij  de  verschillende  subconcepten  die  aan  elkaar  gelieerd  telkens  tezamen  gebruikt 
werden (zo werd bv één enkele CFA uitgevoerd voor alle zes de motivatieschalen tezamen). Als criteria 
voor het aanvaarden van een model  voor de verschillende  schalen werden volgende goodness‐of‐fit 

Variabele  Voorbeelditem 
Kennis : Systeemkennis  Waarom is zure regen schadelijk voor de bomen? 

A) Het maakt de bladeren kapot zodat ze niet meer aan fotosynthese 
kunnen doen 
B) Het maakt de mineralen in bodem stuk waardoor de boom geen voedsel 
meer heeft  

Kennis : Impactkennis  Om het energieverbruik van je verwarming te verminderen kan je 
A) de temperatuur steeds constant houden 
B) de chauffage ’s nachts uit zetten 
C) de ramen en deuren isoleren  

Kennis : Effectiviteitskennis  In vergelijking met een bus stoot een personenwagen per persoon per 100 
km… 
A) dubbel zo veel 
B) evenveel 
C) meer dan 4 keer zo veel 
D) minder CO2 uit  

Milieuwaarden : Preservatie  Ik kan er echt van genieten om aan de rand van een vijver te zitten en naar 
libellen te kijken 

Milieuwaarden : Utilizatie  We moeten onkruid verdelgen zodat we mooie bloemen kunnen 
aanplanten 

Affectie : Inclusie in het zelf  nvt 
Affectie : Verbondenheid   Ik heb het gevoel dat ik even sterk toebehoor aan de aarde als de aarde aan 

mij 
Motivatie : Intrinsiek  Omdat ik hou van het gevoel dat ik krijg wanneer ik dingen doe voor het 

milieu 
Motivatie : Geïntegreerd  Omdat het een deel uitmaakt van de manier waarop ik gekozen heb mijn 

leven te leiden 
Motivatie : Geïdentificeerd   Omdat ik denk dat het een goed idee is om iets te doen voor het milieu 
Motivatie : Geïntrojecteerd  Omdat ik me schuldig zou voelen als ik niets deed 

voor het milieu 
Motivatie : Extern gereguleerd  Omdat mijn vrienden erop staan dat ik dat doe 
Motivatie :  Amotivatie  Ik zie niet in hoe mijn inspanningen iets kunnen opleveren 
Gedrag : Recylceren  Als ik een feestje geef dan gebruiken we wegwerpbekers om uit te drinken 
Gedrag : Mobiliteit  Ik ga te voet, met de bus of met de fiets naar school 
Gedrag : Energie  Ik laat elektrische toestellen (tv, radio, x‐box…) op stand‐by staan 
Gedrag : Plaatsvervangend  Ik probeer mijn ouders te overtuigen om minder met de auto te rijden 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indexen gebruikt : RMSEA =< 0.05, CFI >= 0.95, TLI >= 0.95 (Tabachnick & Fidell, 2007). Voor de schaal 
milieuwaarden:preservatie moest één item weggelaten worden om deze goede fit van het model met 
de data te verkrijgen. Voor alle andere schalen bevestigde de CFA de cronstructvaliditeit. Schaalscores 
werden  voor  deze  schalen  berekend  als  factorscore  (het  gestandardizeerde  gemiddelde  van  de 
itemscore gecorrigeerd voor hun factorlading in de CFA). De verschillende gedragsschalen konden niet 
bevestigd worden in een CFA, noch kon een voldoende model fit bereikt worden aan het hand van het 
volgen van modificatie‐indexen. Er werd daarom geopteerd om een exploratieve factor analyse (EFA) 
uit  te voeren met de  itempool van de gedragsschalen. Deze EFA  leverde een factoroplossing op met 
vier  dimensies  met  een  eigenwaarde  groter  dan  1,  die  samen  57,23%  van  de  variantie  in  de 
oorspronkelijke  itempool  verklaren.  Waar  het  opzet  van  deze  itempool  was  om  verschillende 
dimensies  op  conceptueel  niveau  te  beschouwen  (activisme,  consumtiegedrag,  politiek  gedrag…) 
zitten de vier dimensies die op de EFA komen op een meer  inhoudelijk niveau  :  rycleren, mobiliteit, 
energieverbuik,  en  plaatsvervangend  gedrag.  Deze  laatste  dimensie  omhelst  items  die  te  maken 
hebben met het aanspreken van anderen (zoals ouders of vrieden) m.b.t. hun milieugedrag. Voor de 
gedragsschalen  werd  de  schaalscore  berekend  als  de  factorscore  uit  de  EFA.  Alle  factoranalyses 
werden uitgevoerd met het softwarepakket mplus (Muthen en Muthen, 1998‐2010).  

Van  alle  schalen  waarvoor  relevant  worden  in  tabel  12  de  Cronbach’s  alpha  waarden 
weergegeven. Deze waarde geeft een beoordeling van de  interne consistentie  (of betrouwbaarheid), 
en als vuistregel geldt dat een alpha van minimum 0.65 bereikt moet worden om te kunnen zeggen dat 
de verschillende items in de schaal tezamen p een betrouwbare manier het concept meten dat beogen 
te  meten.  Deze  ondergrens  word  bereikt  voor  elk  van  de  schalen  waarvoor  in  een  CFA  of  EFA  de 
constructvaliditeit aangetoond werd (tabel 12). 

Tabel 12 : Psychometrische kwaliteit van de 17 outcomes variabelen 

 

 

Variabele  Likert  Aantal 
items 

Alpha 
LLn BaO 

Alpha 
LLn SO 

Alpha 
LKn BaO 

Alpha 
LKn SO 

Kennis : Systeemkennis  1/0  4  nvt  nvt  nvt  nvt 
Kennis : Impactkennis  1/0  4  nvt  nvt  nvt  nvt 
Kennis : Effectiviteitskennis  1/0  3  nvt  nvt  nvt  nvt 
Milieuwaarden : Preservatie  5  9  0,721  0,756  0,736  0,723 
Milieuwaarden : Utilizatie  5  10  0,702  0,699  0,706  0,689 
Affectie : Inclusie in het zelf  7  1  nvt  nvt  nvt  nvt 
Affectie : Verbondenheid   5  14  0,782  0,698  0,752  0,812 
Motivatie : Intrinsiek  5  4  0,678  0,701  0,687  0,706 
Motivatie : Geïntegreerd  5  4  0,656  0,669  0,658  0,651 
Motivatie : Geïdentificeerd   5  4  0,732  0,756  0,771  0,763 
Motivatie : Geïntrojecteerd  5  4  0,734  0,714  0,752  0,751 
Motivatie : Extern gereguleerd  5  4  0,670  0,712  0,701  0,686 
Motivatie :  Amotivatie  5  4  0,812  0,835  0,799  0,806 
Gedrag : Recylceren  5  6  0,719  0,736  0,769  0,751 
Gedrag : Mobiliteit  5  4  0,713  0,788  0,723  0,768 
Gedrag : Energie  5  4  0,812  0,882  0,801  0,876 
Gedrag : Plaatsvervangend  5  4  0,687  0,691  0,674  0,692 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4.2.b  Verklarende variabelen 

Op  het  individuele  niveau  werd  het  geslacht  en  de  thuistaal  van  de  respondenten 
meegenomen  als  verklarende  variabele.  In  verdere  analyses  worden  voor  het  geslacht  steeds 
meisjes/vrouwen  als  referentiecategorie  gehanteerd.  Voor  de  thuistaal  hadden  de  respondenten  de 
keuze  uit  11  talen  (Nederlands,  Frans,  Turks,  Engels,  Berbers,  Arabisch,  Chinees,  Spaans,  Portugees, 
Italiaans, Russisch, andere),  in verdere analyses werd dit herleid naar Nederlands als thuistaal of een 
andere  taal al  thuistaal. Daarnaast werd ook gevraagd of de  leerlingen  in hun eigen perceptie actief 
betrokken zijn bij MOS of niet,  in de verdere analyses aangaande de eventuele educatieve winst van 
MOS kan daardoor een onderscheid gemaakt worden tussen leerlingen naargelang hun betrokkenheid. 
De  klemtoon  van  de  huidige  studie  ligt  op  de  verklarende  variabelen  op  schoolniveau.  Vier  types 
verklarende  variabelen werden gebruikt  :  (1)  de  aanwezigheid en het didactisch  gebruik  van groene 
ruimte  op  school,  (2)  het  beleidsvoerende  vermogen  inzake milieuzorg,  (3)  didactische werkvormen 
inzake milieuzorg, en (4) de schooltypologie naar analogie met de typologie van burgerschapseducatie. 
In wat volgt worden elk van deze vier uiteengezet.  

Belangrijk  om  aan  te  stippen  is  dat  om  het  effect  van  de  verklarende  variabelen  gebruik 
gemaakt werd van de perceptie van de respondenten die onderzocht werden: zo werd om het effect 
van de groene op de outcome variabelen van de leerlingen, de perceptie van die leerlingen aangaande 
de  aanwezigheid  en  het  gebruik  van  de  groene  ruimte  gebruikt. Wanneer  de  leerkrachten  centraal 
staan en het effect van bv. de groene ruimte op hun milieuwaarden geschat werd, werd hun perceptie 
aangaande  de  aanwezigheid  van  groene  ruimte  en  het  gebruik  ervan  gebruikt.  De  redenering 
hierachter  is dat we niet de objectieve aanwezigheid en het gebruik van bv. de groene ruimte, maar 
net de perceptie daarvan naar voor schuiven als het meest belangrijk. Voor elke school werd daarom 
een schoolscore van de antwoorden van de leerlingen enerzijds en van de leerkrachten anderzijds op 
elk  van  verklarende  variabelen  berekend.  Voor  de  acht  dragers  van  het  beleidsvoerend  vermogen 
werden de schaalscore gebaseerd op de peceptie van de leerkrachten. 

  Aanwezigheid en didactisch gebruik van groene ruimte op school 

In  de  online  survey  werden  de  respondenten  gevraagd  of  en  in  welke  mate  er  groene 
elementen aanwezig zijn op hun school. Het ging daarbij om volgende elementen: een grasveld, een 
boom, sierstruiken, groene borders, een bos, een vijver, een moestuin, een open veld en ‘andere’. De 
respondenten gaven voor elk van deze groene elementen in welke mate ze in hun perceptie aanwezig 
zijn  op  hun  school,  in  vijf  antwoordcategorieën  van  ‘helemaal  geen’  tot  ‘heel  veel’.  Het 
meestvoorkomende  antwoord  onder  de  open  categorie  ‘andere’  was  klimplanten.  Naast  de 
aanwezigheid  van deze  groene elementen werden de  respondenten ook  gevraagd om aan  te  geven 
hoe ze gebruikt worden in hun school : enkel als versiering, als speelruimte, als ontspanningruimte, als 
plek  voor  de  turnles,  als  lesplek  en/of  als  lesmateriaal.  De  respondenten  gaven  voor  elk  van  deze 
vormen  van  gebruik  in  welke  mate  ze  in  hun  perceptie  gebeuren  op  hun  school,  in  vijf 
antwoordcategorieën  van  ‘niet  waar’  tot  ‘waar’.  Op  basis  van  de  antwoorden  van  de  leerlingen 
enerzijds  en  de  leerkrachten  anderzijds werd  een maat  opgesteld  voor  de  hoeveelheid  groen  in  de 
school en hoe het gebruikt word. Voor het gebruik werd een onderscheid gemaakt  tussen  ‘enkel als 
versiering’, ‘ruimtelijk gebruik’ (spel en sport), en didactisch gebruik (lesplek en –materiaal). 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Beleidsvoerend vermogen inzake milieuzorg 

Om  het  beleidsvoerend  vermogen  van  scholen  inzake  milieuzorg  in  kaart  te  brengen  werd 
gebruik  gemaakt  van  een  instrument, waarbij  elk  van  de  acht  dragers  door  vijf  of  zes  verschillende 
items  in  kaart  wordt  gebracht.  Tabel  13  toont  het  aantal  de  acht  dragers,  het  aantal  items  en  de 
Cronbach’s alpha waarde. De constructvaliditeit van de acht dragers werd weerom nagegaan aan de 
hand van een CFA, en de schaalscore werden berekend als de factorscore. In een volgende stap werd 
aan de hand van de intra‐class correlatiecoëfficiënt de verdeling van de variantie tussen het niveau van 
de individuele leerkrachten en dat van de scholen berekend. Er werd vastgesteld dat de verschillen in 
percepties  van  leerkrachten  sterker  verschillen binnen  scholen dan  tussen  scholen,  en dat  voor  vier 
van de acht dragers een significante proportie van de variantie zich op schoolniveau bevindt (gedeeld 
leiderschap, gezamenlijke doelgerichtheid, responsief vermogen, en ondersteunende relaties). Het zijn 
dan ook enkel deze vier dragers die mogelijk een bijdrage kunnen  leveren aan het verklaren van de 
eventuele  educatieve  winst  die  MOS  oplevert.  Om  in  verdere  analyses  het  effect  van  het 
beleidsvoerend  vermogen  op  de  educatieve  outcomes  bij  leerlingen  en  leerkrachten  te  kunnen 
schatten werd voor de vier dragers waarvoor er verschillen tussen de scholen werden vastgesteld voor 
elke school per drager een schoolgemiddelde berekend.  

Tabel 13. De acht dragers van beleidsvoerend vermogen, het aantal items, een voorbeeld 
items, de alpha waarden voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs.  

Drager  # items   Voorbeelditem : “in deze school…”  Alpha 
LKn BaO 

Alpha 
Lkn SO 

Gedeeld leiderschap*  6  … stimuleert men anderen om aan 
besluitvormingsprocessen inzake milieuzorg deel 
te nemen 

0,814  0,832 

Gezamenlijk 
doelgerichtheid* 

6  … is men het onderling eens over de te 
realiserendoelen inzake de milieuvriendelijke 
houding van leerlingen 

0,828  0,831 

Geïntegreerd beleid  6  … heeft men zicht op de verantwoordelijkheden 
van andere collega’s inzake milieuzorg 

0,822  0,819 

Reflectief vermogen  5  … heeft men een kritische houding ten opzichte 
van het eigen handelen inzake milieuzorg 

0,856  0,847 

Innovatief vermogen  6  … weet men bij vernieuwingen inzake milieuzorg 
weerstanden te vermijden 

0,836  0,824 

Responsief vermogen*  6  … speelt men in op evoluties in de samenleving 
inzake milieuzorg 

0,842  0,836 

Doeltreffende 
communicatie 

6  … communiceert men open over motieven, ideeën, 
verzuchtingen en onzekerheden inzake de aanpak 
van milieuzorg 

0,799  0,803 

Ondersteunende 
relaties* 

5  … vertrouwt men elkaar inzake de aanpak van 
milieuzorg 

0,888  0,867 

  De dragers gemarkeerd met een * vertoonden een significante variantie op schoolniveau. 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Didactische werkvormen inzake milieuzorg 

De  lijst  van  werkvormen  zoals  opgenomen  in  de  studie  van  Kavadias  en  Dehertogh  (2010)  wordt 
voorgelegd  aan  zowel  de  leerlingen  als  de  leerkrachten.  De  respondenten  gaven  in  welke mate  de 
verschillenden  werkvormen  naar  hun  perceptie  in  hun  school  gehanteerd  worden  in  kader  van 
milieuzorg. Aangezien het gaat om een lijst van 18 verschillende werkvormen werd er aan de hand van 
een EFA gezocht naar een opdeling  in de werkvormen, wat  leidde  tot een  factoroplossing met  twee 
dimensies met een eigenwaarde groter dan 1, die samen 38,16 % van de variantie verklaren. De eerste 
dimensie omhelst de werkvormen ‘debat’, ‘gastspreker’, ‘wedstrijd’, ‘actieve groepsopdracht’, ‘uitstap 
naar een NME centrum’, ‘jaarproject’, en ‘NME in andere lessen dan biologie’, en werd omgedoopt tot 
‘geïntegreede  aanpak’  De  tweede  dimensie  omvat  de  werkvormen  ‘duidelijke  regels’,  ‘zichtbare 
aanwezigheid  in  de  school  (bv.  posters)’,  ‘inzameling  voor  een  goed  doel’,  ‘dagproject’,  en  ‘de 
leerlingenraad  houdt  zich  er  mee  bezig’,  en  werd  ‘regelgerichte  aanpak’  genoemd.    In  deze  twee 
dimensie  is  het  item aangaande de  leerlingenraad  een  vreemde eend  in  de  bijt; mogelijk  vertelt  de 
aanwezigheid van dit  items in de dimensie iets over de rol van leerlingenraad of de perceptie van de 
leerlingen aangaande het werk van die  raad, maar  zonder verder onderzoek  is het moeilijk hierover 
een  uitspraak  te  doen.  De  respectievelijke  conbrach’s  alpha  waarden  voor  de  twee  dimensies  zijn 
0,812 en 0,682. Voor de geïnteresseerde lezer zit een overzicht van antwoorden van de leerlingen en 
leerkrachten aangaande alle gehanteerde didactische werkvormen inzake milieuzorg in bijlage 1&2. 

  Typologie van scholen aangaande milieuzorg 

De zes dimensies van de typologie zoals voorgedragen door Kavadias en Dehertogh (2010) werden elk 
aan de hand  van één  item bevraagd bij  zowel  de  leerlingen  als  de  leerkrachten.  Tabel  14  geeft  een 
overzicht van deze items 

Tabel 14. De zes dimensies van de typologie 

Dimensie  Item 
Combinatie  Als er op mijn school iets georganiseerd wordt rond natuur en milieu, dan is 

dat altijd weer hetzelfde   
Cumulatie  De leerlingen op mijn school komen op veel verschillende manieren in 

contact met natuur en milieu 
Verankering  Mijn school vindt zorg dragen voor het milieu écht belangrijk 
Duurzaamheid  Projecten over natuur en milieu op mijn school komen elk jaar opnieuw 

terug 
Vrijblijvendheid  De leerlingen in mijn school mogen zelf kiezen of ze mee doen aan 

projecten over natuur en milieu 
Onderwijskundig belang  Mijn school vindt dat zorg dragen voor de natuur de plicht van de school is 

  Aan  de  hand  van  de  antwoorden  van  de  leerlingen  enerzijds  en  de  leerkrachten  anderzijds 
werd  voor  elke  school  een  diagram  opgesteld  dat  visueel  de  antwoorden  op  de  verschillende 
dimensies  weergeeft.  Aan  de  hand  van  visuele  inspectie  van  het  diagram  werd  de  school  dan 
ingedeeld  in  één  van  de  vier  types:    Type  1  =  doordrongen  van milieuzorg,    Type  2  = milieuzorg  in 
balans, Type 3 = milieuzorg in basisvorm, Type 4 = milieuzorg, niet voor ons. Voor elke school werden 
drie dummyvariabelen aangemaakt die het mogelijk maken om in verder analyses respectievelijk type 
1,  2  en  3  af  te  zetten  tegen  type 4.  Zo  kan  voor  elke  van deze  eerste drie  types de meerwaarde  in 
termen van educatieve winst in kaart gebracht worden. Figuur X geeft een voorbeeld van vier scholen, 
die elk tot één van de vier types behoren. 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Figuur 3  :  visuele  representatie van de 
zes  dimensies  van  de  typologie, 
uitgewerkt  voor  vier  scholen.  Elk  van 
de scholen is kenmerkend voor één van 
de vier types. 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4.3  Leeswijzer bij en interpretatie van de resultaten 

In  een  eerste  deel  van  de  resultatensectie  worden  de  antwoorden  van  de  leerlingen  en 
leerkrachten  van  het  basisonderwijs  en  van  het  secundair  onderwijs  beschrijvend weergegeven.  Dit 
gebeurt in dit eerste deel los van verklarende variabelen: het  gaat er hierbij nog niet om of en in welke 
mate de MOS een bijdrage levert aan de verschillende outcomes die in de studie onderzocht werden. 
Wel wil het beschrijvende deel van de resultaten sectie een overzicht geven van hoe de verschillende 
doelgroepen  antwoorden  op  de  verschillende  outcomes.  Ook  worden  de  antwoorden  op  de 
verklarende variabelen (beleidsvoerend vermogen, didactische aanpak…) weergeven in deze sectie. 

Belangrijk  is  dat  het  bij  deze  beschrijvende  resultaten  gaat  om  schaalgemiddelden  die 
geïnterpreteerd kunnen worden in dezelfde zin als in dewelke de antwoordcategorieën die bij de items 
opgesteld zijn. Doorgaans gaat het om vijf antwoordcategorieën, met een centraal neutraal antwoord 
(optie  3).  Tabel  X  in  de methodensectie  geeft weer  hoeveel  antwoordcategorieën  er  bij  elke  schaal 
gehanteerd werden. In de overige de analyses wordt, zoals hoger vermeld, geen gebruik gemaakt van 
schaalgemiddelden,  maar  van  factorscores;  deze  corrigeren  voor  het  relatieve  belang  dat  een  item 
heeft in de totaalscore. Het is belangrijk om even stil te staan bij wat de gemiddelden juist betekenen. 
Voor de kennisvragen bv geven ze een percentage juiste antwoorden weer. Een kanttekening die nog 
gemaakt dient te worden bij de kennisvragen is dat ze niet gemaakt werden om aan te sluiten bij het 
curriculum, maar eerder om die drie vormen op een abstracte ver vergelijkbare manier te toetsen. Een 
percentage  onder  de  50%  op  deze  vragen  impliceert  dan  ook  niet  dat  de  doelgroep  in  kwestie 
“gebuisd” is op dat aspect van de bevraging, maar wel dat ze minder scoren dan een andere groep die 
(bijvoorbeeld)  60%  haalt.  Het  zijn  dus  niet  de  absolute  waarden  die  van  belang  zijn,  maar  de 
verschillen  ertussen.  Voor  de  meeste  andere  concepten  werden  zoals  aangehaald  items  met  vijf 
antwoordcategorieën gehanteerd  in de online survey.   Aan de gemiddelden van de schaalscores van 
deze concepten kan de waarde ‘3’ als neutraal toegekend worden. Meer dan drie is in dat opzicht een 
positief antwoord (meer eens dan oneens), minder dan drie een negatief (meer oneens dan eens). De 
gemiddelden  dienen  met  de  nodige  voorzorg  bekeken  te  worden  aangezien  ze  een  ruw  beeld 
weergeven, en op geen enkele manier een verklaring bieden voor de eventuele educatieve winst van 
MOS. Belangrijk om aan te stippen is dat er in deze fase van het onderzoek bewust geen siginificantie 
getest werd van de verschillen. Enerzijds omdat de gemiddelde waarden slechts een ruw beeld geven 
de antwoorden van respondenten, en anderzijds omdat de focus van het onderzoek niet op dit soort 
verschillen ligt, maar wel op de educatieve winst van MOS. 

In een  tweede deel wordt net de educatieve winst  van MOS onderzocht aan de hand multi‐
niveau  regressiemodellen.  Een  eerste  stap  daarbij  is  het  bepalen  van  de  verdeling  van  de  variantie 
overheen de twee niveau  in de steekproef  : de  individuen en de scholen. Het uitgangspunt hierbij  is 
dat  individu  niet  onafhankelijk  van  elkaar  zijn  aangezien  ze  geclusterd  zijn  binnen  scholen.  Om  te 
testen welk  deel  van  de  verschillen  tussen  de  individuen  te  wijten  is  aan  de  school  waarbinnen  ze 
samengeclusterd  zitten  wordt  voor  elk  van  de  vier  doelgroepen  (leerlingen  basisonderwijs, 
leerkrachten basisonderwijs, leerlingen secundair onderwijs en leerkrachten secundair onderwijs) voor 
elk van de 17 outcomes een nulmodel geschat waarmee de verdeling van de variantie bestudeerd kan 
worden.  Het  is  gangbaar  in  onderwijskundig  onderwijs  om,  indien  er  variantie  op  schoolniveau  is, 
propoties  tussen  de  vijf  en  tien  procent  van  de  variantie  op  schoolniveau  aan  te  treffen  voor meer 
affectieve variabelen. Voor meer cognitieve variabelen kan die proportie hoger liggen: tussen de tien 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en twintig procent of meer. Als vuistregel wordt genomen dat er minimum een significante proportie 
van vier procent van de variantie op schoolniveau aanwezig moet zijn om de school als belangrijk  te 
beschouwen  in  het  verklaren  van  verschillen  in  de  variabele  die  onderzocht  wordt.  Enkel  voor 
variabelen  waarvoor  dit  geldt  is  het  nuttig  en  mogelijk  om  schoolvariabelen  te  gebruiken  om 
verschillen tussen scholen te onderzoeken. Immers, als de scholen er niet toe doen als het aankomt op 
het verklaren van variantie in een variabele, dan kunnen schoolvariabelen geen verklaring bieden voor 
de geobserveerde verschillen.  

De volgende stap  in het schatten van de multi‐niveau regressiemodellen  is het  invoegen van 
verklarende variabelen. Er wordt gestart met het schatten van het effect van de individuele variabelen. 
Hoewel de huidige studie niet  focust op deze effecten  is het van belang om ze mee  te nemen  in de 
analyse  omdat  ze  anders  mogelijk  ruis  zouden  kunnen  veroorzaken.  Zo  is  het  bijvoorbeeld  al  vaak 
aangetoond dat meisjes meer milieupositieve waarden hebben dan jongens. Het niet controleren voor 
geslacht zou dan ook artificiële resultaten op schoolniveau kunnen veroorzaken als scholen verschillen 
in het aantal meisjes en jongens dat bevraagd werd.  

Eens  de  effecten  van  de  individuele  variabelen  geschat  zijn  (geslacht,  thuistaal  en  MOS‐
betrokkenheid),  worden  de  schoolvariabelen  toegevoegd.  Dit  gebeurde  telkens  in  betekenisvolle 
groepen,  en  na  het  toevoegen  van  zo’n  groep  variabelen  werd  het  interactie  met  onderwijsniveau 
geschat  om na  te  kunnen  of  eventuele  effecten  verschillende  zijn  voor  basisonderwijs  en  secundair 
onderwijs. Zo werden eerst de dummyvariabelen voor de MOS‐logo’s  in het model  ingebracht. Deze 
dummyvariabelen schatten het effect van het behaald hebben van een specifiek logo (1, 2, 3 of groene 
vlag) tov het niet participeren aan het MOS‐project op de outcomes. Daarna werd de dummy variabele 
voor  ervaring  ingevoegd,  om  na  te  gaan  of  het  reeds  langer  deelnemen  aan  het  project  een  effect 
heeft op de outcomes. In eenvolgende stap werden de verschillen tussen de onderwijsnetten geschat, 
het gebruik van de groene ruimte, het beleidsvoerend vermogen en tenslotte de typologie. Indien één 
van de verklarende variabelen een significant effect heeft op een outcome variabele dan wordt dit in 
de  desbetreffende  tabellen  opgenomen,  indien  niet,  dan  wordt  de  afkorting  ‘ns’  (niet  significant) 
gebruikt. Belangrijk om aan te stippen is dat, aangezien we in deze analyses werken met factorscore, 
de  effecten  uitgedrukt  zijn  als  beta’s  of  met  elkaar  vergelijkbare  effectgroottes.  Als  vuistregel  kan 
genomen worden dat een effect met een grootte tussen 0 en 0,1 klein genoemd kan worden, tussen 
0,1 en 0,3 gematigd, tussen 0,3 en 0,5 groot en boven 0,5 erg groot.  

In de tabellen  in dit gedeelte van de resultatensectie worden naast de effectgroottes ook de 
variantieschatting  van  het  nulmodel  en  het  finale  model  weergegeven,  net  als  de  deviantie  en  de 
vrijheidgraden. Het is op basis van de verschillen in deze deviantie (‐2Log likelihood) en vrijheidsgraden 
dat  de  geschiktheid  van  de  opeenvolgend  geschatte  modellen  nagegaan  werd.  Zo  werd  er  telkens 
getest of een volgende, of meer geavanceerd model, ook beter bij de data past dan het vorige model. 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4.4   Beschrijvende analyses per doelgroep. 

4.4.a  Outcomevariabelen  

Tabel  15  geeft  de  gemiddelde  waarden  en  standaardafwijkingen  weer  voor  de  zeventien 
outcomes voor zowel de  leerlingen uit het basisonderwijs als die uit het secundair onderwijs. Enkele 
opvallende verschillen tussen de doelgroepen zijn dat leerlingen uit het secundair onderwijs het, zoals 
te  verwachten,  beter  doen  in  termen  van  kennis  (alle  drie  de  vormen)  dan  hun  collega’s  uit  het 
basisonderwijs.  Ook  opvallend  is  dat  de  leerlingen  van  het  secundair  onderwijs  qua  affectieve 
verbondenheid negatieve gemiddelden vertonen, wat het beeld bevestigt van de tieners die niet met 
de thematiek verbonden zijn en ook als moeilijkere doelgroep naar voor komt dan de leerlingen uit het 
basisonderwijs.  Dit  beeld  wordt  eveneens  bevestigd  door  de  antwoorden  op  de  motivatievragen: 
hierop scoren de leerlingen secundair onderwijs consequent lager dan de leerlingen basisonderwijs. De 
tieneer  blijken  dus  heel  wat  minder  gemotiveerd  te  zijn  om  iets  te  doen  voor  het  milieu.  Echter, 
tegelijkertijd  is  hun  amotivatie  erg  laag  wat  suggereert  dat  ze  wel  degelijk  aanvoelen  dat  ze  iets 
kunnen betekenen voor het milieu. Er doen zich geen opvallende verschillen voor qua gedrag.  

Tabel  15.  Gemiddelden  waarden  en  standaardafwijking  van  de  leerlingen  uit  het 
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de oudleerlingen uit het secundair onderwijs. 

Outcome (antwoordcategorieën) 
Basisonderwijs 

 
n=1201 

Secundair 
onderwijs 
n=951 

Oud‐
leerlingen 
n=232 

Kennis : systeemkennis (0‐1)  0,33 ± 0,34  0,71 ± 0,22  0,75 ± 0,22 
Kennis : impactkennis (0‐1)  0,31 ± 0,19  0,56 ± 0,27  0,58 ± 0,26 
Kennis : effectiviteitskennis (0‐1)  0,46 ± 0,31  0,69 ± 0,06  0,71 ± 0,19 
Milieuwaarden : Preservatie (1‐5)  4,15 ± 0,48  3,62 ± 0,39  4,01 ± 0,31 
Milieuwaarden : Utilisatie (1‐5)  3,15 ± 0,74  2,30 ± 0,53  2,45 ± 0,42 
Affectie : inclusie in het zelf (1‐7)  4,95 ± 1,64  3,75 ± 1,19  3,85 ± 1,12 
Affectie : verbondenheid (1‐5)  3,83 ± 0,38  2,91 ± 0,41  2,91 ± 0,39 
Motivatie : intrinsiek (1‐5)  3,95 ± 0,22  3,21 ± 0,21  3,25 ± 0,33 
Motivatie : geïntegreerd (1‐5)  3,67 ± 0,20  2,61 ± 0,13  2,75 ± 0,36 
Motivatie : geïdentificeerd (1‐5)  4,15 ± 0,08  3,45 ± 0,35  3,55 ± 0,39 
Motivatie : geïntrojecteerd (1‐5)  3,53 ± 0,53  2,97 ± 0,43  2,55 ± 0,48 
Motivatie : extern gereguleerd (1‐5)  3,31 ± 0,59  2,21 ± 0,10  2,11 ± 0,36 
Motivatie : amotivatie (1‐5)  2,91 ± 0,67  2,10 ± 0,32  2,15 ± 0,38 
Gedrag (intentie) : recycleren (1‐5)  3,89 ± 0,68  3,78 ± 0,62  3,75 ± 0,52 
Gedrag (intentie) : mobiliteit (1‐5)   3,78 ± 0,69  3,08 ± 0,89  3,25 ± 0,68 
Gedrag (intentie) : energie (1‐5)  3,65 ± 0,38  3,21 ± 0,65  3,19 ± 0,61 
Gedrag (intentie) : vicarious (1‐5)  2,08 ± 0,82  2,65 ± 0,72  2,51 ± 0,59 
 

Opvallend aan de gemiddelde waarde die  in tabel 15 worden gepresenteerd is dat er zich op 
het eerste zicht weinig verschillen voordoen als we de  leraren van het basisonderwijs en die van het 
secundair onderwijs vergelijken. Echter, als we in detail naar de motivaties van de leraren kijken dan is 
er wel degelijk een verschil. Hoewel de intrinsieke, geïntegreerde en geïdentificeerde motivatie zowel 
bij  leerkrachten  basisonderwijs  en  als  bij  secundair  onderwijs  hoog  is,  valt  het  op  dat  de  leraren 
secundair  vergeleken met  hun  collega’s  uit  het  basisonderwijs  veel minder  aangeven  introjectie  als 
motivatiebron  te  ervaren.  Daaraan  gekoppeld  is  hun  motivatie  aan  sterker  extern  gereguleerd  en 
hebben  zij  als  enig  doelgroep  een  ‘positieve’  waarde  voor  amotivatie.  Leerkrachten  secundair 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onderwijs zijn het dus eerder eens dan oneens met stellingen die zeggen dat zij als individu onmachtig 
inzake de milieuproblematiek en ook onbereid zijn iets te ondernemen in dat kader. 

Tabel  16.  Gemiddelden  waarden  en  standaardafwijking  van  de  leerkrachten  uit  het 
basisonderwijs en het secundair onderwijs. 

Outcome (antwoordcategorieën) 
Basisonderwijs 

 
n=511 

Secundair 
onderwijs 
n=863 

Kennis : systeemkennis (0‐1)  0,67 ± 0,26  0,68 ± 0,25 
Kennis : impactkennis (0‐1)  0,43 ± 0,24  0,52 ± 0,27 
Kennis : effectiviteitskennis (0‐1)  0,68 ± 0,16  0,70 ± 0,19 
Milieuwaarden : Preservatie (1‐5)  4,11 ± 0,53  4,08 ± 0,48 
Milieuwaarden : Utilisatie (1‐5)  2,09 ± 0,55  2,01 ± 0,51 
Affectie : inclusie in het zelf (1‐7)  4,99 ± 0,93  4,85 ± 1,19 
Affectie : verbondenheid (1‐5)  3,39 ± 0,62  3,36 ± 0,59 
Motivatie : intrinsiek (1‐5)  3,89 ± 0,18  3,75  ± 0,11 
Motivatie : geïntegreerd (1‐5)  3,69 ± 0,19  3,57 ± 0,21 
Motivatie : geïdentificeerd (1‐5)  3,88 ± 0,21  3,70 ± 0,28 
Motivatie : geïntrojecteerd (1‐5)  3,51 ± 0,81  2,40 ± 0,56 
Motivatie : extern gereguleerd (1‐5)  2,01 ± 0,25  3,80 ± 1,35 
Motivatie : amotivatie (1‐5)  1,97 ± 0,41  3,10 ± 1,08 
Gedrag (intentie) : recycleren (1‐5)  3,98 ± 0,29  3,87 ± 0,31 
Gedrag (intentie) : mobiliteit (1‐5)   4,01 ±  0,51  3,95 ± 0,52 
Gedrag (intentie) : energie (1‐5)  3,06 ± 0,59  3,21± 0,62 
Gedrag (intentie) : vicarious (1‐5)  2,95 ± 0,61  3,01 ± 0,63 

 

4.4.b  Onafhankelijke schoolvariabelen 

  Het  beleidsvoerend  vermogen  van  de  scholen  werd  enkel  opgenomen  in  de  survey  van  de 
leerkrachten.  In  tabel  17 worden de  gemiddelden  van hun  antwoorden weergegeven.    Er  doen  zich 
vrijwel  geen  verschillen  voor  tussen het  basisonderwijs  en het  secundair  onderwijs. Wel  valt  dat  de 
leraren uit het basisonderwijs consequent iets sterker aangeven dat de dragers in hun school aanwezig 
zijn.  

Tabel 17. Gemiddelden en standaardafwijkingen van de antwoorden van de leraren op mbt. de 
dragers van beleidsvoerend vermogen.  

 

* markeert die dragers waarvoor verschillen tussen scholen werden vastgesteld. 

  Als we  naar  de  educatieve werkvormen  en  didactische  aanpak  inzake milieuzorg  kijken  dan 
zien  we  dan  in  het  basisonderwijs  zowel  de  leerlingen  als  de  leerkrachten  aangeven  dat  er  vaker 

Drager  Leraren 
basisonderwijs 

Leraren secundair 
onderwijs 

Gedeeld leiderschap*  3,96 ± 0,15  3,60 ± 0,38 
Gezamenlijke doelgerichtheid*  4,23 ± 0,16  3,91 ± 0,18 
Geïntegreerd beleid  4,04 ± 0,16  3,74 ± 0,08 
Reflectief vermogen*  3,66 ± 0,42  3,42 ± 0,35 
Innovatief vermogen   3,71 ± 0,18  3,48 ± 0,25 
Responsief vermogen   3,75 ± 0,28  3,16 ± 0,55 
Doeltreffende communicatie  4,01 ± 0,09  3,72 ± 0,19 
Ondersteunende relaties*  3,92 ± 0,32  3,33 ± 0,26 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geïntegreerd gewerkt wordt dan regelgericht.  In het secundair zijn de  leerlingen en  leerkrachten het 
echter met  elkaar  oneens:  terwijl  de  leerlingen  aangeven  dat  er  eerder  regelgericht wordt  gewerkt 
inzake  milieuzorg  geven  de  leerkrachten  aan  dat  het  vaker  geïntegreerd  gebeurd.  Vooral  in  het 
secundair  onderwijs  blijken  leerlingen  sterker  dan  leerkrachten  te  percipiëren  dat  er  groene 
elementen aanwezig  zijn op school.  Leerkrachten en  leerlingen geven aan dat  ruimtelijk gebruik van 
dat  groen  niet  echt  verschillend  is  in  het  secundair  onderwijs  wanneer  vergeleken  met  het 
basisonderwijs. Het didactische gebruik ervan komt echter, zowel in de perceptie van de leerlingen als 
in die van de leerkrachten, vaker voor in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs. 

Als we naar de antwoorden kijken van de vragen aangaande de typologie dan valt meteen op 
dat er een grote discrepantie bestaat tussen de antwoorden van de leerlingen en de leerkrachten. In 
die  discrepantie  valt  ook  moeilijk  een  lijn  te  trekken;  het  is  niet  zo  dat  de  leerlingen  consequent 
positiever  antwoorden dan de  leerkrachten of  omgekeerd. Het  is  deze discrepantie  die  ertoe  geleid 
heeft dat we in de verdere analyses, waar we het effect van de typologie op de educatieve outcomes 
van de  leerlingen de  leerkrachten schatten, gebruik maken van de doelgroepeigen perceptie. M.a.w. 
om het effect op de educatieve outcomes van de  leerlingen  te schatten gebruikten we de perceptie 
van de leerlingen aangaande de typologie; voor de leerkrachten die van de leerkrachten. 

Tabel 18. Gemiddelden en standaardafwijkingen van de antwoorden van alle doelgroepen op 
mbt de educatieve aanpak, typologie en het gebruik van de groene ruimte. 

Variabele 
Basisonderwijs  Secundair Onderwijs 

Leerlingen  Leerkrachten  Leerlingen  Leerkrachten 
Werkvormen : geïntegreerd  3,82 ± 0,68  3,75 ± 0,63  2,78 ± 0,49   3,88 ± 0,87 
Werkvormen : regelgericht  2,96 ± 0,78   3,02 ± 0,69  3,91 ± 0,79  3,21 ± 0,68 
Typologie : combinatie  3,22 ± 1,60  1,77 ± 0,95  3,09 ± 1,03  2,53 ± 1,18  
Typologie : cumulatie  3,59 ± 1,33  4,26 ± 0,68  3,19 ± 1,13  3,60 ± 0,98 
Typologie : verankering  4,04 ± 1,17  4,44 ± 0,66  3,47 ± 0,94  4,19 ± 0,88 
Typologie : duurzaamheid  3,63 ± 1,20  4,46 ± 0,72  3,76 ± 1,07  4,34 ± 0,73 
Typologie : vrijblijvendheid  3,13 ± 1,21  2,31 ± 1,16  3,12 ± 1,29  2,48 ± 1,31 
Typologie : onderwijskundig belang  4,07 ± 0,92  4,37 ± 0,68  3,33 ± 0,91  4,20 ± 0,81 
Groen : hoeveelheid  2,26 ± 1,48  1,96 ± 0,67  3,00 ± 0,99  2,33 ± 0,89 
Groen : versiering   1,75 ± 0,86  1,86 ± 0,68  1,98 ± 0,76  1,82 ± 0,92 
Groen : ruimtelijk gebruik  3,89 ± 0,67  4,19 ± 0,59  4,00 ± 0,68  4,23 ± 0,51 
Groen : didactisch gebruik  3,63 ± 0,75  3,68 ± 0,67  1,84 ± 0,79  1,36 ± 0,96 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4.5   De educatieve winst van Milieuzorg op School 

In dit gedeelte van de resultatensectie worden de effecten van de verklarende variabelen op 
elk  van  de  outcomes  geschat  in  een  multiniveau  regressiemodel,  zoals  beschreven  onder  4.3.  De 
resultaten worden gepresenteerd per groep van outcomes. Eerst komen de drie kennisvariabalen aan 
bod,  daarna  de  twee  waardenvariabelen  tezamen  met  de  twee  variabelen  voor  affectieve 
verbondenheid.  In  de  volgende  groep  van  variabelen  zijn  de  zes motivatieschalen,  en  als  vierde  en 
laatste  groep  worden  de  resulaten  van  de  vier  gedragschalen  gepresenteerd.  De  tabellen  tonen 
telkens  enkel  het  finale  model,  en  dus  niet  de  intermediare  modellen  die  stap  voor  stap  geschat 
werden.   

4.5.a   Codeboek van de verklarende variabelen 

Om de tabellen onder 4.5.b tot en met 4.5.e vlot te kunnen interpreten wordt een codeboek 
opgesteld dat voor elk van de variabelen kort beschrijft hoe de interpretatie net dient te gebeuren. 

  Tabel 19 : codeboek voor de regressieanalyses 

Parameter  interpretatie 

geslacht (01) : Jongens  Dummy die de meerwaarde schat van het zijn van een jongen t.o.v. 
een meisjes 

MOS‐betrokken (01)  Dummy die de meerwaarde schat van het lid zijn van een MOS‐
werkgroep of MOS‐team, t.o.v. dat niet zijn. 

thuistaal (01) : "allochtoon"  Dummy die de meerwaarde schat van het thuis een andere taal dan 
het Nederlands te spreken t.o.v. thuis Nederlands te spreken 

Niveau (01) : "secundair"  Dummy die de meerwaarde schat van een leerlingen uit het secundair 
te zijn t.o.v. een leerling in het basisonderwijs 

Logo (01) : logo 1 
Dummy die de meerwaarde van het zitten in een school die het eerste 
MOS‐logo behaalde t.o.v. het zitten in een school die niet aan MOS 
participeert 

Logo (02) : logo 2 
Dummy die de meerwaarde van het zitten in een school die het 
tweede MOS‐logo behaalde t.o.v. het zitten in een school die niet aan 
MOS participeert 

Logo (03) : logo 3 
Dummy die de meerwaarde van het zitten in een school die het derde 
MOS‐logo behaalde t.o.v. het zitten in een school die niet aan MOS 
participeert 

Logo (04) : groene vlag 
Dummy die de meerwaarde van het zitten in een school die de groene 
vlag behaalde t.o.v. het zitten in een school die niet aan MOS 
participeert 

“een variabele” *Niveau 

De interactie tussen een variabele en het onderwijsniveau : deze 
interactieterm schat hoe anders het effect van de oorspronkelijke 
variabele is voor leerlingen in secundaire scholen t.o.v. leerlingen in 
basisscholen 

Ervaring (01) : meer dan vier jaar 
Dummy het de meerwaarde schat van reeds meer dan vier jaar te 
participeren aan MOS t.o.v. minder dan vier jaar te participeren aan 
MOS. 

NET (01) : GO tov VVKSO 
Dummy die de meerwaarde schat van school te lopen in een school 
van het gemeenschapsonderwijs t.o.v. in een school van het katholiek 
onderwijs 

NET (02) : OVSG tov VVKSO  Dummy die de meerwaarde schat van school te lopen in een OVSG‐
school  t.o.v. in een school van het katholiek onderwijs 

GROEN : aanwezigheid  Continue variabele die het effect schat van het toenemen met één 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standaardafwijking van de perceptie van de doelgroep aangaande het 
de hoeveelheid groene ruimte op school 

GROEN : versiering 
Continue variabele die het effect schat van het toenemen met één 
standaardafwijking van de perceptie van de doelgroep aangaande het 
gebruik van groene ruimte op school als decoratief element 

GROEN : ruimtelijk 
Continue variabele die het effect schat van het toenemen met één 
standaardafwijking van de perceptie van de doelgroep aangaande het 
gebruik van groene ruimte op school als ruimtelijk element 

GROEN : didactisch 
Continue variabele die het effect schat van het toenemen met één 
standaardafwijking van de perceptie van de doelgroep aangaande het 
didactisch gebruik van groene ruimte op school 

BVV : gedeeld leiderschap 
Continue variabele die het effect schat van het toenemen met één 
standaardafwijking van de perceptie van de leerkrachten in de school  
aangaande de mate van gedeeld leiderschap  

BVV : gezamenlijke doelgerichtheid 
Continue variabele die het effect schat van het toenemen met één 
standaardafwijking van de perceptie van de leerkrachten in de school 
aangaande de mate van gezamenlijk doelgerichtheid 

BVV : responsief vermogen 
Continue variabele die het effect schat van het toenemen met één 
standaardafwijking van de perceptie van de leerkrachten in de school 
aangaande de mate van responsief vermogen 

BVV : ondersteunende relaties 
Continue variabele die het effect schat van het toenemen met één 
standaardafwijking van de perceptie van de leerkrachten in de school 
aangaande de mate van ondersteunende relaties 

DIDAC : geïntegreerd 

Continue variabele die het effect schat van het toenemen met één 
standaardafwijking van de perceptie van de doelgroep in kwestie 
aangaande de mate waarin milieuzorg onderwezen wordt op een 
geïntegreerde manier 

DIDAC : regelgericht 

Continue variabele die het effect schat van het toenemen met één 
standaardafwijking van de perceptie van de doelgroep in kwestie 
aangaande de mate waarin milieuzorg onderwezen wordt op een 
regelgerichte manier 

TYPE (01) : basisvorm  Dummy die de meerwaarde van het zitten in een school van het type 
‘NME in basisvorm’ t.o.v. een school van het type ‘NME niet voor ons’ 

TYPE (02) : balans  Dummy die de meerwaarde van het zitten in een school van het type 
‘NME in balans’ t.o.v. een school van het type ‘NME niet voor ons’ 

TYPE (03) : doordrongen 
Dummy die de meerwaarde van het zitten in een school van het type 
‘doordrongen van NME’ t.o.v. een school van het type ‘NME niet voor 
ons’ 

zero‐variantie individuen  Proportie van de totale variantie die aanwezig is op het niveau van de 
individuen in het zero‐model 

finale variantie individuen  Proportie van de totale variantie die aanwezig is op het niveau van de 
individuen in finale model 

zero‐variantie scholen  Proportie van de totale variantie die aanwezig is op het niveau van de 
scholen in het zero‐model 

finale variantie scholen  Proportie van de totale variantie die aanwezig is op het niveau van de 
scholen in het finale model 

R² individual level  Proportie van de variantie verklaard door de onafhankelijke variabelen 
op het individuele niveau 

R² school level  Proportie van de variantie verklaard door de onafhankelijke variabelen 
op het schoolniveau 

zero‐deviantie  ‐2Log Likehood schatting van het zero‐model 
finale deviance  ‐2Log Likehood schatting van het finale model 
zero‐vrijheidsgraden  aantal vrijheidgraden in het zero‐model 
finale vrijheidsgraden  aantal vrijheidsgraden in het finale model 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4.5.b  Systeem‐, impact‐ en effectiviteitskennis 

  Tabel  20  toont  de  resultaten  van  de  multi‐niveau  regressie  analyses  voor  de  drie 
kennisdimensies.  Het  startpunt  voor  het  lezen  van  deze  tabel  zijn  de  onderste  lijnen,  met  namen 
diegenen die de zero‐variantie voor  individuen en scholen  rapporteren. Op deze  lijnen  is  te  zien dat 
voor  systeemkennis 17,1% van de  variantie  tussen  individuele  leerlingen  toegeschreven kan worden 
aan de school waar de leerlingen zitten, voor impactkennis is dat 9% en voor effectiviteitskennis 9,2%. 
Het  is  dan  ook  redelijk  om  te  stellen  dat  de  scholen  van  groot  belang  zijn  om  verschillen  tussen 
leerlingen in milieukennis te verklaren, en dan met name in systeemkennis.   

De resultaten tonen dat jongens het op de drie kennisdimensie beter doen dan meisjes, en dan 
vooral op het  theoretische systeemkennis. Er blijkt voor die systeemkennis geen effect van de MOS‐
betrokkenheid: leerlingen die in een MOS werkgroep zitten hebben niet meer of minder theoretische 
systeemkennis.  Wel  hebben  deze  jongeren  meer  kennis  aangaande  de  impact  en  effectiviteit  van 
keuzes.  We  stellen  ook  vast  de  jongeren  die  thuis  voornamelijk  een  andere  taal  spreken  dan 
Nederlands  (in  deze  studie  als  allochtoon  benoemd),  overheen  de  drie  dimensie  minder  kennis 
hebben. Leerlingen uit het secundair weten erg veel meer voor de drie dimensies, en dan vooral voor 
systeemkennis. 

  De  dummyvariabelen  voor  de  MOS‐logo’s  tonen  de  educatieve  winst  van  het  al  dan  niet 
participeren aan MOS en het behalen van het  logo.  Zoals  aangehaald onder 4.3 geven de geschatte 
effecten voor deze dummyvariabelen de meerwaarde in termen van de kennis van de leerlingen weer 
voor het behoren tot een logoschool versus eencontrole school. Zo zien we dat de leerlingen in logo 1 
scholen niet meer weten over de natuur en het milieu (theoretisch noch toegepast) dan leerlingen uit 
controle scholen. Vanaf het tweede logo tot en met de groene vlag zien we een toename in alle drie de 
kennisdimensies en dan voornamelijk in systeemkennis. Deze resultaten tonen dat MOS de kennis van 
de  jongeren  doet  toenemen.  De  significante  interactie  effecten  van  de  logodummy’s  met  het 
onderwijsniveau  tonen bovendien dat deze  toename sterker  is voor  leerlingen uit het secundair dan 
voor leerlingen uit het basisonderwijs. Er konden geen effecten vastgesteld worden voor de variabelen 
ervaring, noch blijken er verschillen te bestaan tussen de onderwijsnetten. Ook stelden we geen effect 
vast van de aanwezigheid en het gebruik van groene ruimte op school, noch van de vier weerhouden 
dragers  van  beleidsvoerend  vermogen. Wel  zien we  kleine  effecten  van  de  didactische  aanpak;  een 
geïntegreerde  aanpak  levert  meer  kennis  overheen  de  drie  dimensies.  Bovendien  levert  de 
regelgerichte  aanpak  ook  meer  systeemkennis  op.  Ook  stellen  we  kleine  effecten  vast  van  de 
typologie; leerlingen in scholen van de types ‘NME in balans’ en ‘doordrongen van NME’ hebben meer 
systeem‐ en impactkennis. 

Voor de  leerkrachten zien we dat, net zoals bij de  leerlingen, mannen meer blijken te weten 
dan  vrouwen  als  het  aankomt  op  zowel  systeem‐,  impact‐  als  effectiviteitskennis. We  zien  ook  dat 
oudere  leerkrachten meer blijken te weten dat hun jongere collega’s, en dan vooral als het aankomt 
op systeemkennis. Ook kunnen we kleine effecten vaststellen van de logo’s: vanaf het behalen van het 
tweede  MOS‐logo  weten  leerkrachten  meer  aangaande  systeemkennis  en  effectiviteit  dan  hun 
collega’s uit scholen die niet aan MOS participeren. Dit verschil is in secundaire scholen kleiner (maar 
slecht een beetje) dan in basisscholen. Figuren 4 en 5 geven de kennis van leerlingen en leerkrachten 
van het basisonderwijs en het secundair onderwijs weer voor de verschillende logo stadia in het MOS‐
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project.  Belangrijk  om  aan  te  stippen  is  dat  de  figuren  de  toename weergeven  ten  opzichte  van  de 
controlescholen, niet de absolute waarden. 

Tabel 20 : resultaten van de multi‐niveau regressie analyses voor de drie kennisvariabelen bij de 
leerlingen van zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs. 

Leerlingen  Systeemkennis  Impactkennis  Effectiviteitskennis 
geslacht (01) : Jongens  0.236  0.139  0.098 
MOS‐betrokken (01)  ns  0.089  0.159 
thuistaal (01) : "allochtoon"  ‐0.129  ‐0.289  ‐0.231 
Niveau (01) : "secundair"  1.562  0.752  0.685 
Logo (01) : logo 1  ns  ns  ns 
Logo (02) : logo 2  0.189  0.090  0.035 
Logo (03) : logo 3  0.368  0.198  0.095 
Logo (04) : groene vlag  0.379  0.201  0.095 
Logo (01)*Niveau  ns  ns  ns 
Logo (02)*Niveau  0.103  ns  ns 
Logo (03)*Niveau  0.089  0.090  0.060 
Logo (04)*Niveau  0.096  0.090  0.060 
Ervaring (01) : meer dan vier jaar  ns  ns  ns 
NET (01) : GO tov VVKSO  ns  ns  ns 
NET (02) : OVSG tov VVKSO  ns  ns  ns 
GROEN : aanwezigheid  ns  ns  ns 
GROEN : versiering  ns  ns  ns 
GROEN : ruimtelijk  ns  ns  ns 
GROEN : didactisch  ns  ns  ns 
BVV : gedeeld leiderschap  ns  ns  ns 
BVV : gezamenlijke doelgerichtheid  ns  ns  ns 
BVV : responsief vermogen  ns  ns  ns 
BVV : ondersteunende relaties  ns  ns  ns 
DIDAC : geïntegreerd  0.071  0.102  0.098 
DIDAC : regelgericht  0.061  ns  ns 
TYPE (01) : basisvorm  ns  ns  ns 
TYPE (02) : balans  0.052  0.036  ns 
TYPE (03) : doordrongen  0.056  0.037  ns 
zero‐variantie individuen  0.829*  0.910*  0.901* 
finale variantie individuen  0.756*  0.792*  0.781* 
zero‐variantie scholen  0.171*  0.090*  0.092* 
finale variantie scholen  0.052*  0.058*  0.062* 
R² individual level  0,09  0,13  0,13 
R² school level  0,70  0,36  0,33 
zero‐deviantie  6689.20  6568.86  6519.87 
finale deviance  5129.36*  5687.62*  5762.12* 
zero‐vrijheidsgraden  3  3  3 
finale vrijheidsgraden  30  28  25 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Tabel 21 : resultaten van de multi‐niveau regressie analyses voor kennisvariabelen bij de 
leerkrachten van zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs. 

Leerkrachten  Systeemkennis  Impactkennis  Effectiviteitskennis 
geslacht (01) : Mannen  0.139  0.089  0.075 
Leeftijd  0.126  0.089  0.039 
MOS‐betrokken (01)  0.236  0.125  0.108 
Niveau (01) : "secundair"  ns  0.096  ns 
Logo (01) : logo 1  ns  ns  ns 
Logo (02) : logo 2  0.075  ns  0.051 
Logo (03) : logo 3  0.092  ns  0.062 
Logo (04) : groene vlag  0.092  ns  0.051 
Logo (01)*Niveau  ns  ns  ns 
Logo (02)*Niveau  ns  ns  ns 
Logo (03)*Niveau  ‐0.021  ns  ns 
Logo (04)*Niveau  ‐0.019  ns  ns 
Ervaring (01) : meer dan vier jaar  ns  ns  ns 
NET (01) : GO tov VVKSO  ns  ns  ns 
NET (02) : OVSG tov VVKSO  ns  ns  ns 
GROEN : aanwezigheid  ns  ns  ns 
GROEN : versiering  ns  ns  ns 
GROEN : ruimtelijk  ns  ns  ns 
GROEN : didactisch  ns  ns  ns 
BVV : gedeeld leiderschap  ns  ns  ns 
BVV : gezamenlijke doelgerichtheid  ns  ns  ns 
BVV : responsief vermogen  ns  ns  ns 
BVV : ondersteunende relaties  ns  ns  ns 
DIDAC : geïntegreerd  ns  ns  ns 
DIDAC : regelgericht  ns  ns  ns 
TYPE (01) : basisvorm  ns  ns  ns 
TYPE (02) : balans  ns  ns  ns 
TYPE (03) : doordrongen  ns  ns  ns 
zero‐variantie individuen  0.937*  0.942*  0.950* 
finale variantie individuen  0.852*  0.832*  0.845* 
zero‐variantie scholen  0.065*  0.049*  0.052* 
finale variantie scholen  0.045*  0.036*  0.039* 
R² individual level  0,09  0,12  0,11 
R² school level  0,31  0,27  0,25 
zero‐deviantie  4215.13  4169.61  4017.78 
finale deviance  3559.36*  3627.12*  3792.82* 
zero‐vrijheidsgraden  3  3  3 
finale vrijheidsgraden  10  7  7 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Figuur  4  :  de  toename  in  kennis  overheen het  logo  traject  bij  leerlingen basisonderwijs  en  secundair 
onderwijs. 

 

Figuur 5 : de toename in kennis overheen het logo traject bij leerkrachten basisonderwijs en secundair 
onderwijs. 

 

 

4.5.c  Waarden en affectieve verbondenheid 

  We stellen vast dat de preservatiewaarden en de inclusie van natuur in het zelf niet verschillen 
tussen scholen. De verschillen die er zijn tussen individuele leerlingen zijn niet te wijten aan de school 
waarin  ze  zitten.  Aangezien  de  scholen  niet  van  elkaar  verschillen  kunnen  schoovariabelen  de 
verschillen die er zijn tussen leerlingen niet verklaren. Het is dan ook zo dat MOS op deze variabelen 
geen effect heeft. De utilizatiewaarden van de leerlingen en hun affectieve verbondenheid verschillen 
echter  wel  tussen  scholen:  respectievelijk  9,6%  en  6,2%  van  de  variantie  in  deze  variabelen  zit  op 
schoolniveau. De verschillen op schoolniveau deden zich voor affectieve verbondenheid gelden enkel 
voor in het basisonderwijs. 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Tabel 22: resultaten van de multi‐niveau regressie analyses voor outcomes mbt waarden en 
affectieve verbondenheid  bij de leerlingen van zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs.  

Leerlingen  Preservatie 
waarden 

Utilizatie 
waarden 

Verbondenheid 
BASISONDERWIJS 

Inclusie natuur in 
zelf  

geslacht (01) : Jongens  ‐0.196  0.108  ‐0.236  ‐0.325 

MOS‐betrokken (01)  0.162  ns  ns  ns 

thuistaal (01) : "allochtoon"  0.136  ‐0.385  ‐0.126  ‐0.152 

Niveau (01) : "secundair"  ‐0.325  ‐0.312  ‐0.318  ‐0.381 

Logo (01) : logo 1    ‐0.095  ns   

Logo (02) : logo 2    ‐0.121  0.021   

Logo (03) : logo 3    ‐0.286  0.105   

Logo (04) : groene vlag    ‐0.291  0.102   

Logo (01)*Niveau    ns  /   

Logo (02)*Niveau    ns  /   

Logo (03)*Niveau    0.051  /   

Logo (04)*Niveau    ‐0.029  /   

Ervaring (01) : meer dan vier jaar    ‐0.035  0.062   

NET (01) : GO tov VVKSO    ns  ns   

NET (02) : OVSG tov VVKSO    ns  ns   

GROEN : aanwezigheid    ns  0.092   

GROEN : versiering    ns  ns   

GROEN : ruimtelijk    ‐0.052  0.084   

GROEN : didactisch    ‐0.048  0.103   

GROEN : didactisch * niveau    0.022  /   

BVV : gedeeld leiderschap    ns  0.066   

BVV : gezamenlijke doelgerichtheid    ns  ns   

BVV : responsief vermogen    ns  ns   

BVV : ondersteunende relaties    ‐0.092  0.062   

BVV : ondersteunende relaties * niveau    0.052  /   

DIDAC : geïntegreerd    ‐0.042  ns   

DIDAC : regelgericht    0.062  ns   

TYPE (01) : basisvorm    ns  ns   

TYPE (02) : balans    ‐0.082  0.065   

TYPE (02) : balans * niveau    0.032  nvt   

TYPE (03) : doordrongen    ‐0.086  0.081   

TYPE (03) : doordrongen * niveau    0.039  nvt   

zero‐variantie individuen  1  0.901*  0.941*  1 

finale variantie individuen    0.835*  0.832*   

zero‐variantie scholen  0  0.096*  0.062*  0 

finale variantie scholen    0.042*  0.021   

R² individual level    0.07  0.12   

R² school level    0.56  1.00   

zero‐deviantie    6854.23  6751.26   

finale deviantie    5368.59*  5456.48*   

zero‐vrijheidsgraden    3  3   

finale vrijheidsgraden    29  24 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 De  resultaten  tonen  aan  dat  jongens  sterkere  utilizatiewaarden  hebben  en  meisjes  zijn 
sterkere preservatiewaarden. Bovendien geven de meisjes ook aan dat  ze de natuur  in een sterkere 
mate  includeren  in hun zelf en dat  ze een sterkere affectieve verbondenheid voelen met de natuur. 
Leerlingen die aangeven bij MOS betrokken te zijn vertonen ‐net als allochtone leerlingen‐ positievere 
preservatiewaarden.  Allochtone  leerlingen  vertonen  bovendien  minder  sterke  utilizatiewaarden  en 
tegelijkertijd een minder sterke affectieve verbondenheid met de natuur. 

  Als we kijken naar de effecten van de MOS‐logo’s dan zien we dat de utilizatiewaarden van de 
leerlingen  in  logo 1 scholen  lager  liggen dan die van  leerlingen  in controlescholen. Dit verschil wordt 
groter telkens er een volgend  logo wordt gehaald, en er zijn kleine verschillen tussen de toename in 
het  secundair  onderwijs  en  die  in  het  basisonderwijs.  Voor  affectieve  verbondenheid  stellen we  de 
verschillen  vast met  de  controlescholen  vanaf  het  tweede  logo.  Belangrijk  om  aan  te  stippen  is  dat 
voor deze variabelen de effecten enkel gelden voor het basisonderwijs daar er geen verschillen tussen 
de secundaire scholen konden vastgesteld worden. Ook het aantal jaren ervaring dat scholen hebben 
met het MOS‐project  lijkt kleine effecten te hebben, nog bovenop dat van de  logos. Er werden geen 
verschillen tussen de onderwijsnetten vastgesteld.  

  De  aanwezigheid  van  groene  elementen  blijkt,  nog  los  van  hoe  die  in  de  school  gebruikt 
worden,  een  positief  effect  te  hebben  op  de  affectieve  verbondenheid  van  de  leerlingen  in  het 
basisonderwijs. Het ruimtelijk en didactisch gebruik van die groene ruimte blijkt bovendien zowel de 
utilzatiewaarden te temperen als hun verbondenheid te stimuleren. Voor utilizatiewaarden blijkt het 
effect  van  het  didactische  gebruik  licht  sterker  in  het  secundair  onderwijs.  We  stellen  ook  vast  
leerlingen  zich  sterker  verbonden  voelen  met  de  natuur  in  basisscholen  waar  de  leerkrachten 
aangeven  dat  er  meer  sprake  is  van  gedeeld  leiderschap.  Eenzelfde  effect  is  vast  te  stellen  voor 
leerlingen  in basisscholen waar de  leerkrachten aangeven meer ondersteunende  relaties  te ervaren. 
Dit  effect  van  ondersteunende  relaties  geldt  ook  voor  het  temperen  van  utilizatiewaarden,  zij  het 
minder sterk in het secundair onderwijs dan in het basisonderwijs. Verder tonen de resultaten dat een 
geïntegreerde  didactische  aanpak  van  milieuzorg  de  utilizatiewaarden  van  leerlingen  licht  kan 
temperen,  terwijl  een  regelgerichte  aanpak  ze  net  kan  aanwakkeren. We  zien ook dan  leerlingen  in 
scholen van de types ‘NME in balans’ en ‘doordrongen van NME’ een sterkere affectieve verbondeheid 
met  de  natuur  en  mildere  utilizatiewaarden  aangeven.  Dit  laatste  effect  blijkt  minder  sterk  in  het 
secundair onderwijs dan in het basisonderwijs. Figuur geeft de verschillen tussen de logo’s weer voor 
leerlingen. 

Bij  de  leerkrachten  word  het  beeld  aangaande  de  geslachtverschillen  zoals  geschetst  bij  de 
leerlingen bevestigd. We stellen ook vast de leerkrachten die aangeven bij het MOS‐team betrokken te 
zijn  sterkere  preservatiewaarden  hebben,  mildere  utilizatiewaarden  en  bovendien  op  beide  maten 
voor affectieve verbondenheid bovengemiddeld scoren. 

Voor  de  leerkrachten  stellen  we  enkel  verschillen  op  schoolniveau  vast  als  het  hun 
utilizatiewaarden betreft. MOS blijkt hierin een rol te spelen : leerkrachten in school (met eender welk 
MOS‐logo)  hebben  licht  mildere  utilizatiewaarden  dan  leekrachten  in  controlescholen.  Het  veschil 
blijkt bovendien licht sterker voor secundair scholen dan voor basisscholen. We stellen ook vast de het 
beleidsvoerende  vermogen  hierin  een  rol  blijkt  te  spelen:  leerkrachten  in  scholen  waar  in  sterkere 
mate sprake is van gedeeld leiderschap en ondersteunende relaties hebben mildere utilzatiewaarden, 
al  is dit  laaste effect minder  sterk voor  secundaire  scholen dan voor basisscholen.  Figuur X geeft de 
verschillen tussen de logo’s weer voor leerkrachten. 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Tabel 23 : resultaten van de multi‐niveau regressie analyses voor outcomes mbt waarden en 
affectieve verbondenheid  bij de leerkrachten van zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs.  

Leerkrachten  Preservatie 
waarden 

Utilizatie 
waarden  Verbondenheid  Inclusie natuur 

in zelf  
geslacht (01) : mannen  ‐0.169  0.099  ‐0.198  ‐0.124 

Leeftijd  ns  0.136  ns  ns 

MOS‐betrokken (01)  0.169  ‐0.108  0.098  0.081 

Niveau (01) : "secundair"    ns     

Logo (01) : logo 1    ‐0.051     

Logo (02) : logo 2    ‐0.047     

Logo (03) : logo 3    ‐0.071     

Logo (04) : groene vlag    ‐0.072     

Logo (01)*Niveau    ns     

Logo (02)*Niveau    ns     

Logo (03)*Niveau    ns     

Logo (04)*Niveau    ns     

Ervaring (01) : meer dan vier jaar    ns     

NET (01) : GO tov VVKSO    ns     

NET (02) : OVSG tov VVKSO    ns     

GROEN : aanwezigheid    ns     

GROEN : versiering    ns     

GROEN : ruimtelijk    ns     

GROEN : didactisch    ns     

BVV : gedeeld leiderschap    ‐0.052     

BVV : gezamenlijke doelgerichtheid    ns     

BVV : responsief vermogen    ns     

BVV : ondersteunende relaties    ‐0.077     

BVV : ondersteunende relaties * niveau    0.032     

DIDAC : geïntegreerd    ns     

DIDAC : regelgericht    ns     

TYPE (01) : basisvorm    ns     

TYPE (02) : balans    ns     

TYPE (03) : doordrongen    ns     

zero‐variantie individuen  1  0.913*  1  1 

finale variantie individuen    0.812*     

zero‐variantie scholen  0  0.081*  0  0 

finale variantie scholen    0.049*     

R² individual level    0.11     

R² school level    0.40     

zero‐deviantie    6842.69     

finale deviantie    5269.12*     

zero‐vrijheidsgraden    3     

finale vrijheidsgraden    24 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Figuur  6.  De  vastgesteld  verschillen  in  utilizatiewaarden  en  affectieve  verbondenheid  tussen 
leerlingen uit scholen met verschillende MOS‐logo’s. 

 

Figuur  7.  De  vastgesteld  verschillen  in  utilizatiewaarden  en  affectieve  verbondenheid  tussen 
leerlkrachten uit scholen met verschillende MOS‐logo’s. 

 

4.5.d   Motivatie 

  Voor de intrinsieke en geïntegreerde motivatie stellen we vast dat leerlingen niet verschillende 
naargelang  in  welke  school  te  zitten.  Voor  geïntrojecteerde  verschillen  enkel  de  basisscholen  van 
elkaar,  niet  de  secundaire  scholen. De  verschillen  tussen  de  scholen  in  deze  laatste  vorm  van  vorm 
blijken  echter  te  verklaren  door  de  variabelen  opgenomen  in  het model.  Het  zijn  geïndentificeerde 
motivatie,  externe  regulatie  en  amotivatie waarvoor we een  effect  van de  schoolvariabelen hebben 
vastgesteld. 

Geïdentificeerde  motivatie  neemt  toe  naargelang  de  scholen  een  hoger  logo  behalen. 
Leerlingen  uit  scholen  die  verder  staan  in  het MOS‐traject  blijken  sterker motivatie  te  halen  uit  de 
overtuiging dat  iets het  juist  is om te doen. Deze  toename  is nog sterker  in het  secundair onderwijs 
dan in het basisonderwijs. Hetzelfde patroon stellen we vast voor externe regulatie, wat betekent dat 
de  leerlingen  sterker  aangeven dat wanneer  ze  iets doen voor de natuur of het milieu,  ze dat doen 
omdat  het  moet  van  een  ander.  Vanaf  logo  één  is  er  ook  een  verschil  in  de  amotivatie  van  de 
leerlingen:  leerlingen geven minder aan te vinden dat ze onmachtig zijn  inzake milieuzorg. Overheen 
de verschillende logo’s blijft dit verschil met de controlescholen consequent even groot. Figuur X geeft 
de verschillen in motivatie van de leerlingen tussen de scholen met verschillen logo’s weer. 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Tabel 24 : resultaten van de multi‐niveau regressie analyses voor motivationele outcomes bij de 
leerlingen van zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs.  

Leerlingen  Instrinsiek  Geïnte‐
greerd 

Geïdenti‐
ficeed 

Geïntro‐
jecteerd 
ENKEL 
BaO 

Extern 
gereguleerd  Amotivatie 

geslacht (01) : Jongens  ‐0.126  ‐0.108  0.106  ‐0.095  0.175  0.203 

MOS‐betrokken (01)  0.312  0.211  ns  ns  ns  ‐0.213 

thuistaal (01) : "allochtoon"  ‐0.051  ‐0.091  ns  ns  ns  0.185 

Niveau (01) : "secundair"  ‐0.238  ‐0.214  ‐0.268  ‐0.216  ‐0.301  ‐0.201 

Logo (01) : logo 1      ns  ns  0.098  ‐0.102 

Logo (02) : logo 2      0.065  ns  0.092  ‐0.106 

Logo (03) : logo 3      0.095  ns  0.101  ‐0.106 

Logo (04) : groene vlag      0.102  ns  0.106  ‐0.099 

Logo (01)*Niveau      0.078  nvt  0.075  ns 

Logo (02)*Niveau      0.045  nvt  0.074  ns 

Logo (03)*Niveau      0.103  nvt  0.069  ns 

Logo (04)*Niveau      0.105  nvt  0.081  ns 

Ervaring (01) : meer dan vier jaar      ns  ns  ns  ns 

NET (01) : GO tov VVKSO      ns  ns  ns  ‐0.035 

NET (02) : OVSG tov VVKSO      ns  ns  ns  ns 

GROEN : aanwezigheid      ns  ns  ns  ns 

GROEN : versiering      ns  ns  ns  ns 

GROEN : ruimtelijk      ns  ns  ns  ns 

GROEN : didactisch      ns  ns  ‐0.068  ‐0.061 

BVV : gedeeld leiderschap      ns  ns  ns  ns 

BVV : gez. doelgerichtheid      ns  ns  ns  ns 

BVV : responsief vermogen      ns  ns  ns  ns 

BVV : ondersteunende relaties      ns  ns  ns  ns 

DIDAC : geïntegreerd      ns  ns  ‐0.061  ‐0.100 

DIDAC : regelgericht      ns  ns  ns  ns 

TYPE (01) : basisvorm      ns  ns  ns  ns 

TYPE (02) : balans      0.032  ns  0.032  ‐0.045 

TYPE (03) : doordrongen      0.095  ns  0.061  ‐0.054 

Type (03) : doordrongen * niveau      ns  nvt  0.035  ns 

zero‐variantie individuen  1  1  0.889*  0.947*  0.900*  0.899* 

finale variantie individuen      0.712*  0.899*  0.769*  0.789* 

zero‐variantie scholen  0  0  0.118*  0.051*  0.091*  0.095* 

finale variantie scholen      0.075*  0.047*  0.074*  0.078* 

R² individual level      0.20  0.05  0.16  0.12 

R² school level      0.36  0.08  0.19  0.18 

zero‐deviantie      6851.12  6821.49  6597.48  6684.69 

finale deviance      5896.36*  6687.15*  5789.20*  5967.00 

zero‐vrijheidsgraden      3  3  3  3 

finale vrijheidsgraden      24  5  26  25 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 Het  didactisch  gebruik  van  de  op  school  aanwezige  groene  ruimte  blijkt  zowel  in 
basisonderwijs als in het secundair onderwijs de extern regulatie en de amotivatie van leerlingen tegen 
te  kunnen  werken.  Hetzelfde  gaat  op  voor  een  geïntegreerde  didactische  aanpak  van  milieuzorg. 
Verder  stellen we  vast  dat  de  leerlingen  in  scholen  van  types  ‘NME  in  balans’  en  ‘doordrongen  van 
NME’,  in vergelijking met het type  ‘NME, niet voor ons’,   sterker geïdentificeerd gemotiveerd zijn en 
minder  geamotiveerd.  Tegelijkertijd  geven  deze  leerlingen  ook  sterker  aan  externe  regulatie  als 
motivatiebron te ervaren. Voor het type doordrongen is dit in het secundair onderwijs licht sterker dan 
in het basisonderwijs. 

Figuur  8  :  de  verschillen  in  motivatie  voor  het  milieu  tussen  leerlingen  uit  scholen  met 
verschillende MOS‐logo’s 

 

Voor de motivationele outcomes van de leerkrachten konden we enkel verschillen vaststellen 
tussen  de  basisscholen met  betrekking  tot  hun  geïdentificeerde motivatie,  en  tussen  de  secundaire 
scholen  met  betrekking  tot  hun  extern  gereguleerde  motivatie.  Zo  tonen  de  resultaten  dat 
leerkrachten  in  logo 3 en groene vlag scholen  in het basisonderwijs aangeven sterker geïdentificeerd 
gemotiveerd  te  zijn. Deze  leerkrachten halen hun motivatie uit de overtuiging dat wat  ze doen voor 
het milieu verstandig is om te doen. In het secundair onderwijs zien we vanaf logo 1 een toename in 
de externe regulatie als motivatiebron voor leerkrachten om iets te doen voor het milieu; zij doen het 
omdat ze ervaren het te moeten van extern bronnen zoals collega’s e.d. Het effect wordt kleiner naar 
gelang de scholen verder in het MOS‐traject staan, maar het effect blijft positief. De resultaten geven 
tegelijkertijd  ook  aan  dat  drie  dragers  van  het  beleidsvoerend  vermogen  inzake  MOS  de  externe 
regulatie  licht  blijken  te  kunnen  temperen:  gedeeld  leiderschap,  gezamenlijk  doelgerichtheid,  en 
ondersteunende relaties. We stellen  immer kleine negatieve effecten van deze dragers op de ectern 
gereguleerde motivatie van leerkrachten vast in het secundair onderwijs. 

4.5.e  Milieugedrag 

  Met betrekking tot het milieugedrag van de leerlingen stellen we vast dat jongens en meisjes 
niet zo sterk van elkaar verschillen, noch  in het basisonderwijs noch  in het secundair onderwijs. Wel 
verschillen ze in de mate waarin de anderen aanspreken of aanmoedigen om zich milieuvriendelijk op 
stellen; meisjes doen dit significant vaker dan jongens. Opvallend is ook dat de leerlingen die aangeven 
bij MOS‐betrokken  te  zijn  alle  vier  de  vormen  van  gedrag  in  sterkere mate  vertonen.  Hierin  treden 
envenwel verschillen op tussen basisonderwijs en secundair onderwijs. Waar de  leerlingen secundair 
onderwijs  aangeven  vaker  milieuvriendelijk  te  handelen  als  het  om  mobiliteit  en  energiebesparing 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gaat, geven  leerlingen van het basisonderwijs vaker taan e recycleren en anderen aan te spreken op 
hun  milieugedrag.  Voor  elke  gedragsvorm  stellen  we  vast  dat  leerlingen  die  thuis  een  andere  taal 
spreken dan het Nederlands, het milieugedrag in licht mindere mate vertonen.   

De enige verschillen in gedrag op het niveau van de school zijn te vinden in het basisonderwijs, 
en  dan  enkel  voor  recycleren  en  voor  plaatsvervangend  gedrag.  Voor  beide  vormen blijkt  dat  vanaf 
logo één de leerlingen in een MOS‐school aangeven significant (maar slechts in beperkte mate) vaker 
deze gedraging te vertonen dan leerlingen in controlescholen. Het effect  lijkt stabiel te zijn overheen 
de verschillende logo’s en neemt af noch toe. Voor de leerkrachten konden we voor geen van de vier 
gedragsvariabelen een verschil vaststellen al naar gelang van de school. 

Figuur  9  :  de  verschillen  in  motivatie  voor  het  milieu  tussen  leerkrachten  uit  scholen  met 
verschillende MOS‐logo’s 

 

Figuur X : verschillen in gedrag tussen leerlingen uit basisscholen met verschillende MOS‐logo’s 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Tabel 25 : resultaten van de multi‐niveau regressie analyses voor motivationele outcomes bij de 
leerkrachten van zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs.  

Leerkrachten  Instrinsiek  Geïnte‐
greerd 

Geïdenti‐
ficeed 
BASIS 

Geïntro‐
jecteerd 

Extern 
gereguleerd 
SECUND 

Amotivatie 

Geslacht (01) : mannen  ‐0.125  ‐0.100  0.136  ‐0.126  0.089  0.096 

Leeftijd  ns  ns  ns  ns  0.078  0.039 

MOS‐betrokken (01)  0.236  0.369  0.089  0.081  ‐0.139  ‐0.314 

Niveau (01) : "secundair"  ns  ns  ns  ‐0.310  0.412  0.516 

Logo (01) : logo 1      ns    0.151   

Logo (02) : logo 2      ns    0.162   

Logo (03) : logo 3      0.08    0.102   

Logo (04) : groene vlag      0.09    0.098   

Logo (01)*Niveau      nvt    nvt   

Logo (02)*Niveau      nvt    nvt   

Logo (03)*Niveau      nvt    nvt   

Logo (04)*Niveau      nvt    nvt   

Ervaring (01) : meer dan vier jaar      ns    ns   

NET (01) : GO tov VVKSO      ns    ns   

NET (02) : OVSG tov VVKSO      ns    ns   

GROEN : aanwezigheid      ns    ns   

GROEN : versiering      ns    ns   

GROEN : ruimtelijk      ns    ns   

GROEN : didactisch      ns    ns   

BVV : gedeeld leiderschap      ns    ‐0.062   

BVV : gez. doelgerichtheid      ns    ‐0.059   

BVV : responsief vermogen      ns    ns   

BVV : ondersteunende relaties      ns    ‐0.045   

DIDAC : geïntegreerd      ns    ns   

DIDAC : regelgericht      ns    ns   

TYPE (01) : basisvorm      ns    ns   

TYPE (02) : balans      ns    0.023   

Type (03) : doordrongen      ns    ns   

zero‐variantie individuen  1  1  0.942*  1  0.921*  1 

finale variantie individuen      0.857*    0.869*   

zero‐variantie scholen  0  0  0.051*  0  0.070*  0 

finale variantie scholen      0.041*    0.035*   

R² individual level      0.09    0.06   

R² school level      0.20    0.50   

zero‐deviantie      6598.65    6687.53   

finale deviance      6268.12*    6098.19*   

zero‐vrijheidsgraden      3    3   

finale vrijheidsgraden      11    18 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Tabel 26 : resultaten van de multi‐niveau regressie analyses voor milieugedragingen bij de 
leerlingen van zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs. 

Leerlingen  Recycleren 
BASIS  Mobiliteit  Energie 

besparen 

Plaats‐
vervangend 

BASIS  
geslacht (01) : jongens  ns  ns  ns  ‐0.103 

MOS‐betrokken (01)  0.169  0.136  0.089  0.269 

MOS‐betrokken (01) * niveau  ‐0.051  0.078  0.058  ‐0.121 

thuistaal (01) : "allochtoon"  ‐0.065  ‐0.069  ‐0.075  ‐0.035 

Niveau (01) : "secundair"  ns  ‐0.111  ‐0.069  0.102 

Logo (01) : logo 1  0.061      0.065 

Logo (02) : logo 2  0.062      0.061 

Logo (03) : logo 3  0.059      0.059 

Logo (04) : groene vlag  0.061      0.057 

Logo (01)*Niveau  nvt      nvt 

Logo (02)*Niveau  nvt      nvt 

Logo (03)*Niveau  nvt      nvt 

Logo (04)*Niveau  nvt      nvt 

Ervaring (01) : meer dan vier jaar  ns      ns 

NET (01) : GO tov VVKSO  ns      ns 

NET (02) : OVSG tov VVKSO  ns      ns 

GROEN : aanwezigheid  ns      ns 

GROEN : versiering  ns      ns 

GROEN : ruimtelijk  ns      ns 

GROEN : didactisch  ns      ns 

BVV : gedeeld leiderschap  ns      ns 

BVV : gezamenlijke doelgerichtheid  ns      ns 

BVV : responsief vermogen  ns      ns 

BVV : ondersteunende relaties  ns      ns 

BVV : ondersteunende relaties * niveau  ns      ns 

DIDAC : geïntegreerd  ns      ns 

DIDAC : regelgericht  ns      ns 

TYPE (01) : basisvorm  ns      ns 

TYPE (02) : balans  ns      ns 

TYPE (03) : doordrongen  ns      ns 

zero‐variantie individuen  0.931*      0.930* 

finale variantie individuen  0.875*      0.869* 

zero‐variantie scholen  0.061*      0.064* 

finale variantie scholen  0.049*      0.047* 

R² individual level  0.06      0.07 

R² school level  0.20      0.27 

zero‐deviantie  6857.12      6875.69 

finale deviantie  6651.65*      6598.36* 

zero‐vrijheidsgraden  3      3 

finale vrijheidsgraden  8      8 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4.6   Oud‐leerlingen : een blik op lange termijn effecten 

Aan alle  secundaire  scholen die  deelnamen aan het  onderzoek werd  gevraagd om hun oud‐
leerlingen die vier jaar geleden afstudeerden aan hun school aan te schrijven en uit te nodigen om net 
als huidige leerlingen van het  laatste jaar, de online vragenlijst  in te vullen. Er werd gekozen voor de 
cut‐off van vier jaar omdat dit de groep van geselecteerde secundaire scholen mooi in drie ongeveer 
even grote groepen verdeelde. Zo waren er scholen die vier jaar geleden nog niet met MOS meededen 
en nu nog steeds niet, scholen die vier jaar geleden niet deelnamen en nu wel, en scholen die vier jaar 
geleden reeds deelnamen en dat nog steeds doen (Tabel 7).  

Kennelijk onderhouden weinig  scholen een  systematisch  contact met hun oud‐leerlingen; 21 
scholen  gaven  aan  bereid  en  in  de  mogelijkheid  te  zijn  om  hun  oudleerlingen  te  contacteren.  Dat 
deden ze via een mailinglist, een nieuwsbrief of per post. Eén school bezorgde de postadressen van de 
oud‐leerlingen  in  kwestie  aan  het  onderzoeksteam;  deze  respondenten  werden  via  een  brief 
uitgenodigd  om deel  te  nemen.  In  totaal  namen  232  oud‐leerlingen  uit  19  verschillende  secundaire 
scholen deel. Deze steekproef  is van die omvang dat ze toelaat om verschillen tussen het al dan niet 
MOS‐verleden van de oud‐leerlingen te onderzoek. De oud‐leerlingen vulden dezelfde vragenlijst in als 
de huidige leerlingen, zij het dat hen gevraagd werd om terug te denken aan de situatie zoals die zich 
vier jaar geleden in hun school voordeed.  

Tabel 27 : overzicht van de respondenten per schoolgroep. 

  MOS participatie 
# scholen  # respondenten 

‐4 jaar  nu 
Groep 1  nee  nee  2  32 
Groep 2  nee  ja  7  91 
Groep 3  ja  ja  10  109 

 

Om de  lange  termijn effecten van schoolpaticipatie aan MOS te kunnen schatten werden de 
respondenten  van  groep  1  en  groep  2  vergeleken met  de  respondenten  van  groep  3.  Zo word  een 
vergelijking gemaakt  tussen de antwoorden van  respondenten die afstudeerden aan een  secundaire 
school die op dat moment niet deelnam aan MOS (los van of ze dat nu wel doet of niet) en die van 
respondenten die afstudeerden aan een MOS‐school. Voor alle respondenten is het vier jaar geleden 
dat ze aan hun secundaire school afstudeerden. 

Gegeven  de  lagere  aantallen  respondenten  en  scholen  werd  voor  dit  onderdeel  van  het 
kwantitatieve luik van de studie gebruik gemaakt van een andere statistische benadering om het effect 
van MOS te schatten. De gemiddelden van de controlegroep en de MOS‐groep werden vergeleken aan 
de hand van independent sample t‐testen; een significantie van p<0.05 geeft aan dat de het plausibel 
is  om  aan  te  nemen  dat  de  verschillen  geobserveerd  in  de  steekproef  ook  aanwezig  zijn  in  de 
populatie. Het gaat in dat geval om een lange termijn effect van MOS. Voor die verschillen waarvoor 
een  p<0.05  werd  vastgesteld  werd  de  effectgrootte  berekend  als  Cohen’s  d.  Deze maat  kan  zowel 
positief als negatief zijn, en geeft aan hoe groot een effect genoemd kan worden. Waarden tussen 0 en 
0,19  zijn  ‘verwaarloosbaar  klein’,  tussen  0,20  en  0,49 worden  ‘klein’  genoemd,  tussen  0,50  en  0,79 
‘middelgroot’, tussen 0,80 en 1,29 ‘groot’, en hoger dan 1,30 ‘zeer groot’. 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Zoals  tabel  28  aantoont  stellen we  kleine  positieve  lange  termijn  effecten  vast  voor  de  drie 
kennismaten;  een  middelgroot  negatief  lange  termijn  effect  voor  utilizatiewaarden  en  een  kleine 
negatief  effect  voor  amotivatie.  Dit  wil  zeggen  dat  MOS  ook  op  lange  termijn  educatieve  effecten 
teweegbrengt bij leerlingen.  

Tabel 28. Lange termijn effecten van MOS 

Outcome (antwoordcategorieën) 
Groep 1+2 
“controle” 
n=123 

Groep 3 
“MOS” 
n=109 

t  p  d 

Kennis : systeemkennis (0‐1)  0,71 ± 0,23  0,78 ± 0,19  2,6  0,0049*  0,336 
Kennis : impactkennis (0‐1)  0,55 ± 0,25  0,61 ± 0,26  1,754  0,0406*  0,238 
Kennis : effectiviteitskennis (0‐1)  0,65 ± 0,19  0,71 ± 0,22  2,209  0,0282*  0,302 
Milieuwaarden : Preservatie (1‐5)  4,01 ± 0,31  4,03 ± 0,33  0,467  0,3209   
Milieuwaarden : Utilisatie (1‐5)  2,62 ± 0,43  2,31 ± 0,41  ‐5.617  0,0000*  ‐0,744 
Affectie : inclusie in het zelf (1‐7)  3,84 ± 1,10  3,86 ± 1,12  0,137  0,4454   
Affectie : verbondenheid (1‐5)  2,89 ± 0,41  2,93 ± 0,38  0,771  0,2205   
Motivatie : intrinsiek (1‐5)  3,24 ± 0,34  3,25 ± 0,33  0,227  0,4103   
Motivatie : geïntegreerd (1‐5)  2,77 ± 0,36  2,74 ± 0,33  ‐0,662  0,7458   
Motivatie : geïdentificeerd (1‐5)  3,60 ± 0,41  3,54 ± 0,37  ‐1,172  0,8787   
Motivatie : geïntrojecteerd (1‐5)  2,58 ± 0,51  2,53 ± 0,49  ‐0,761  0,7760   
Motivatie : extern gereguleerd (1‐5)  2,07 ± 0,40  2,12 ± 0,35  1,105  0,1555   
Motivatie : amotivatie (1‐5)  2,26 ± 0,48  2,09 ± 0,36  ‐3,072  0,0024*  ‐0,411 
Gedrag (intentie) : recycleren (1‐5)  3,74 ± 0,51  3,76 ± 0,53  0,292  0,7706   
Gedrag (intentie) : mobiliteit (1‐5)   3,26 ± 0,75  3,20 ± 0,61  ‐0,671  0,5030   
Gedrag (intentie) : energie (1‐5)  3,19 ± 0,62  3,19 ± 0,60    1   
Gedrag (intentie) : vicarious (1‐5)  2,52 ± 0,66  2,45 ± 0,55  ‐0,810  0,3796 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LUIK 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5. Kwalitatief luik : Op gesprek bij Good Practice scholen 

5.1   Leeswijzer 

Het  hierboven  gepresenteerde  kwantitatieve  luik  van  het  onderzoek  werd  verrijkt  met  een 
kwalitatief  luik.  Aanvullend  op  het  cijfermateriaal  dat  de  bevraging  van  de  XX  scholen  opleverde 
aangaande de educatieve winst, wil het kwalitatieve luik in enkele welgekozen scholen dieper graven. 
Hiertoe werden twee basisscholen en twee secundaire scholen als dood practice scholen gelabeld. In 
elk  van  deze  vier  scholen  werd  een  semi‐gestructureerd  diepte  interviews  met  de  MOS 
verantwoordelijke georganiseerd. Omdat ook de stem van de leerlingen zelf onmisbaar is in dit verhaal 
werd  in  elke  school  ook  een  focusgroepgesprek  met  een  vier  à  zes  leerlingen  van  de  derde  graad 
gevoerd.  

Het doel van de gesprekken  is  zicht  te krijgen op hoe een aantal  factoren, die verweven zijn 
met de educatieve winst van MOS, in deze scholen vorm krijgen of tot stand gekomen zijn. In dit luik 
van de studie wordt eerst de methode en het opzet uiteengezet, waarna de behandelde thema’s voor 
elk van de bezochte good pratice scholen geschetst worden. Zo krijgt elke school een fiche die toe laat 
om  een  zicht  te  krijgen  van  hoe  een  aantal  cruciale  factoren  inzake  milieuzorg  en  het  halen  van 
educatieve winst op dat terrein in deze scholen vormgegeven worden. Belangrijk is dat dit kwalitatieve 
luik  de  ruimte wil  bieden  om breder  te  gaan  dan  de  factoren  die  in  het  kwantitatieve  luik  aan  bod 
kwamen.  Er  werd  daarom  gewerkt  met  semi‐gestructureerde  diepte  interviews  en  met 
focugroepgesprekken, waarvoor telkens een leidraad werd opgesteld, maar die ook de nodige vrijheid 
laat aan de respondenten om onderwerpen aan te snijden die niet per definitie tot het opzet van het 
gesprek behoren. Op deze manier wordt enerzijds de  structuur en onderwerpen van de gesprekken 
bewaakt en wordt anderzijds voldoende flexibiliteit ingebouwd om extra onderwerpen aan te kunnen 
snijden. 

De  interviewleidraden van beide gesprekken zijn  te vinden  in bijlage 4&5. Specifiek wordt er 
met de verschillende respondenten gesproken over volgende zaken  

(1) Het  concept  educatieve  winst;  als  aftoetsing  van  de  invulling  die  er  in  deze  studie 
aangegeven  werd.  Wat  verstaan  de  MOS‐verantwoordelijken  en  leerlingen  onder 
educatieve  winst  en  welke  elementen  daarvan  kwamen  wel  en  niet  aan  bod  in  het 
kwantitatieve luik van de studie.  

(2) In welke mate is wat de leerlingen leren van MOS transfereerbaar naar andere contexten? 
Levert MOS m.a.w.  in de perceptie van de MOS‐verantwoordelijken en de  leerlingen  iets 
op dat ze elders (in hun vrije tijd, in hun toekomstige studie of beroep) kunnen toepassen? 

(3) Leerlingenparticipatie;  in  welke  mate  worden  leerlingen  in  deze  good  practice  scholen 
betrokken  bij  de  realisatie  van  MOS?  Zijn  ze  een  bron  van  informatie  voor  de  MOS‐
verantwoordelijken, hebben ze een adviserende of raadgevende rol, nemen ze autonoom 
beslissingen inzake MOS… 

(4) Welk is het draagvlak om aan MOS ter werken in deze scholen? Hoe kwam het tot stand en 
hoe wordt het onderhouden? 

(5) Wat maakt, volgens de  leerlingen en de MOS‐verantwoordelijken nu net dat deze school 
het goed doet? 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(6) Hoe  ervaren  de  MOS  verantwoordelijken  de  begeleiding  die  voorzien  wordt  vanuit  de 
centrale MOS‐werking, en welke zijn hun eventuele verwachtingen in die richting?  

(7) Welke  zijn  projecten  die  echt  typisch  zijn  voor  hoe  MOS  in  deze  scholen  worden 
aangepakt? 

5.2  Methode en opzet 

De  selectie  van  de  good  practice  scholen  gebeurde  aan  de  hand  van  gegevens  uit  het 
kwalitatieve luik. Er werd gekozen om naar die scholen te kiezen die er in slagen om in sterkere mate 
de gewenste effecten te behalen zoals geïdentificeerd in hoofstukken 2 en 3 te behalen. Als prioritaire 
gewenste effecten werden de variabelen werden de  intrinsieke motivatie, de preservatiewaarden en 
de affectieve  verbondenheid met de natuur van de  leerlingen gekozen aangezien de  literatuur er op 
wijst  dat  deze  variabelen  de  sterkste  aanleidingen  zijn  voor  milieuvriendelijk  gedrag.  Om  de  good 
practice  scholen  te  identificeren uit de pool  van alle  aan het onderzoek deelnemende  scholen werd 
een samengestelde variabele gemaakt waarin de antwoorden van de leerlingen voor elke van de drie 
aangehaalde  variabelen  gecombineerd  werden.  Er  werd  gewerkt  volgens  onderstaande  rechttoe‐
rechtaan formule :  

Good Practice = Intrinsieke motivatie + preservatiewaarden + affectieve verbondenheid 

Voor zowel het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs werden de drie scholen die het 
hoogst scoorden op deze gecombineerde variabele uitgekozen als mogelijk te bezoeken good practice 
school.  De  scholen  werden  aangeschreven  in  de  volgorde  waarin  ze  gerangschikt  stonden.  Tabel  X 
geeft  een  overzicht  van  de  gecontacteerde  en  de  toegezegde  scholen.  Zoals  in  de  tabel  gezien  kan 
worden zegden voor het secundair onderwijs de twee het hoogst gerangschikte scholen toe om deel te 
nemen  aan  het  kwalitatieve  luik,  de  derde  school  werd  niet  gecontacteerd.  In  het  basisonderwijs 
weigerde  de  hoogste  gerangschikte  school  om  deel  te  nemen.  Als  reden  gaf  de  directeur  van  die 
school aan dat er reeds te veel investeringen in MOS gedaan werden het afgelopen schooljaar en dat 
ze met de ganse school MOS even op een lager pitje wilden zetten. de scholen die op plaats twee en 
drie stonden voor het basisonderwijs zegden wel toe. 

 Tabel 29 : gerangschikte en toezegde scholen voor het Good Practice luik 

Rangschikking op Good  
Practice variabele  Basisonderwijs  Secundair onderwijs 

School 1    v 
School 2  v  v 
School 3  v   

 

De  vier  aan  het  kwalitatieve  luik  deelnemende  scholen  spreiden  zich  mooi  overheen  de 
provincies;  uit  zowel  Antwerpen,  Limburg, Oost‐  als West‐Vlaanderen  deed  telkens  één  school mee 
aan het onderzoek. Ook de verschillende onderwijskoepels worden vertegenwoordigd:  twee scholen 
behoren tot het VVKSO, één tot het GO! en één tot het OVSG. 

De vier scholen werden in de periode mei tot juni 2013 bezocht, en in elke school werden twee 
gesprekken gevoerd: een semi‐gestructureerd diepte‐interview met de MOS‐verantwoordelijke van de 
school, en een focusgroepgesprek met leerlingen van de derde graad. Tabel X geeft een overzicht van 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de gevoerde gesprekken en het aantal respondenten per school. Belangrijk om aan te stippen is dat de 
bezochte scholen allen een actief MOS‐traject hebben afgelegd in het afgelopen jaar, net zoals bij het 
kwantitatieve  lui.  Als  voorbereiding  op  de  gesprekken  werden  de  logodossiers  van  de  betrokken 
scholen als achtergrondinformatie doorgenomen zodat de interviewer op de hoogte was van de acties 
die  de  scholen ondernomen hadden om hun meest  recente  logo  te  behalen.  Tijdens de  gesprekken 
met  de  MOS‐verantwoordelijken  en  de  leerlingen  werd  hier  echter  niet  naar  verwezen  opdat  het 
gesprek zo open mogelijk gevoerd zou kunnen worden, zonder dat de dossiers daarbij richtinggevend 
zouden zijn.  

Tabel 30: aantallen respondenten per school. 

  Diepte‐interview 
MOS‐

verantwoordelijke 

Focusgroepgesprek 
met leerlingen 3e 

graad 
Basisonderwijs  School 2  1  4 

School 3  1  6 
Secundaironderwijs  School 1  1  4 

School 2  1  6 
 

De gesprekken met de MOS‐verantwoordelijken in het secundair onderwijs gingen door tijdens 
lesvrije  momenten  gedurende  de  reguliere  schooluren.  Het  gesprek  met  de  leerlingen  van  de 
secundaire scholen gebeurde op springuren of  tijdens de middagpauze.  In het basisonderwijs gingen 
de  gesprekken  met  de  MOS‐verantwoordelijken  door  op  het  moment  dat  hun  leerlingen  turnles 
hebben. De gesprekken met de  leerlingen gingen door  tijdens  les; de  leerlingen werden met andere 
woorden even vrijgesteld van de les. Alle gesprekken duurden ongeveer 30 tot 45 minuten, werden ter 
plekke opgenomen, om later ad verbatim getranscibeerd te worden. 

In wat  volgt wordt  van elk  van de vier  scholen een korte en algemene  schets  van de  school 
gegeven, waarna  ingegaan wordt op de zeven verschillende thema’s die aan bod kwamen tijdens de 
gesprekken. Waar relevant wordt gebruik gemaakt van ofwel de visie van de MOS‐verantwoordelijke 
ofwel  van  die  van  de  leerlingen,  indien  relevant  wordt  ook  ingegaan  eventuele  meningsverschillen 
tussen  de  leerlingen  onderling  of  tussen  de  leerlingen  en  de  MOS‐verantwoordelijken.  Namen  zijn 
verzonnen, functies en leeftijden worden wel weergegeven zoals ze in de realiteit zijn. 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5.3  Secundaire school 1  

“Zijn er echt scholen waar de leerkrachten beslissingen over MOS nemen?” 

School 1 is een secundaire OVSG school die hoofdzakelijk ASO studierichtingen aanbiedt, en is 
gelegen  in grootstedelijk gebied. De  leerlingenpopulatie  is hoofdzakelijk autochtoon. De school heeft 
één enkele campus, geleden rondom een centrale speelplaats. Deze speelplaats is hoofdzakelijk grijs, 
met  hier  en  daar  groene  elementen.  Een  aansluitend  perceel  werd  het  afgelopen  jaar  in  nauwe 
logistieke  en  financiële  samenwerking  met  de  stedelijke  groendienst  door  de  leerlingen  en 
leerkrachten samen omgebouwd tot een ecologische tuin met bloemenweide en houtwallen. De tuin 
kan  ook  gebruikt  worden  voor  lesactiviteiten;  er  werd  een  openlucht  lesruimte  in  ingericht.  Sinds 
ongeveer acht jaar zet de school actief in op milieuzorg, slechts de laatste jaren onder de noemer van 
MOS.  Recent  werd  een  nieuwe  directeur  aangesteld  die  zich  helemaal  achter  het 
milieuzorgprogramma van de school heeft gezet. De school haalde net haar eerste MOS‐logo. 

 In  deze  school  vinden  de  leerkrachten  dat  zorg  dragen  voor  het milieu  de  plicht  is  van  de 
directie,  van  alle  leerkrachten  (niet  alleen  de  betrokken  vakleerkrachten),  van  het  onderhouds‐  en 
technische  personeel  én  van  het  administratief  personeel;  kortom  van  iedereen.  Niet  enkel  die 
leerlingen die daar zelf voor kiezen, maar alle leerlingen van de school moeten volgens de leerkrachten 
bij MOS betrokken worden. Voor elk van de verschillende dragers van beleidsvoerend vermogen toont 
het onderzoek aan dat de school ze in sterke mate beheerst. Enkel als het aankomt op het betrekken 
van de ouders of externen inzake het voeren van een milieuzorgbeleid op de school merken we dat de 
leerkrachten minder positief antwoorden. Hierin schuilen mogelijk nog groeikansen voor de school. De 
leerkrachten geven aan vooral in te zetten op jaarprojecten, en laten milieuthemas zowel in de lessen 
biologie  en  wetenschappen  als  in  de  andere  vakken  aan  bod  komen.  Kortlopende  projecten  of 
projecten van één dag zien we minder vaak in deze school. De weinige groene ruimte die er is op de 
school  wordt  zowel  als  speelruimte,  als  turnruimte  of  als  lesplek  gebruikt.  Bovendien  worden  de 
groene elementen ook als lesonderwerp gebruikt. Al zijn de leerlingen het daar minder eens over dan 
de leerkrachten. Zowel de leerlingen als de leerkrachten geven aan ontevreden te zijn met de beperkte 
hoeveelheid groen op hun school.   

In deze school werd er gepraat met MOS‐verantwoordelijke Anne en met vier leerlingen uit het zesde 
jaar,  die  allen  lid  zijn  van  de  MOS‐werkgroep  (Marlies,  Sofie,  Katrien  en  Zenobi).  Anne  is  voltijds 
leerkracht biologie in het derde, vierde, vijfde en zesde jaar. Ze is drie jaar aan het werk in deze school. 
De leerlingen en MOS‐verantwoordelijke zijn het er over eens dat MOS belangrijk is en dat er gepoogd 
moet worden om alle  leerlingen van de  school  te bereiken. Vooral de  leerlingen van het vierde  jaar 
blijken  een  moeilijk  te  bereiken  doelgroep.  Ze  voelen  aan  dat  alle  leerlingen  bereiken  een  grote 
uitdaging  is  en  dat  ze  kans  reëel  is  dat  het  aantal  leerlingen  waarbij  ze  echt  iets  teweeg  kunnen 
brengen eerder klein is. 

 “Het  gaat  hem  toch  vooral  om de  leerlingen milieubewustzijn  bij  te  brengen,  dat  ze 
snappen dat het allemaal niet zomaar kan blijven lopen zoals het nu loopt” (Anne, 31 
jaar, MOS‐verantwoordelijke) 

“… en ook dat ze zelf gaan inzien dat ze zelf iets kunnen betekenen, dat het belangrijk is 
wat ze zelf doen en kiezen. Maar dat is toch wel heel moeilijk, ik denk dat we maar een 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paar  leerlingen  echt  op  die  manier  kunnen  bereiken”  (Anne,  31  jaar,  MOS‐
verantwoordelijke) 

“Goh,  ik  denk  dat  het  grote  doel  van  MOS  is  om  alle  kinderen  van  onze  school 
milieubewust te maken” (Sofie, 17 jaar, leerling en lid van de MOS werkgroep) 

De  leerlingen  geven  ook  aan  dat  voor  hun  de  educatieve  winst  van  MOS  verder  gaat  het  kennis, 
waarden, motivatie e.d. met betrekking tot het milieu. Ze leren er ook heel wat zaken die ze in andere 
contexten kunnen gebruiken; zoals vergadertechnieken en omgaan met moeilijk situaties. 

“Ik ben er  van overtuigd dat  ik hier heel wat door  leer dat  ik  later  in  een bedrijf  kan 
gaan  gebruiken,  gelijk  het  voeren  van  vergaderingen  en  het  voorstellen  van  ideeën” 
(Zenobi, 17 jaar, leerlingen en lid van de MOS werkgroep) 

“Ook  van  het  omgaan  met  weerstand  tegen  MOS  heb  ik  veel  geleerd.  Hoe  je 
bijvoorbeeld iemand van het vierde kan proberen te overtuigen om toch mee te doen. 
Dat komt ook van pas bij mijn speelpleinwerking” (Sofie, 17 jaar, leerling en lid van de 
MOS werkgroep) 

Om het project te kunnen doen welslagen kan de MOS‐verantwoordelijke  in deze school terugvallen 
op een team van helpende handen. Ook de directeur blijkt in deze school erg achter het MOS‐project 
te staan, al neemt die niet de touwtjes in handen en laat MOS eerder “van onderuit” groeien. 

“we  hebben  hier  een  team  van  geëngageerde  leerkrachten  die  van MOS  een  succes 
willen maken, en de directeur staat ook vierkant achter ons. Moest  ik wegvallen, dan 
zou dat geen ramp zijn MOS” (Anne, 31 jaar, MOS‐verantwoordelijke) 

“Ja, ik denk dat het [draagvlak] zowiezo voor een groot deel al aanwezig is, maar euh.. 
qua directie? tis meer van onderuit dat het gestuurd wordt. Dus euh.. ja, das aanwezig 
op school. Want onze directeur ja heeft biologie voor een deel gestudeerd, onze nieuwe 
directrice is ook biologe” (Anne, 31 jaar, MOS‐verantwoordelijke) 

“We proberen er ook altijd voor er leerlingen uit verschillende jaren bij te betrekken, zo 
kunnen  we  ook  een  beetje  extra  zorgen  voor  het  blijven  voortbestaan  he.  Anders 
studeren die MOSsers hier af en is er geen leerlingenteam meer om dat verder te doen” 
(Anne, 31 jaar, MOS‐verantwoordelijke) 

De leerlingen zelf vinden deze mix in het team een voordeel : 

“ zo praten we ook met leerlingen van andere klassen; anders zou dat veel minder zijn” 
(Katrien, 17 jaar, leerling en lid van de MOS werkgroep)  

De  leerlingen geven ook aan dat ze een erg grote mate van participatie ondervinden  inzake MOS op 
hun  school. Het  zijn  zij  de  beslissingen nemen,  en  voor  hen  is  dit  in  die mate de normale  gang  van 
zaken dat ze zich niet kunnen inbeelden dit in andere scholen niet het geval zou zijn. Ze geven zelf aan 
dat volgens hun de boodschap van MOS alleen maar succesvol kan zijn als ze vanuit de leerlingen zelf 
komt.  Ze  geven  wel  aan  dat  de  MOS‐verantwoordelijke  als  klankbord  gebruikt  wordt  wanneer  er 
belangrijke beslissingen genomen dienen te worden. 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“Zijn  er  echt  scholen waar  de  leerkrachten de beslissingen nemen over MOS? dat  kan 
toch  niet  werken!  zoiets  moet  toch  van  de  leerlingen  zelf  komen?”  (Marlies,  18  jaar, 
leerling en lid van de MOS werkgroep) 

“We komen minstens een keer per week samen om te bespreken wat we gaan doen met 
MOS. De  ideëen halen we uit  brochures  en  van websites. We bespreken  soms wel  iets 
met Anne (de MOS‐verantwoordelijke), zeker als er centen nodig zijn om onze plannen, 
allee, uit te voeren” (Katrien, 17 jaar, leerling en lid van de MOS werkgroep) 

“We mogen  alles  uitproberen  dat  we  willen,  al  krijgen  we  soms  wel  te  horen  dat  we 
beter soms met iets kleiner beginnen. Maar wij willen het graag groot. Alleen zo zien alle 
leerlingen dat het menens is” (Sofie, 17 jaar, leerling en lid van de MOS werkgroep) 

Wel  ervaren  de  leerlingen  in  deze  school  dat MOS  erg  binnen  de muren  van  de  school  blijft,  en  ze 
erkennen  het  gevoel  dat  ze  graag  met  leerlingen  van  andere  scholen  zouden  kunnen  praten  over 
milieuzorg. 

“soms denk ik wel dat het vree goed zou zijn als we eens met de MOS‐groep van andere 
scholen zouden kunnen praten. daar zouden we heel veel aan kunnen hebben denk ik.” 
(Marlies, 18 jaar, leerling en lid van de MOS‐werkgroep) 

De MOS‐verantwoordelijke bevestigd dat  in deze  school  ze de  leerlingen echt  zelf  aan de  slag 
willen zetten. 

“… hebben ze als opdracht gekregen hé, jullie mogen een facet van [het] project eigenlijk 
zelf  invullen. Wa wil  je  realiseren, van milieu en  ja dan hebben ze  in groepjes allemaal 
beginnen overleggen en euh dingen mogen opschrijven. … ze wouden de handen uit de 
mouwen  steken. Werken,  da  vonden  ze  tof. Dus  eum,  er  is  ook  veel  zever  uitgekomen 
maar  toch  een  paar  bruikbare  dingen  ook.  Dus  op  die  manier  proberen  we  met  de 
leerlingen zelf te werken” (Anne, 31 jaar, MOS‐verantwoordelijke) 

Wanneer de leerlingen ingelicht worden over het feit dat hun school een van de scholen is die uit het 
kwantitatieve luik naar boven komt als een good practice school, geven ze aan dat een oorzaak van dat 
‘succes’ net die hoge participatiegraad is die ze ervaren in hun MOS‐werkgroep, en ook naar hun eigen 
motivatie om het project te doen slagen. 

“ik denk dat we vooral heel veel  zelf mogen en moeten doen voor MOS. Alles wat hier 
gebeurt is van leerlingen voor leerlingen. Dat komt goed aan.” (Zenobi, 17 jaar, leerling 
en lid van de MOS‐werkgroep) 

“we doen ook altijd ons best om echt voor een project  te gaan waarvan we zelf weten 
dat  de  andere  leerlingen  het  zal  interesseren.  We  gaan  niet  zomaar  iets  doen,  zoals 
iedereen zomaar verplichten om een appel te eten of zo” (Marlies, 18 jaar, leerling en lid 
van de MOS werkgroep) 

De MOS‐verantwoordelijke  haalt  ook  de  ondersteuning  aan  die  ze  vanuit  de  stedelijke  groendienst 
kreeg bij het uitvoeren van een vergroeningsproject op de school. Een materieel duwtje  in de  rug  is 
steeds welkom. 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“…  dat  [succes]  is  alleen  maar  mogelijk  geweest  door  da  we,  euhm  ik  heb  contact 
genomen  met  de  stadsdienst  van  Gent,  met  de  groendienst,  voor  onze  milieuweek 
eigenlijk. We  hadden  t  idee we moeten MOS  eigenlijk  nieuwe  zuurstof  geven  en  in  de 
milieuweek hebben we één workshop rond MOS en de leerlingen mochten kiezen wat ze 
wouden  veranderen  hier  op  school  en  das  er  een  beetje  uitgekomen.  Maar  ik  had 
materiaal  nodig  hé,  we  hadden  wel  honderd  vierdejaars  dit  jaar  dus  ik  had  contact 
genomen  met  de  stadsdienst  en  we  hebben  daar  ongelofelijk  veel  ondersteuning  van 
gekregen. De groendienst van [de stad] heeft eigenlijk heel dat project een beetje helpen 
trekken, ze hebben zelf een hele dag komen helpen met t inzaaien enzo met een tiental 
leerlingen, hebben we daar nu een ganse dag aan gewerkt. Zij brachten al het materiaal 
mee, al die planten, kijk ze staan hierbij, da hebben we gekregen van de stad.” (Anne, 31 
jaar, MOS‐verantwoordelijke)   

Ook het werk van de provinciale MOS‐begeleiders, en de materialen die vanuit MOS voorzien worden, 
worden aangehaald als een sleutelfactor in het halen van het boeken van succes met MOS.  

“Ik ben heel erg tevreden over de begeleiding die we krijgen. [De begeleider] is hier een 
aantal keer geweest en die heeft altijd zo veel tips en goede raad bij dat ik nog extra zin 
krijg. ook het materiaal is heel goed, zoals voorbeeldbrieven aan ouders enzo. Dat is een 
hele hulp dat  je dat niet allemaal zelf vanaf nul moet opstarten”. (Anne, 31  jaar, MOS‐
verantwoordelijke) 

Toch wordt  ook  aangestipt  dat  het  soms moeilijk  werken  is  als  je  geen  goed  zicht  heb  op wat  het 
allemaal oplevert, en de MOS‐verantwoordelijke in deze school ziet daar ook een mogelijk rol voor de 
MOS‐begeleider in weggelegd. 

“soms vind ik wel dat we wel weten wat we aan het doen zijn, maar of dat dan echt  is 
wat we het beste zouden doen weet ik niet zo heel goed. zoals als we nu echt gaan willen 
dat  onze  leerlingen  dingen  zelf  ook  gaan  doen…  dat  zou  ook  misschien  ook  in  de 
ondersteuning kunnen zitten… zo meer van hoe pak ik dat hier best aan, of hoe weet we 
dat het hier ook allemaal iets uithaalt? Je ziet dat voor een stuk wel aan de leerlingen, je 
voelt dat he, maar om het dan ook zeker te weten… ”(LK) 

Het project waar de  leerlingen het meest  trots op  zijn was er een waarbij de hele  school betrokken 
was. Er ontstaat een levendig gesprek wanneer de leerlingen vertellen over het project. 

“ die klerenactie was da wel populair, maar da was ook leerkrachten en secretariaat waren 
daar in geïnteresseerd”. (Marlies, 18 jaar, leerling en lid van de MOS werkgroep) 

“secretariaat was super geïnteresseerd!” (Sofie, 17 jaar, leerling en lid van de MOS werkgroep) 

“is dat ook een doelgroep dan van jullie acties, het secretariaat?” (Interviewer) 

“nee, we hadden gewoon een grapje gemaakt.” (Sofie, 17 jaar, leerling en lid van de MOS 
werkgroep) 

“ja in feite kunnen ze erbij, ze leren ook dingen bij” (Marlies, 18 jaar, leerling en lid van de MOS 
werkgroep) 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“Wat hield die klerenactie juist in?” (Interviewer) 

“ze mochten kleren binnenbrengen en dan kregen ze een bonnetje en op een andere dag 
mochten ze dan die bonnetjes inruilen voor een ander kledingstuk van iemand anders dus.. 
(Zenobi, 17 jaar, leerling en lid van de MOS werkgroep) 

“maar we hadden echt veel kleren…” (Katrien, 17 jaar, leerling en lid van de MOS werkgroep) 

“Hoeveel kilo hadden we? We hebben het gewogen hé, het was 95 de eerste keer en de tweede 
keer iets minder 86 denk dus das wel nog redelijk veel hé..” (Marlies, 18 jaar, leerling en lid van 
de MOS werkgroep) 

“en de overschot hebben we naar de Kringloopwinkel gebracht.” (Katrien, 17 jaar, leerling en 
lid van de MOS werkgroep)  

“dus da was wel een goeie actie daar hebben we nog veel.. en ook als ge naar die ouders stuurt 
das zeker van de eerste graad, eerste en tweede, en als die zeggen aahja mijn kleine heeft nog 
kleren liggen, k ga da meegeven..” (Zenobi, 17 jaar, leerling en lid van de MOS werkgroep) 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5.4  Secundair school 2  

“zorg dragen voor het milieu is chill, we doen dat allemaal hier op school” 

School  2  is  een  secundaire  school  van  het  gemeenschapsonderwijs  die  uitsluitend  ASO 
studierichtingen aanbiedt in de tweede en derde graad, en is gelegen in een landelijke omgeving. De 
school ligt in een groene residentiele rijk en is omgeven door hoge beuken en eiken. De school is een 
kleine vestigingsplaats van een groter atheneum dat 10 kilometer verderop ligt. De school  is klein en 
staat erom gekend een gemoedelijke sfeer te hebben, met weinig afstand tussen de leerlingen en de 
leerkrachten. De school zet sterk  in op een anti‐pest beleid en gaat er prat op dat pesten bij hun zo 
goed als niet voortkomt. Er zijn dieren aanwezig op het schoolterrein; de leerlingen dragen mee zorg 
voor de geiten, varkens, kippen en kalkoenen. De dieren zijn ondergebracht in rennen op en naast de 
speelplaats.  In  een  aangrenzend  stukje  bos  is  een  zitplek  ingericht  om  les  te  kunnen  geven  in 
openlucht. De school haalde recent haar tweede MOS logo.  

Net zoals in school 1 vinden de leerkrachten dat zorg dragen voor het milieu de plicht is van de 
directie, van alle leerkrachten, van het onderhouds‐ en technische personeel én van het administratief 
personeel; kortom van Iedereen. De leerkrachten geven weel aan dat er inzake milieuzorg minder dan 
gemiddeld  sprake  is  van  gedeeld  leiderschap.  Ook  het  reflecteren  over  milieuzorg  en  de  eigen  rol 
hierin is een werkpunt voor de school. De school lijkt vooral haar eigen manier van werken te hebben 
en daar volop voor te gaan zonder echt rond te kijken welke alternatieven er mogelijk zijn. In de school 
werd  gesproken  met  de  MOS‐verantwoordelijke  Mathilde,  leerkracht  biologie  met  zeven  jaar 
onderwijservaring, alsook met zes leerlingen. Een echte MOS‐werkgroep is er niet in de school; het is 
de MOS‐verantwoordelijke die de beslissingen neemt, maar verschillende  leerlingen werken op  losse 
basis mee aan de projecten. Het is met enkele van deze leerlingen dat er gesproken werd; drie jongens 
uit het vijfde jaar (Tom, Gert, en Geoffroy), twee meisjes uit het vijfde jaar (Charlien en Marjolein) en 
één jongens uit het zesde jaar (Geert). 

In  deze  school  ligt  de  klemtoon  op  het  eerste  zicht  erg  op  het  sorteren  van  afval. Wanneer 
gevraagd  naar  het  doel  van  Milieuzorg  op  School  halen  zowel  de  MOS‐verantwoordelijke  als  de 
leerlingen in eerste instantie afval sorteren aan. 

“Wat is het grote doel van MOS ?” (interviewer) 

“Sorteren” (Tom) 

“Ja zo activiteiten enzo doen” (Gert) 

“En ge krijgt naar uw voeten als ge zo plastic folie meeneemt.” (Marjolein) 

“ ja ze zijn echt wel streng da wij alles echt goed gesorteerd word, dat er niks op de 
grond ligt. (Tom) 

“En als straf moeten we de speelplaats opruimen.” (Gert) 

“Euhm.. wat  leren ze eruit?  Ja, afval vooral, we kieperen ook af en  toe de afvalbakken 
om.  Ja,  veiligheid  van  en  naar  de  school  zit  er  ook  in.”  (Mathilde,  MOS‐
verantwoordelijke) 



91 
 

De meest gebruikte manier om leerlingen in deze school aan te zetten tot het net houden van 
de terreinen is hen privileges te ontzeggen. 

“Ja,  ja.  Bijvoorbeeld  op  de  speelplaats  als  er  teveel  papiertjes  liggen  dan  wordt  de 
automaat ook voor een week gesloten.” (Mathilde, MOS‐verantwoordelijke) 

Al gaat het volgens de MOS‐verantwoordelijke wel verder dan afval sorteren, en dat een aantal 
van de zaken die leerlingen leren dankzij MOS ook elders inzetbaar zijn. 

“Het grote doel is ja, om de leerlingen milieubewust te leren omgaan, ma ja we zien da 
het soms wel heel heel moeilijk is.” (Mathilde, MOS‐verantwoordelijke) 

“Met  de  klas  hebben  ze  eigenlijk  nen  hele  originele  Dikke  Trui  en  zo  leren  ze  ook  in 
groep  samenwerken.  Enja,  brainstormen  ,van  hoe  gaan  we  da  hier  te  beste  doen?” 
(Mathilde, MOS‐verantwoordelijke) 

Dat wat er op school geleerd wordt  inzake milieuzorg ook buiten de schoolmuren relevant  is 
wordt geïllustreerd door de ervaring van een van de leerlingen: 

“[…] dat het veel beter zou zijn als ge aant douchen zijn en uw haar wast, da ge uw haar 
wast, de kraan afzet en dan uw haar wast enal en nie heel de tijd uw water zo. En als ge 
dan aant douchen zijt of aant afwassen ofzo zijt, dan denkte daar wel aan van ahja just 
kzal da toedraaien want ze hebben da is gezegd en das beter voor het milieu. Dus ge zijt 
er wel bewuster mee.” (Marjolein) 

De leerlingen worden betrokken bij het nemen van beslissingen, maar finale stem ligt niet bij 
hen. Die ligt ook niet bij de MOS‐verantwoordelijke, maar bij de directie. De leerlingen zelf hebben het 
gevoel dat hun advies wel gevraagd wordt, maar zijn niet zo zeker of het ook effectief gebruikt wordt 
in de besluitvorming inzake milieuzorg. 

[over de voorstellen van de leerlingen] “we moeten dat toch vaak nog bijsturen, want 
ja  zij  zien het  vaak  toch nog  zeer..  ja.. het eenvoudigste, het handigste, nie altijd het 
beste. Maar  zij  geven wel,  alé,  zij  krijgen wel  ook  de  ruimte  voor  advies  te  geven..” 
(Mathilde, MOS‐verantwoordelijke) 

“Maar dat beslissen dat gebeurt dan..” (interviewer) 

“Ja  eigenlijk  eerst  de  leerkrachten  en  die  gaan  da  advies  dan  weer  naar  de  onder 
directrice en zij beslist dan natuurlijk, ja.” (Mathilde, MOS‐verantwoordelijke) 

“Ah jawel da vragen ze ook wel ze. Wat zouden jullie doen? Wat denken jullie ervan? 
Wat motiverend  is  voor  de  andere  leerlingen  en  zo’n  dinges  zeggen.  Als  ze  dat  echt 
interessant of goed vinden dan zeggen ze wel van: Ahja dat gaan we doen en dan zie ik 
die  dat  wel  opschrijven. Maarja  ge  weet  niet  of  daar  echt  iets mee wordt  gedaan.” 
(charlien) 

Heel wat wijst erop dat MOS in deze school nogal sterk gestoeld  is op input van bovenaf. De 
MOS‐verantwoordelijke  lijkt de  touwtjes  in handen hebben en houden, en  leerlingen hebben eerder 
een  adviserende  rol  hebben  bij  het  nemen  van  beslissingen  dan  dat  hun  eigenaarschap  van  de 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beslissing wordt gestimuleerd.  Toch  zijn er ook elementen die hun  licht  kunnen werpen op waarom 
deze school naar bovenkomt als één van scholen die het goed doet op de gecombineerde good pratice 
variabele. Niet enkel is er veel groene ruimte rondom en op de school; de school zet ook expliciet in op 
het gebruiken van de natuur  in haar directe omgeving. De leerlingen geven ook de groene omgeving 
erg te appreciëren.   

“Ghoh, we zitten ten eerste toch al in een groene omgeving, en er zijn toch wel een 60‐
70% van de  leerlingen die met de fiets naar school komen, dus da  is al wel een groot 
pluspunt. Euhm ja, we proberen die natuur er toch wel veel bij te betrekken” (Mathilde, 
52 jaar, MOS‐verantwoordelijke) 

“Wij leven hier ook wel echt int groen.” (Gert) 

“Doet dat iets met jullie, dat groen in de omgeving?” (interviewer) 

“Ja das wel ontspannend. Zo groene omgeving in plaats van stad ofzo” (Geert) 

Bovendien heerst er onder de leerlingen in deze school een gevoel dat duurzaam denken en doen de 
norm  is.  Enkelen  onder  de  leerlingen  geven  ook  dat  ze  er  niet  aan  kunnen  weerstaan  om  soms 
milieuvriendelijk te handelen, dat het sterker is dan henzelf. 

“Milieuvriendelijke  zijn  is  chill,  wij  doen  dat  allemaal  hier  op  school”  (Tom,  16  jaar, 
leerling en lid van de leerlingenraad) 

“goed met het milieu omgaan. Dat is zo het nieuwe doel van alle mensen.” (Geoffroy) 

“Ik heb da echt super hard als ik op straat loop. Kheb da deze week zelfs nog gedaan. En 
ik zag dan zo’n zakske van de Panos voorbij waaien, kdacht van ja zou k da nu oprapen 
en da kwam zo aan mijn voeten. Kvond da nogal belachelijk omdat te laten liggen. Dus ik 
raap  da  op  en  gooi  da  in  de  vuilbak.”  (Charlien,  16  jaar,  leerling  en  lid  van  de 
leerlingenraad) 

“Ja kvind datbelachelijk als ge da op straat zou zien liggen en er gewoon voorbij lopen” 
(Tom, 16 jaar, leerling en lid van de leerlingenraad) 

Het  is deze sociale norm die de  leerlingen aanhalen als een belangrijk vorm van motivatie om al dan 
niet mee te doen met MOS‐acties op de school. 

“Iedereen  volgt  elkaar wel  een beetje  eh. Als  Charlien  zegt,  seg  ik  doen  ik  da hier  niet 
mee das echt kei belachelijk, dan ga ik na ne tijd ook nie meedoen omdat ge zowat uw 
eer wilt ja. Als ge dan ziet van tof iedereen doet mee, dan doet ge ook gewoon mee. Das 
dan tof da ge da mee heel de groep kunt doen.” (Marjolein) 

In de school heerst enerzijds een gevoel van verplichting om zorg te dragen voor het milieu, en dan in 
het bijzonder om zorgzaam met afval om te gaan. Tegelijkertijd is de sociale norm onder leerlingen zo 
dat het  als  algemeen het  juiste  gedrag wordt  aanzien. De  leerlingen  voelen ook aan dat hun  school 
ergens voor staat, en dat een milieubewuste houding daar een onderdeel van is. 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Maar wat ze al wel hebben gedaan en wat wel slim is eigenlijk, is dat het banken zijn die 
gerecycleerd  zijn  ofzoiets.  Dan  kunnen  ze  toch  een  beetje  aantonen  aan  de  leerlingen 
eumh als ge iets wilt, gaat het op die manier ook (Geert).  

“Als  ge  er  nieuwe nodig  hebt  kunde  beter  degene  pakken  die  zijn  gerecycleerd  en  iets 
doet waarvoor onze school staat” (Geoffroy). 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5.5  Basisschool 1 

“Liedjes, verkiezingsoverwinningen en diversiteit als meerwaarde” 

  Deze VVKSO basisschool ligt in een landelijke gemeente, en is historisch toegegroeid naar een 
erg  diverse  leerlingen  populatie:  waar  omliggende  scholen  hoofdzakelijk  een  autochtone 
leerlingenpopulatie hebben, heeft de bezochte basisschool grofweg een 50/50 verdeling autochtone 
en  allochtone  leerlingen.  De  school  ligt  centraal  in  de  gemeente  en  beschikt  over  moderne 
infrastructuur. Op de speelplaats staat hier en daar een eenzame boom; voor de rest is er weinig tot 
geen groen aanwezig in deze school. Het weinige groen dat deze school rijk is wordt voornamelijk als 
decoratief  ervaren.  Zelden wordt het  gebruikt  als  lesplek of  als  lesonderwerp. Hoewel  de  leerlingen 
tevreden zijn met het groen op hun school, geven de leerkrachten aan hier ontevreden over te zijn: ze 
zouden graag meer groen op school  zien. De school biedt  zowel kleuter‐ als  lager onderwijs aan, en 
behaalde net haar derde MOS‐logo. 

De leerkrachten in deze school geven aan dat vooral op samenwerking met externen nog extra 
ingezet zou kunnen worden, vooral het betrekken van ouders blijkt als heikel punt ervaren te worden. 
Ook zelfreflectie inzake de ondernomen milieuzorg acties komt in deze school, naar de perceptie van 
de  leerkrachten,  in mindere mate  voor.  Verder  geven  de  leerkrachten  wel  aan  dat  het  leiderschap 
inzake milieuzorg  als  gedeeld wordt  ervaren  en  dat  er  in  sterke mate  sprake  is  van  collegialiteit  en 
ondersteunende relaties inzake het realiseren van milieuzorg.  

  In deze school werd gesproken met juf Dora van het derde leerjaar. Juf Dora geeft nu ongeveer 
tien jaar les in deze school, en wordt door de meeste collega’s beschouwd als de groene juf. Ze is lid 
van  het MOS‐team  in  de  school, waarin  naast  haarzelf  nog  een  aantal  andere  leerkrachten  zetelen, 
tesamen  met  de  ‘groene  helpers’.  Deze  groene  helpers  zijn  leerlingen  die  democratisch  verkozen 
werden door de leerlingen op school om lid te worden van het MOS‐team. Er werd gesproken met de 
vier  verkozen  groene  helpers  van  dit  jaar.  Joren,  Ali,  Dounia  en  Lamia.  Allen  zijn  leerlingen  van  het 
vijfde jaar. Over deze verkiezingen vertelt juf Dora hetvolgende. 

“We hebben verkiezingen gedaan hé, heel eerlijk, de hele school heeft mogen stemmen. 
Echt op stembriefkes en dan mochten ze campagne voeren en affiches ophangen en dan 
zijn we samengekomen en dan mochten ze allemaal zo kort zeggen van ja, ‘stem op mij’ 
of ja ‘stem op ons’ want twas altijd wel per twee he zo want dan durven ze ook wat meer 
hé als ze met twee zijn, en da was eigenlijk  heel goed meegevallen ja.” (Juf Dora, MOS‐
verantwoordelijke) 

Dat deze verkiezingen leven bij de  leerlingen mag duidelijk wezen. Wanneer ernaar gevraagd 
wordt wordt  in  geuren  en  kleuren  verteld  over  verkiezingsstrategieën  en  overwinningsspeeches. De 
leerlingen  zijn  ook  al  bezig met  het  nadenken  over  hun  opvolging.  Na  twee  jaar wordt  een  andere 
ploeg  verkozen  en  de  leerlingen  geven  aan  nu  alvast  samen  te  werken  de  leerlingen  die  nu  in  het 
derde zitten en van plan zijn om op te komen wanneer ze in het vijfde zitten. 

De  participatie  van  de  leerlingen  omvat  ook meer  dan  enkel  de  verkiezingen,  ze  geven  hun 
mening en brengen ideeën aan. Bovendien ervaren de leerlingen dat hun inbreng belangrijk is en dat 
er rekening gehouden wordt met wat zij aanbrengen. Het gaat voor de groene helpers dan ook verder 
dan helpen met de logistiek van acties, en dat vinden ze duidelijk leuk en belangrijk. 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“De groene helpers helpen mee nadenken.  Int begin vant  jaar hebben we gezegd kijk 
dit jaar hé waar we zeker altijd iets rond doen is Dikketruiendag, Wereldwaterdag, hé, 
de Verkeersweek,  ..  en dan vergaderen we ook met hun, alé,  iemand anders  van het 
MOS‐team doet da, euhm ’s middags, en dan mogen zij  ideeën als ze  ideeën hebben, 
bijvoorbeeld wa kunnen we doen rond Wereldwaterdag of wa kunnen we doen rond… 
en  dan  proberen we  die  voor  zover  het mogelijk  is  daar  in  te  verwerken.”  (Juf  Dora, 
MOS‐verantwoordelijke) 

“Euhm, wij moeten dingen bedenken.” (Dounia, 11 jaar, groene helper) 

“Wij moeten dan bij meester Steven samenkomen.” (Lamia, 11 jaar, groene helper) 

“Zoals bij de fietsspoeling, zijn er zo, moet ge zo opdrachten verzinnen, en dan voor de 
laatste  dinge  verrassing  was  er  normaal  een  bosspel  maar  das  nie  doorgegaan, 
vanwege de regen.” (Joren, 10 jaar, groene helper) 

Juf Dora  is een overtuigde groene  juf. Ook  in haar vrije  tijd  zet  ze  zich  in voor de natuur via 
vrijwilligerswerk  voor  natuurpunt,  en  thuis  probeert  ze  zo  weinig  mogelijk  afval  te  produceren  en 
energie  en  water  te  verbruiken.  Haar  eigen  engagement  ziet  ze  vooral  voortgekomen  zijn  uit  haar 
betrokkenheid bij de jeugdbeweging. Wanneer haar vertelt wordt dat haar school één van de scholen 
is die binnen deze studie als good practice bestempeld wordt reageert ze daar alsvolgt op: 

“Da  was  wel  is  goed  om  te  horen  want  ge  steekt  daar  wel  werk  in  enzo  maar  soms 
vraagt ge u af, hé, houden ze het of zit het in hun hoofd of blijven ze..” (Juf Dora, MOS‐
verantwoordelijke) 

De  vraag  naar  effectiviteit  speelt  ook  hier  mee.  Wat  leveren  de  inspanningen  allemaal?  De 
inspanningen die geleverd worden, worden steeds op maat van de leerlingen vorm gegeven.  

“Maar we proberen het ook niet  té moeilijk  te maken denk  ik want  ja, ge kunt da heel 
moeilijk maken maar ik denk met kinderen in de lagere school moet ge t simpel houden.” 
(Juf Dora, MOS‐verantwoordelijke) 

“Maar we hebben al  vanalles, we hebben ook  ne  grote  gloop  toen we  rond da  thema 
gewerkt hebben, euhm, ik verkleed mij ook altijd als mevrouwtje was, haha, en da wéten 
de  kinderen  ook  direct  als  ze  mij  zien  komen  met  ne  strooien  hoed  en  ne  verrekijker 
zeggen ze ‘aah tis zeker iets van de natuur’. Ja, ze herkenne da. En we proberen da altijd 
een  beetje  uit  te  breiden  maar  niet  teveel  in  ene  keer.”  (Juf  Dora,  MOS‐
verantwoordelijke) 

De  leerlingen  voelen  aan  dat  hun werk  als  groene  helper  belangrijk  is  en  dat  zorg  dragen  voor  het 
milieu dat ook is. Bovendien hebben ze het gevoel dat ze echt een verschil kunnen maken, als individu 
en als groep. 

“hier  op  school  zitten  200  leerlingen  en  als  die  allemaal meedoen  begint  da  zo  al  een 
beetje beter te gaan. En nu moeten we zorgen dat andere mensen dat ook beginnen te 
doen.” (Ali, 11 jaar, groene helper) 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Bovendien  leeft het gevoel ook dat wat ze  leren niet binnen de schoolmuren blijft hangen. Er wordt 
thuis over gepraat, al is het niet evident om de MOS‐boodschap ook meer huis te geven. 

“Daar zit het soms moeilijk denk  ik, euhm.  Ja, alé, euhm,  ik vind de ouders, euhm, hoe 
moet ik da zeggen? De allochtone ouders denk ik da vind ik al heel moeilijk want soms is 
het gewoon al de taal die een probleem volgt hé we hebben nog altijd een deel moeders 
die geen Nederlands kunnen en dan is het wel moeilijk om die.. om die daarbij te halen 
vind ik, en..  ja, da lijkt ook alsof die daar nie zo in geïnteresseerd zijn maar als  ik zo zie 
andere ouders, alé, ik krijg toch regelmatig kinderen da zo dopjes brengen enzo da staat 
bij mij in de klas, of hebben ze batterijen, ja dan die mensen zijn daar dan thuis toch ook 
mee  bezig  hé. Ma  hoeveel  datda  er  juist  zijn,  ofdat  een  grotere meerderheid  is  ja,  da 
weet ik niet.” (Juf Dora, MOS‐verantwoordelijke) 

Juf  Dora  ervaart  dat  de  gemengde  leerlingenpopulatie  in  haar  school  de  invulling  van  MOS  mee 
bepaalt. Niet alleen wordt wat er gedaan wordt voor MOS specifiek afgestemd op de doelgroep, de 
MOS‐activiteiten brengen de leerlingen ook samen volgens Juf Dora. 

“… we proberen het simpel te houden, ook omdat we moéten, alé, niet dat het nu zo’n 
ander  niveau  is  hé  da  ook  nie  hé  maar  we  gebruiken  bijvoorbeeld  veel  liedjes  en 
verhaaltjes  en  zo weet  ge  dus  das  heel  toegankelijk  hé  en  de  kinderen  vinden  da  ook 
plezant hé en al die MOS‐liedjes en allemaal  zo dingen, die  kunt ge met anderstaligen 
gemakkelijk doen, verhaaltjes en liedjes en toneeltjes en alé daar voelen die hun ook.. alé 
daar zijn die ook goed in, in een toets van taal, daar voelen zij denk ik wel dat da.. maar 
in  die MOS‐projecten  is  da  onderscheid  kleiner  denk  ik.  Dan  doen  die  ook  enthousiast 
mee en dan krijg je ze wel mee. Da denk ik wel.” (Juf Dora, MOS‐verantwoordelijke) 

Als  reden  voor  het  succes  van MOS  in  haar  school  haalt  Juf  Dora  enerzijds  het  draagvlak  onder  de 
leerkrachten aan, en anderzijds verwijst ze naar de rol van de provinciale begeleiders. Als het over de 
begeleiding  gaat  illustreert  het  verhaal  van  juf  Dora  dat  de  manier  waarop  de  begeleiding  wordt 
vormgegeven als erg belangrijk wordt ervaren.  

“die [vorige provinciale begeleider] die zei altijd zo.. ja zo van die.. ja dat ik dacht van ja 
ma, ja nu weet ik eigenlijk nog niks en ja.. Eigenlijk heel anders. Soms vroeg ik mij af, is 
die daar eigenlijk zelf wel mee bezig.” (Juf Dora, MOS‐verantwoordelijke) 

“[De nieuwe begeider geeft]  ideeën, tips, .. euhm, hulp, schakels, waar ge naartoe kunt 
gaan,  waar  ge  nuttige  informatie  kunt  vinden.  Die  kijkt  dan  ook  zo  naar  onze 
actieplannen, die zegt daar zou ik nog wa of da zou ik nog wa proberen. Ja die mappen 
dan,  ik vind, daar staan soms toch ook  interessante dingen  in vind  ik.”  (Juf Dora, MOS‐
verantwoordelijke). 

Soms ervaart  Juf Dora dat  ze een beetje op een eiland  zit,  en dat er  in de andere naburige  scholen 
mensen met ervaring zitten die ook voor haar nuttig zouden kunnen zijn en vice versa. Maar het blijkt 
niet  eenvoudig  om  de  brug  te  slaan  naar  leerkrachten  op  andere  scholen.  Mogelijk  zouden  de 
provinciale begeleiders ook hierin een rol kunnen spelen. 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“Als ge niet weet hoe da andere scholen daarmee bezig zijn.. maar ik denk da ge altijd 
van elkaar kunt leren.” (Juf Dora, MOS‐verantwoordelijke). 

“… qua materiaal  enzo want wa doen wij  hier  het  thema waterhalen hé, we hebben 
zo’n heel circuit gemaakt waar alle kinderen van de hele school mochten doorschuiven 
en allemaal proefkes doen met water, ma ja, ge moet die proefkes zoeken ge moet die 
allemaal  uitproberen,  en  is  da  wel  een  goed  proefke  en  zou  ik  da  wel  doen  met 
kinderen en.. dan al da materiaal flessen en buizen en en.. trechters en.. en dan denk ik 
wij hebben da hier nu allemaal samen in een doos gestoken en, en, die opdrachten en 
stappenplannekes voor de proeven gelamineerd en alé, als er nu een school zou zeggen 
hé: seg, das wel  interessant hé. En alé, die zouden die doos  is, alé, dan kunt ge bijna 
direct  aan  de  slag  terwijl  da  anders  toch  wel  een  paar  uren  duurt  voor  da  ge  da 
allemaal  bij  elkaar  hebt  gezocht,  en  ja,  als  er  nu overal  zo,  in  elke  school  overal  een 
‘MOS‐hoek’ of  rek zou zijn, waar da ge zou zeggen hé, wij gaan daar  iets  rond doen, 
hebben  jullie  daar  iets  rond? Ma da wordt nog ni  zoveel  gedaan.. ma da  is  blijkbaar 
ook, ja kzegget, da is.. eigen.” (Juf Dora, MOS‐verantwoordelijke). 

“Leerkrachten zijn op zich zowiezo al wat gesteld op hun eigen zaken.  Ik sta nu met ne 
leerkracht int derde hé, en wij werken heel goed samen, als ik iets maak, een werkblad is 
da ook voor hem en als hij  iets maakt.. maar  ik heb soms tgevoel dat  toch wel zo heel 
wat  leerkrachten zo wat zij gemaakt hebben, nie zomaar uitdelen terwijl  ik daar, ma ik 
snap da nie. Ma  ik merk da zelfs hier op school ook, zo hé  int  tweede bijvoorbeeld, die 
samenwerking  is er nie, en die één klaagt daar dan van, die zegt  ja maar  ik geef altijd 
alles door en ik krijg niks terug..” (Juf Dora, MOS‐verantwoordelijke). 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5.6   Basisschool 2  

“MOS is leuk want het zijn toffe dingen zoals toneeltjes ” 

  Deze  school  is  een  kleine wijkschool  van  het  VVKSO  in  een  landelijke  gemeente  vlakbij  een 
provinciestad,  die  zowel  kleuter‐  als  lager  onderwijs  aanbiedt.  De  school  is  een  afdeling  van  een 
grotere  school  in  het  stadscentrum  en werk  erg  autonoom  zonder  dat  de  directeur  of  een  adjunct 
daarvoor dagelijks tot in de school komt. De kinderen in de school zijn zo goed als allemaal afkomstig 
uit de directe omgeving van de school. De leerkrachten geven aan dat alle dragers van beleidsvoerend 
vermogen  in  sterke  mate  aanwezig  zijn  in  de  school.  Enkel  het  reflectief  vermogen  van  de  school 
verdient  aandacht;  de  leerkrachten  geven  aan  dat  er  weinig  reflecterend  wordt  teruggeblikt  op 
voorbije activiteiten. Mogelijk omdat de activiteiten in deze school vlot en succesvol lijken te verlopen 
en  terugblikken  op  moeilijkheden  en  groeikansen  daardoor  niet  als  nuttig  of  nodig  gepercipieerd 
worden.  

De school heeft heel weinig groene elementen op haar domein staan; de speelplaats bestaat 
uit  een deels overkapt plein met betontegels. Wel  ligt de  school  in een groene wijk en  zijn er  in de 
directe  omgeving  van de  school  grasveldje met  bomen,  dewelke de  leerlingen  soms  gebruiken  voor 
activiteiten.  Zowel  de  leerkrachten  als  de  leerlingen  geven  aan  erg  ontevreden  te  zijn  over  de 
hoeveelheid  groen  op  school.  Alle  leerlingen  worden  betrokken  bij  MOS  in  deze  school,  en  de 
leerkrachten  geven  aan  de  milieuzorg  de  taak  van  het  ganse  team  is;  MOS  is  alles  behalve  een 
hobbyclub voor geïnteresseerden  in deze school. De  leerkrachten geven heel sterk aan dat er  inzake 
milieuzorg een grote diversiteit aan nieuwe initiatieven opgestart worden en dat de leerlingen op heel 
wat  verschillende  manieren  in  contact  komen  met  de  natuur  en  met  de  milieuproblematiek;  de 
leerlingen zijn het hiermee eens. De school haalde onlangs haar derde MOS‐logo. 

In  de  school  werd  gesproken  met  juf  Lies  van  het  tweede  jaar.  Het  is  juf  Lies  die  op  de 
wijkschool  Milieuzorg  op  School  trekt.  Ze  werkt  daarvoor  samen  met  Meester  Tom  van  de 
hoofdschool,  en  hoewel  de  twee  scholen  los  elkaar  initiatieven  opzetten  vallen  Juf  Lies  en Meester 
Tom  vaak  op  elkaar  terug  en  gebruiken  ze  elkaar  als  klankbord.  Er  is  in  de  wijkschool  een  groot 
draagvlak om aan milieuzorg te werken; alle leerkrachten doen mee indien dit gevraagd wordt en ook 
heel wat ouders steken graag een handje bij. Naast het gesprek met juf Lies werd ook gesproken met 
zes leerlingen van het laatste jaar: Margeaux, Isabeau, Bryan, Victor, Loïc en Faisal. 

  Juf Lies heeft niet de indruk dat ze iets speciaals moet ondernemen om het grote draagvlak dat 
voor MOS in haar school bestaat te onderhouden, het is er naar haar aanvoelen ook altijd geweest. De 
steun van de andere leerkrachten is volgens Juf Lies cruciaal om het project te doen welslagen. 

“… eigenlijk proberen we eerst de andere leerkrachten mee te trekken in t project want 
als zij er niet achterstaan gaat het ook niet lukken. Ge kunt niet alleen met drie een hele 
school  op  gang  trekken.  Dus  eigenlijk  is  t  wel  de  bedoeling  om  eerst  die  andere 
leerkrachten  te  overtuigen  voor  dat  je  met  de  kinderen  verder  kan.  Want  iedere 
leerkracht moest ook een aantal  lesjes geven over  iets van milieu, dus als zij zeggen ‘ik 
zie da niet zitten’, dan sta je nergens eigenlijk.” (Juf Lies, MOS‐verantwoordelijke) 

Het succes van MOS in haar school ziet Juf Lies vooral als een gevolg van het goede teamwerk 
dat inzake milieuzorg kan verzet worden. 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“Euh,  door  da we  er  allemaal  achterstaan  denk  ik wel  da we,  dat  da  lukt.  Dus  vooral 
omda we als team samenwerken. Als ge een team hebt dat nie goed samen kan werken 
is  da  veel  moeilijker. Maar  hier  zijn  we  eigenlijk  wel  een  goei  team,  dus  ‘k  heb  wel  t 
gevoel da we da kunnen.” (Juf Lies, MOS‐verantwoordelijke) 

  De  school  besteed  ook  specifieke  aandacht  aan  het  betrekken  van  ouders  bij  MOS.  Hen 
betrekken past in de totaalvisie die in deze school gehanteerd wordt voor MOS. In deze school kiezen 
ze niet voor losse flodders, maar wordt MOS een integraal deel van wat er reilt en zeilt op school. 

“… tgaat vooral ook nie alleen over de leerkrachten maar ook leerlingen betrekken in dat 
project en wa wij willen is ook ouders betrekken. Zorgen dat er aandacht voor is, niet dat 
de kinderen de hele dag met MOS, MOS, MOS bezig zijn maar dat da eigenlijk door de 
jaren  heenloopt,  dat  er  aandacht  is  voor  allerlei  verschillende  aspecten  en  da  ze  da 
blijven onthouden ook, da ze milieubewuster worden.” (Juf Lies, MOS‐verantwoordelijke) 

  De  leerlingen  geven  aan  dat  wat  er  allemaal  gebeurd  op  de  school  niet  enkel  vanuit  de 
leerkrachten komt; de regels over zorgen dragen voor het milieu worden mee door henzelf opgesteld. 

“Dat  zijn  de meesters  en  juffen  die  zeggen wat we moeten  doen,  euhm,  ja, maar  dat 
gebeurd ook in onze leerlingenraad, dat we dat afspreken dat da beter is. Da zijn kindjes 
die allemaal hun mening kunnen zeggen. Allemaal bij elkaar en ze kunnen dan dingen, 
wat ze daar niet goed aan vinden en hoe da ze da dan beter anders willen en dan kunnen 
ze da bespreken.” (Isabeau, 12 jaar) 

Op deze  school wordt er  altijd werk  gemaakt  van het  ludiek aankleden van MOS acties. Het 
afgelopen jaar werd er gewerkt rond het thema mobiliteit en werd een mascotte “Fonzi” in het leven 
geroepen. 

“Ja, da ging over mobiliteit en da was met de mascotte Fonzi, een manneke met een 
Elvis‐kuif en een heel  flashy  rood kostuum eigenlijk. En die kwam  in begin  september 
met auto naar  school  en die parkeerde op de  speelplaats  enal,  die maakt  een beetje 
ruzie van ‘wat is da hier toch, er is hier nooit parkeerplaats’, dan zijn de leerkrachten en 
de  kinderen,  die  hebben  geprobeerd  Fonzi  te  overtuigen  van  ‘dat  is  toch  niet  goed, 
verkoop die auto’ .. en door het jaar begon Jimpy met de fiets te komen, dan begon die 
een  fluo‐jas  te  dragen,  we  hebben  dan  ne  keer  de  uitlaatgassen  bekeken  dus  een 
doekje voor de uitlaat gehangen.. en op het einde van t schooljaar was er dan ook een 
schoolfeest, weer daar rond want Fonzi die had pech gehad zijn fiets was helemaal uit 
elkaar gevallen en op  t  schoolfeest hebben we da weer  in elkaar kunnen steken”  (Juf 
Lies, MOS‐verantwoordelijke) 

De  werking  is  niet  eenmalig,  maar  wordt  gedurende  het  ganse  jaar  aangehouden,  en  mee 
geïntegreerd  in  andere  activiteiten  zoals  het  schoolfeest.  De  mascotte  bezocht  de  school  ook 
meermaals; elke twee weken stond Fonzi aan de schoolpoort. De leerlingen leren Fonzi op die manier 
goed  kennen,  en  gaan met  hem  in  interactie,  geven  hem  raad  over  veilig  en  duurzaam naar  school 
komen. Op deze manier ontstaat bij de leerlingen het gevoel dat de verandering die Fonzi ondergaat 
mee door henzelf gerealiseerd werd. 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“In t begin deden we dat eigenlijk om 08u30, korte voorstellingetjes was dat twee keer 
in de maand, en veel ouders die de kinderen brengen blijven ne keer staan kijken aan 
de poort  of  die mogen ne  keer  binnenkomen. Dan  vooral  het  oudercomité betrokken 
eerst, die hebben ook brieven gemaakt voor alle ouders met een beetje uitleg over  ‘t 
project. En dan hebben we ook met die verschillende activiteiten, die fietstocht enzo, de 
ouders proberen te betrekken” (Juf Lies, MOS‐verantwoordelijke) 

“Dus op t einde van t jaar was Fonzi heel milieubewust hé, de fiets is veel beter of het 
openbaar  vervoer  of  te  voet..  en  we  hebben  toch  ook  een  hoop  ouders  kunnen 
overtuigen  van  kom  minder  met  de  auto  naar  school.”  (Juf  Lies,  MOS‐
verantwoordelijke) 

“We deden toneeltjes enzo, en op het schoolfeest was dat zo dat Fonzi zijn fiets kapot 
was en op het schoolfeest hebben we die dan gemaakt. (Faisal, 11 jaar) 

 Als  dat  is  heel  leuk  als  dat  onverwacht  is  en  dat  ze  soms  ’s  ochtends  hier  gewoon 
stonden als Fonzzi en dan nieuwe dingen uitlegden. (Margaux, 12 jaar) 

De vooruitgang of het succes van het project werd samen met de leerlingen in kaart gebracht; 
zo konden ook zij zelf zien wat hun inspanningen allemaal opleverden. 

“Dus we hebben dat ook in kaar gebracht vorig jaar: rode kopspeldjes voor kinderen die 
zeggen ‘ik woon hier, en kom met de auto, groene kopspeldjes voor wie dat er allemaal 
met  de  fiets  komt,  op  t  einde  van  t  jaar  hetzelfde  gedaan  en  zagen  we  veel  meer 
groene kopspeldjes dan rode” (Juf Lies, MOS‐verantwoordelijke) 

De  leerlingen worden  in deze school ook actief betrokken bij het nemen van de beslissingen 
inzake MOS.  Zij mogen  ideeën  aanbrengen  en wanneer  deze  ideeën  als  haalbaar  ingeschat worden 
door  de  leerkrachten  krijgen  de  leerlingen  groen  licht  om  ze  uit  voeren.  De  leerkrachten  staan  de 
leerlingen dan bij in het uitvoeren, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de leerlingen zelf.   

“zij moeten zorgen dat alles in orde komt. Wij zorgen wel dat alles klaarstaat maar zij 
moeten het grote werk zelf doen... Ja, ja. Ze krijgen de verantwoordelijkheid echt om 
het in goede banen te laten lopen.” (Juf Lies, MOS‐verantwoordelijke) 

De aanpak met de mascotte is typisch voor hoe ze hier op school werken rond milieuzorg. Het moet de 
leerlingen aanspreken zodat de boodschap blijft hangen. 

“Ja door zo toneel te spelen enzo, de kinderen zijn veel meer geboeid, buiten als  je zo 
één keer een  les geeft of een week  les over mobiliteit als da een gewone saaie  les  is, 
alé.. de kinderen gaan daar een weekje op denken maar de rest niet meer. Maar nu, de 
kleutertjes  spreken  nog  van  Jimpy,  er  zijn  er  die  niet weten  dat  ik  da  ben”  (Juf  Lies, 
MOS‐verantwoordelijke) 

“MOS is leuk want het zijn toffe dingen zoals toneeltjes enzo.” (Bryan, 11 jaar) 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6. Conclusies  

6.1   Leeswijzer 

Centraal  in het  voorliggend  rapport  staat de educatieve winst  van het project Milieuzorg op 
School.  Door  middel  van  verschillende  onderzoeks‐  en  analysetechnieken  werd  een  gamma  aan 
mogelijke educatieve effecten in kaart gebracht.  Een oriënterende literatuurstudie en parallel daaraan 
de  focusgroepgesprekken  met  de  provinciale  MOS‐begeleiders  gaven  invulling  aan  het  concept 
educatieve winst en brachten mogelijke verklarende variabelen voor die eventuele winst in kaart. Na 
aftoetsing  met  de  stuurgroep  en  de  internationale  klankbordgroep  werden  de  kantlijnen  van  het 
kwantitatieve luik getrokken. Aansluitend op dat luik werd een kwalitatief luik georganiseerd, waarbij 
in  een  aantal  good  practice  scholen  de  MOS‐verantwoordelijken  en  een  groep  leerlingen  aan  het 
woord komen. Dat biedt de mogelijkheid om ook andere dan de in het kwantitatieve luik gehanteerde 
verklarende variabelen een plaats te geven in de studie.  

In  dit  laatste  deel  van  het  rapport  worden  de  resultaten  van  beide  luiken  besproken.  Eerst 
wordt  er  ingegaan op de  verschillende educatieve  effecten  van MOS,  op  korte  en op  lange  termijn. 
Daarna wordt de rol van de verschillende verklarende variabelen in het behalen van deze educatieve 
winst besproken, om dan in een volgende fase in te gaan op welke inzichten het kwalitatieve luik bood 
bovenop de vaststellingen van het kwantitatieve luik. Er wordt ook stilgestaan bij de limitaties van de 
huidige  studie  en  er  worden  suggesties  gedaan  voor  vervolgonderzoek.  Ten  slotte  worden 
aanbevelingen geformuleerd op basis van de resultaten van beide luiken van de studie. 

6.2   Gewenste en bereikte effecten van Milieuzorg op School 

Uit de literatuurstudie en de focusgroepgesprekken kwam naar voren dat de milieuvriendelijke 
houding  van  leerlingen  en  van  leerkrachten  een  cruciale  plaats  innemen  in  de  educatieve winst  die 
MOS wil  en  zou moeten  bereiken.  Voor  het  kwantitatieve  luik werd  het  concept  ‘milieuvriendelijke 
houding’ geoperationaliseerd als bestaande uit verschillende educatieve outcomes: kennis, waarden, 
affectie, motivatie en gedrag. Zoals aangegeven in tabel 31 kunnen een toename of net een afname in 
de  verschillende  deelconcepten  van  deze  vijf  overkoepelende  concepten  gelabeld  worden  als 
gewenste educatieve winst van MOS.  

Zo  toont  de  literatuur  aan  dat  systeemkennis,  of  kennis  aangaande  de  wetenschap  van  de 
natuur  en  het  milieu  slechts  in  beperkte  mate  van  belang  is  voor  het  tot  stand  komen  van  een 
milieuvriendelijke houding.  Tegelijkertijd  is  het ook  zo dat de  rol  van  kennis niet  gebanaliseerd mag 
worden  in het  tot  stand komen van een dergelijke houding. Recent onderzoek  toont aan kennis wel 
degelijk  van  belang  is;  maar  de  twee  toegepaste  vormen  van  milieukennis  (impactkennis  en 
effectiviteitskennis) blijken daarbij belangrijker dan  ‘droge  feitenkennis’. Het  is met andere woorden 
belangrijker om te weten wat de gevolgen van je eigen keuze en acties zijn, en om te weten welke van 
verschillende keuzes de meest milieuvriendelijke is, dan om te weten hoe de waterkringloop verloopt 
of hoe zure regen tot stand komt (Roczen, 2012). Als we naar het overzicht in tabel 31 kijken, dan zien 
we dat MOS een effect heeft op de drie vormen van kennis, zowel bij leerlingen, bij oud‐leerlingen als 
bij  leerkrachten.  Het  grootste  effect  is  weggelegd  voor  systeemkennis,  in mindere  (doch  significant 
positieve) mate worden de toegepaste vormen van kennis bereikt door MOS voor de leerlingen. Deze 
effecten blijken ook op lange termijn stand te houden. Leerlingen secundair onderwijs, die reeds vier 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jaar van hun MOS‐school afgestudeerd zijn, weten meer over de natuur en het milieu dan leerlingen 
die  afstudeerden  aan  niet‐MOS‐scholen.  Dit  langetermijneffect  blijkt  aanwezig  voor  alle  drie  de 
vormen  van  kennis  die  in  deze  studie  aan bod  kwamen. Opvallend  is  dat  ook de  leerkrachten  in  de 
MOS‐scholen positieve effecten ondervinden als het om hun kennis gaat. Zo zijn leerkrachten in MOS‐
scholen  in  het  secundair  en  het  basisonderwijs  beter  op  de  hoogte  dan  hun  collega’s  uit 
controlescholen als het om systeemkennis gaat.  In het basisonderwijs doet dit effect zich bovendien 
ook voor inzake effectiviteitskennis.  

Tabel 31. Overzicht van de gewenste en bereikte educatieve winst van MOS voor leerlingen en 
leerkrachten uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs. 

Outcome  Gewenst 
Basisonderwijs  Secundair onderwijs 
Leer‐
lingen 

Leer‐
krachten 

Leer‐
lingen 

Oudleer‐
lingen 

Leer‐
krachten 

Kennis : systeemkennis   +  +++  +  +++  +  + 
Kennis : impactkennis   ++  ++    ++  +   
Kennis : effectiviteitskennis   ++  +  +  +  +   
Milieuwaarden : Preservatie   +++           
Milieuwaarden : Utilisatie   ‐  ‐‐  ‐  ‐‐  ‐‐  ‐ 
Affectie : inclusie in het zelf   +++           
Affectie : verbondenheid   +++  +         
Motivatie : intrinsiek   +++           
Motivatie : geïntegreerd   +++           
Motivatie : geïdentificeerd   ++  +    ++    + 
Motivatie : geïntrojecteerd  +           
Motivatie : extern gereguleerd   ‐      ++    ++ 
Motivatie : amotivatie   ‐‐‐  ‐‐    ‐‐  ‐   
Gedrag (intentie) : recycleren   +  +         
Gedrag (intentie) : mobiliteit   +           
Gedrag (intentie) : energie   +           
Gedrag (intentie) : plaatsvervangend  +  +         
 

De kenniseffecten blijken zich, zoals figuur 4  suggereert, vooral voor te doen halverwege het 
MOS‐traject, en de educatieve winst die bereikt wordt blijkt een plateau te bereiken bij het halen van 
het derde logo. Bij het halen van de groene vlag blijkt er zich nog slechts een klein surplus aan kennis 
te ontwikkelen bij zowel de leerlingen als de leerkrachten  

Tussentijdse conclusies aangaande het effect van MOS op kennis:  

‐ MOS heeft  een  positief  effect  op  de  kennis  (droog  en  toegepast)  van  de  leerlingen  in 
zowel het basisonderwijs als in het secundair onderwijs; 

‐ MOS heeft  een  langetermijneffect  op  de  kennis  (droog  en  toegepast)  op  leerlingen  in 
het  secundair  onderwijs:  vier  jaar  na  het  verlaten  van  een  MOS‐school  hebben 
jongvolwassenen nog steeds meer kennis van zaken; 

‐ MOS  heeft  een  klein  positief  effect  op  de  systeemkennis  van  leerkrachten,  zowel  in 
basisonderwijs als in het secundair onderwijs; 

‐ Het grootste effect van MOS is de toegenomen systeemkennis van de leerlingen. 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Hoewel MOS in eerste instantie zowel leerlingen als leerkrachten droge feitenkennis bij lijkt te 
brengen,  houdt  de  educatieve  winst  van  het  project  daar  niet  op.  Ook  voor  de  vier  andere 
overkoepelende  outcomes  (waarden,  affectie,  motivatie  en  gedrag)  werden  er  in  de  huidige  studie 
effecten  vastgesteld.  Opvallend  is  dat  MOS  over  de  ganse  lijn  de  utilizatiewaarden  van  alle 
onderzochte doelgroepen tempert. Zowel  leerlingen als  leerkrachten uit MOS‐scholen van zowel het 
basisonderwijs als het  secundair onderwijs hebben waarden die minder gefocust  zijn op het gebruik 
van natuurlijk milieu dan hun tegenhangers uit controlescholen. Voor de  leerlingen uit het secundair 
onderwijs  blijkt  dit  negatief  effect  ook  op  lange  termijn  te  blijven  bestaan:  oud‐leerlingen  uit MOS‐
scholen hebben lagere utilizatiewaarden dan oud‐leerlingen uit niet‐MOS‐scholen. MOS heeft echter, 
over de ganse breedte van bestudeerde doelgroepen, geen effect op de preservatiewaarden. Ook als 
we naar de verschillende operationalisaties van affectieve verbondenheid kijken,  stellen we zo goed 
als geen educatieve winst ten gevolge van MOS vast. Wel tonen de resultaten aan dat MOS een klein 
positief effect heeft op de affectieve verbondenheid van leerlingen uit het basisonderwijs. 

Tussentijdse conclusies aangaande het effect van MOS op waarden en affectie: 

‐ MOS  tempert  de  utilizatiewaarden  van  alle  betrokken  doelgroepen,  de  effecten  zijn 
sterker voor de leerlingen dan voor de leerkrachten; 

‐ Ook  op  lange  termijn  tempert  MOS  de  utilizatie  waarden  van  leerlingen  secundair 
onderwijs; 

‐ MOS heeft een klein positief effect op de affectieve verbondenheid van de leerlingen in 
het basisonderwijs; 

‐ MOS heeft geen effect op de preservatiewaarden van alle betrokken doelgroepen.  

Eerder onderzoek toont aan dat kennis, waarden en affectie onderling gerelateerd zijn (Boeve‐
de  Pauw  &  Van  Petegem,  2010).  Zo  gaan  enerzijds  dalende  utilizatiewaarden  samen  met  een 
toegenomen kennis, en anderzijds vertaalt een sterke affectieve verbondenheid met de natuur zich in 
hogere  preservatiewaarden.  Deze  samenhang  wordt  bevestigd  door  de  resultaten  van  de  huidige 
studie. MOS blijkt  vooral een effect  te hebben op kennis en utilizatiewaarden, maar niet  (of  toch  in 
mindere  mate)  op  affectie  en  preservatiewaarden.  Onderzoek  heeft  ook  reeds  aangetoond  dat 
preservatiewaarden  aanleiding  kunnen  geven  tot  milieuvriendelijk  gedrag,  terwijl  utilizatiewaarden 
zo’n effect niet of in sterk mindere mate hebben (Milfont, 2010). Dit is de reden waarom toegenomen 
preservatiewaarden  als  een  belangrijker  gewenst  effect  beschouwd  worden  dan  afgenomen 
utilizatiewaarden.  

Als we  kijken naar  de  vormen  van milieugedrag die  in  deze  studie werden opgenomen,  dan 
kunnen we vaststellen dat de resultaten hiervan in lijn liggen met wat er vastgesteld werd voor kennis, 
waarden en affectie, en hun samenhang met gedrag. Er werd gekeken naar het recycleergedrag van de 
respondenten,  naar  hun  mobiliteitsgedrag,  energiesparend  gedrag  en  naar  hun  ‘plaatsvervangend 
gedrag’. Deze laatste vorm omhelst voornamelijk het aanspreken van anderen (zoals ouders, peers) op 
hun  milieugedrag.  Enkel  voor  de  leerlingen  in  het  basisonderwijs  kon  een  effect  van  MOS  op 
milieugedrag  worden  vastgesteld.  Leerlingen  uit  het  laatste  basisonderwijs  die  school  lopen  in  een 
MOS‐school  geven  aan  vaker  te  recycleren  dan  leerlingen  uit  niet‐MOS‐scholen.  Ze  geven  ook  aan 
vaker anderen aan te spreken op hun milieugedrag. De effecten in kwestie zijn klein en doen zich vroeg 
in  het  MOS‐traject  voor;  meteen  na  het  behalen  van  het  eerste  logo.  Met  het  halen  van  de 
daaropvolgende logo’s blijkt er echter geen toename meer te zijn in de twee aangegeven gedragingen. 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Het  is dus niet zo dat de educatieve winst van MOS met betrekking tot het gedrag van de  leerlingen 
toeneemt  in  de  tijd.  De  leerlingen  secundair  onderwijs,  de  oudleerlingen  en  de  leerkrachten 
basisonderwijs en secundair onderwijs geven aan niet één van de gedragingen vaker uit te voeren. 

Tussentijdse conclusies aangaande het effect van MOS op gedrag: 

‐ MOS zet leerlingen in het basisonderwijs aan tot vaker recycleren en het aanspreken van 
anderen op hun milieugedrag; 

‐ Dit effect is klein, treedt snel op en blijft constant; 
‐ MOS heeft geen effect op het milieugedrag van de andere doelgroepen in de studie.   

Naast het gerapporteerde gedrag van de respondenten werd ook gevraagd naar de motivatie 
waarmee  milieugedrag  gesteld  wordt.  In  het  kader  van  dit  onderzoek  werden  verschillende 
motivatievormen van de verschillende doelgroepen bestudeerd. Als meest gewenste educatieve effect 
aangaande  motivatie  van  respondenten  werden  intrinsieke  motivatie  en  geïntegreerde  motivatie 
aangeduid,  omdat  het  deze  twee  vormen  zijn  waarvan  eerder  onderzoek  aantoont  dat  ze  op  een 
duurzame manier milieugedrag  kunnen  stimuleren  en  onderhouden  (Pelletier &  Sharp,  2008). Waar 
deze  eerste  vorm  van motivatie  beweegredenen  typeert  die  iets  zeggen  over  de  intrinsieke waarde 
van het stellen van een gedrag, zijn die van de tweede vorm gerelateerd aan het feit dat het gedrag 
verbonden wordt aan de identiteit van wie het gedrag stelt (“ik doe dit omdat het een deel uitmaakt 
van wie ik ben”). Voor geen van de doelgroepen die bestudeerd werden, kon een effect van MOS op 
deze  twee  vormen  van motivatie  vastgesteld worden.  Als  even  belangrijk  educatief  effect werd  het 
verminderen  van  amotivatie  aangeduid,  of milieugedrag  niet  te  stellen  uit  het  gevoel  dat men  toch 
geen daadkracht heeft inzake de milieuproblematiek. We stellen vast dat MOS inzake het verminderen 
van  deze  amotivatie  middelgrote  effecten  heeft  zowel  op  leerlingen  uit  het  basisonderwijs  als  op 
leerlingen  uit  het  secundair  onderwijs.  Bovendien  blijkt  dit  effect  op  leerlingen  uit  het  secundair 
onderwijs ook op  lange  termijn  stand  te houden.  Leerkrachten worden echter niet beïnvloed  in hun 
amotivatie. Wat we wel vaststellen zijn effecten van MOS op de geïdentificeerde motivatie en op de 
extern reguleerde motivatie. Sterker nog  in het secundair onderwijs dan  in het basisonderwijs geven 
leerlingen  aan  iets  te  doen  voor  het milieu  omdat  ze  weten  dat  dat  het  juiste  is  om  te  doen.  Een 
vergelijkbaar effect stellen we vast voor externe regulatie: sterker nog dan in het basisonderwijs geven 
leerlingen in het secundair onderwijs, en als gevolg van schooldeelname aan MOS, aan dat ze iets doen 
voor het milieu omdat ze ervaren dat het moet van externe bron (vrienden, leerkrachten …). Dit effect 
op  de  extern  gereguleerde  motivatie  is  bovendien  ook  aanwezig  bij  leerkrachten  uit  het  secundair 
onderwijs.  

Deze resultaten tonen aan dat, hoewel MOS er in slaagt om de amotivatie van de verschillende 
doelgroepen  te  doen  dalen,  het  er  niet  in  slaagt  hen  zodanig  te motiveren  dat  ze milieuvriendelijk 
gedrag stellen omwille van de intrinsieke waarde ervan. Wel blijkt MOS een gevoel van verplichting te 
stimuleren waarbij gedrag gesteld wordt omdat het moet van iemand anders. Het is net deze vorm van 
motivatie waarvan onderzoek heeft aangetoond dat het een zwakke voedingsbodem vormt voor het 
aanhouden van eventueel gesteld milieuvriendelijk gedrag. 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Tussentijdse conclusies aangaande het effect van MOS op motivatie: 

‐ MOS tempert de amotivatie van de verschillende doelgroepen; 
‐ MOS heeft geen effect op de  intrinsiek en geïntegreerde motivatie van de verschillende 

doelgroepen;  
‐ MOS verhoogt de geïdentificeerde motivatie van leerlingen in het basisonderwijs en nog 

sterker  van  leerlingen  in  het  secundair  onderwijs.  Leerlingen  geven  aan  sterker  te 
handelen vanuit rationele overwegingen; 

‐ MOS  verhoogt  de  extern  gereguleerde  motivatie  van  leerlingen  basis‐  en  secundair 
onderwijs én van  leerkrachten uit het secundair onderwijs; deze doelgroepen geven aan 
dat ze handelen vanuit een gevoel van externe verplichting. 

 

6.3   Wat verklaart de geobserveerde educatieve winst? 

  Scholen verschillen erg van elkaar als het aankomt op hoe ze MOS aanpakken. Deze studie wil 
verschillen  in die aanpak  relateren aan de verschillende educatieve outcomes waarop onder 6.2 het 
effect  van  MOS  beschreven  werd.  Het  in  verband  brengen  van  deze  verschillen  in  aanpak  met  de 
outcomes  laat  toe om aanbevelingen op  te  stellen met het oog op het vergroten van de educatieve 
winst  van  MOS.  Verschillende  factoren  met  betrekking  tot  de  aanpak  werden  daartoe  in  kaart 
gebracht. Zo werd de perceptie van de leerkrachten aangaande het beleidsvoerend vermogen van hun 
school inzake milieuzorg bestudeerd, en gaven zowel leerlingen als leerkrachten aan welke educatieve 
werkvormen  er  in  hun  school  gehanteerd  worden  inzake  milieuzorg.  Daarnaast  werd  ook  hun 
perceptie aangaande de hoeveelheid groene elementen op hun school in kaart gebracht, evenals het 
gebruik  daarvan;  gaat  het  enkel  om  de  decoratieve  waarde,  of  worden  de  groene  elementen  ook 
ruimtelijk (als turnplek, als ontspanningsruimte) of educatief (als lesmateriaal of lesplek) gebruikt? Ten 
slotte werd van elke school ook in kaart gebracht tot welk type ze behoort binnen de typologie zoals 
opgesteld door Kavadias en Dehertogh (2010).  

  Voor vier van de acht dragers van het beleidsvoerend vermogen  inzake milieuzorg werd een 
significante  proportie  van  de  variatie  op  schoolniveau  vastgesteld.  Dit  impliceert  dat  deze  dragers 
verschillen  tussen  de  scholen.  Tegelijkertijd  zijn  het  ook  enkel  deze  vier  dragers  die  mogelijke 
verschillen  tussen  de  scholen  aangaande  de  educatieve  outcomes  kunnen  verklaren.  Het  gaat  om 
‘gedeeld  leiderschap’,  ‘gezamenlijke  doelgerichtheid’,  ‘responsief  vermogen’,  en  ‘ondersteunende 
relaties’.  Tabel  32  geeft  een  overzicht  van  de  effecten  van  deze  vier  dragers  op  de  verschillende 
educatieve  outcomes.  Het  beleidsvoerend  vermogen  blijkt  vooral  betrokken  te  zijn  bij  de 
milieuwaarden  en  affectie  en  de  motivatie.  Opvallend  is  dat  gedeeld  leiderschap  inzake  milieuzorg 
blijkt te resulteren in een licht toegenomen affectieve verbondenheid bij de leerlingen. Scholen waar 
de  leerkrachten aangeven dat het  leiderschap  inzake milieuzorg minder dan  in andere scholen  in de 
hand wordt gehouden door één centrale figuur slagen er beter in om de affectieve verbondenheid van 
hun leerlingen met de natuur de versterken.  

Ook  opvallend  zijn  de  negatieve  effecten  van  drie  van  de  dragers  (gedeeld  leiderschap, 
gezamenlijke doelgerichtheid en ondersteunende relaties) op de extern gereguleerde motivatie van de 
leerkrachten  in het  secundair onderwijs. De  resulaten van de huidige studie  tonen dat MOS blijkt  te 



107 
 

resulteren in een toegenomen externe gereguleerde motivatie, terwijl het gewenste effect net  is om 
die vorm van motivatie te verminderen. De resultaten tonen aan dat aan de afbouw van deze extern 
gereguleerde  motivatie  gewerkt  kan  worden  door  in  te  zetten  op  een  gedeeld  leiderschap,  een 
gezamenlijke  doelgerichtheid  en  ondersteunende  relaties.  Blijkbaar  kan  een  aanpak  waarbij  de 
leerkrachten  sterker  betrokken  worden  en  waarbij  ze  op  elkaar  kunnen  terugvallen  een  remedie 
vormen tegen de toename in extern gereguleerde motivatie. 

Tabel 32. Effecten van de dragers van beleidsvoerend vermogen op de verschillende educatieve 
outcomes.  

Effect van drager op onderstaande 
outcome 

Gedeeld 
leiderschap 

Gezamenlijke 
doelgerichtheid 

Responsief 
vermogen 

Ondersteunende 
relaties 

Kennis : systeemkennis          
Kennis : impactkennis          
Kennis : effectiviteitskennis          
Milieuwaarden : Preservatie          

Milieuwaarden : Utilizatie   LKn : ‐     

LL BaO : ‐‐ 
LL SO : ‐ 
LK BO : ‐‐ 
LK SO : ‐ 

Affectie : inclusie in het zelf          
Affectie : verbondenheid   LLn : +      LLn : + 
Motivatie : intrinsiek          
Motivatie : geïntegreerd          
Motivatie : geïdentificeerd          
Motivatie : geïntrojecteerd         
Motivatie : extern gereguleerd   LK SO : ‐  LK SO : ‐    LK SO : ‐ 
Motivatie : amotivatie          
Gedrag (intentie) : recycleren          
Gedrag (intentie) : mobiliteit          
Gedrag (intentie) : energie          
Gedrag (intentie) : plaatsvervangend         
LLn = alle leerlingen, LL BaO = leerlingen basisonderwijs, LL SO = leerlingen secundair onderwijs, LKn = alle leerkrachten, LK BaO = leerkrachten 
basisonderwijs, LK SO = leerkrachten secundair onderwijs 

Met  betrekking  tot  de  educatieve  werkvormen  werden  aan  de  hand  van  een  exploratieve 
factoranalyse  twee  dimensies  onderscheiden,  die  we  omschrijven  als  ‘geïntegreerde  aanpak’  en 
‘regelgerichte  aanpak’.  Waar  de  geïntegreerde  aanpak  werkvormen  omhelst  zoals  jaarprojecten, 
debatten  en  uitnodigen  van  gastsprekers,  maakt  de  regelgerichte  aanpak  eerder  gebruik  van 
kortlopende projecten, het stellen/formaliseren van regels aangaande milieuzorg en het ophangen van 
posters. Als we kijken naar het effect van deze twee verschillende educatieve aanpakken, dan zien we 
in eerste  instantie dat de effecten zich uitsluitend, en ook niet verassend, bij de  leerlingen afspelen. 
Waar de geïntegreerde aanpak een klein positief effect heeft op systeemkennis, heeft  ze een groter 
effect op de twee toegepaste vormen van kennis (impactkennis en effectiviteitskennis), en dit zowel in 
het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Deze aanpak blijkt dus een manier te zijn om werk te 
maken van het versterken van de toegepaste milieukennis van leerlingen. We stellen ook vast dat deze 
aanpak tegelijkertijd de utilizatiewaarden van leerlingen tempert en de extern gereguleerde motivatie 
en  amotivatie  van  jongeren  afzwakt.  Het  is  plausibel  om  aan  te  nemen  dat  het  activerende  en 
betrokken  karakter  van  de werkvormen  die  samen  gebundeld  zijn  onder  de  noemer  ‘geïntegreerde 
aanpak’ de oorzaak zijn van deze effecten, die mooi aansluiten bij een aantal van de gewenste effecten 
zoals geïdentificeerd in tabel 33. De regelgerichte aanpak blijkt het omgekeerde te doen; deze aanpak 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resulteert  enkel  in  een  toename  van  de  systeemkennis,  niet  in  de  toegepaste  vormen  van  kennis. 
Bovendien  heeft  deze  aanpak  een  ongewenst  effect;  hij  verhoogt  de  utilizatiewaarden  van  de 
leerlingen. De resultaten tonen aan dat de geïntegreerde aanpak niet enkel te verkiezen  is boven de 
regelgerichte, maar dat de regelgerichte aanpak te vermijden zou kunnen zijn. 

De resultaten aangaande de typologie tonen aan dat een intensievere omgang met milieuzorg (i.e. het 
sterker  integreren  van  milieuzorg  in  het  educatief  project  van  de  school;  het  minder  vrijblijvende 
omgaan met leerlingenbetrokkenheid, het cumuleren van activiteiten …) een aantal effecten heeft op 
de educatieve outcomes. Ten eerste zijn er de effecten die in lijn liggen met de gewenste effecten: de 
systeemkennis en impactkennis van leerlingen basisonderwijs én secundair onderwijs hebben baat bij 
een  intensiever omgaan, bovendien zwakt dit de utilizatiewaarden en amotivatie af en versterkt het 
licht  de  affectieve  verbondenheid  van  de  leerlingen  met  de  natuur.  Echter,  als  we  kijken  naar  het 
effect  op  de  extern  gereguleerde  motivatie,  dan  moeten  we  vaststellen  dat  naast  de  gewenste 
effecten een intensiever omgaan met milieuzorg in het basisonderwijs en sterker nog in het secundair 
onderwijs ook ongewenste effecten heeft. Mogelijk  is het verplichtende of geformaliseerde karakter 
van NME in scholen die tot het type ‘doordrongen van NME’ behoren dat er voor zorgt dat de extern 
gereguleerde motivatie toeneemt.   

Tabel  33.  Effecten  van  didactische  aanpak  en  typologie  op  de  verschillende  educatieve 
outcomes. Voor de typologieën is ‘NME niet voor ons’ steeds de referentiecategorie.   

Effect van didactische aanpak of 
typologie op onderstaande outcome 

Geïnte‐
greerde 
aanpak 

Regelge‐
richte 
aanpak 

NME in 
basisvorm 

NME in 
balans 

door‐
drongen 
van NME 

Kennis : systeemkennis   LLn +  LLn +    LLn +  LLn + 
Kennis : impactkennis   LLn ++      LLn +  LLn + 
Kennis : effectiviteitskennis   LLn ++         
Milieuwaarden : Preservatie            
Milieuwaarden : Utilisatie   LLn ‐  LLn +    LLn ‐  LLn ‐ 
Affectie : inclusie in het zelf            
Affectie : verbondenheid         LLn+  LLn + 
Motivatie : intrinsiek            
Motivatie : geïntegreerd            
Motivatie : geïdentificeerd         LLn +  LLn ++ 
Motivatie : geïntrojecteerd           

Motivatie : extern gereguleerd   LLn ‐      LLn +  LL BO + 
LL SO ++ 

Motivatie : amotivatie   LLn ‐‐      LLn ‐  LLn ‐ 
Gedrag (intentie) : recycleren            
Gedrag (intentie) : mobiliteit            
Gedrag (intentie) : energie            
Gedrag (intentie) : plaatsvervangend           
LLn = alle leerlingen, LL BaO = leerlingen basisonderwijs, LL SO = leerlingen secundair onderwijs, LKn = alle leerkrachten, LK BaO = leerkrachten 
basisonderwijs, LK SO = leerkrachten secundair onderwijs 

Leerlingen en  leerkrachten gaven doorgaans aan dat ze ontevreden zijn over de hoeveelheid 
groene elementen (bomen, grasveld, borders, een vijver, een moestuin …) op hun school. De huidige 
studie  onderzocht  het  effect  van  de  gepercipieerde  hoeveelheid  groen  op  school  en  het  gebruik 
daarvan op de educatieve outcomes. Met betrekking tot het gebruik werd een onderscheid gemaakt 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tussen het  louter decoratief gebruiken van de groene elementen, het ruimtelijk gebruiken ervan (i.e. 
als  turnplek of als plek voor ontspanning) en het didactische gebruik  (als  lesmateriaal en/of  lesplek). 
Tabel 34 toont dat het ruimtelijk en didactisch gebruik van de groene elementen een negatief effect 
heeft  op  de  utilizatiewaarden  en  een  positief  effect  op  de  affectieve  verbondenheid  van  leerlingen. 
Bovendien  heeft  in  het  basisonderwijs  de  loutere  aanwezigheid,  of  beter  de  hoeveelheid  groene 
elementen,  ook  een  positief  effect  op  de  affectieve  verbondenheid  van  leerlingen  in  het 
basisonderwijs. Het didactisch gebruik van de aanwezige groene elementen tempert daarnaast ook de 
extern  gereguleerde  motivatie  en  amotivatie  van  leerlingen  in  zowel  het  basisonderwijs  als  in  het 
secundair onderwijs.  

Tabel 34. Effecten van de hoeveelheid groene elementen op school en hun gebruik op de 
verschillende educatieve outcomes.   

Effect van kenmerk van groene 
elementen op onderstaande outcome 

Hoeveelheid  Gebruik : 
versiering 

Gebruik : 
ruimtelijk 

Gebruik : 
didactisch 

Kennis : systeemkennis          
Kennis : impactkennis          
Kennis : effectiviteitskennis          
Milieuwaarden : Preservatie          
Milieuwaarden : Utilizatie       LLn ‐  LLn ‐ 
Affectie : inclusie in het zelf          
Affectie : verbondenheid   LL BO ++    LL BO +  LL BO ++ 
Motivatie : intrinsiek          
Motivatie : geïntegreerd          
Motivatie : geïdentificeerd          
Motivatie : geïntrojecteerd         
Motivatie : extern gereguleerd         LLn ‐ 
Motivatie : amotivatie         LLn ‐ 
Gedrag (intentie) : recycleren          
Gedrag (intentie) : mobiliteit          
Gedrag (intentie) : energie          
Gedrag (intentie) : plaatsvervangend         
LLn = alle leerlingen, LL BaO = leerlingen basisonderwijs, LL SO = leerlingen secundair onderwijs, LKn = alle leerkrachten, LK BaO = leerkrachten 
basisonderwijs, LK SO = leerkrachten secundair onderwijs 

6.4   Conclusies uit het good practice luik  

De gebruikte analytische benadering van het kwantitatieve luik heeft als beperking dat indien 
scholen onvoldoende van elkaar verschillen in de mate waarin ze van invloed zijn op outcomes die als 
educatieve winst  bestempeld  kunnen worden,  het  niet mogelijk  is  om  de  effecten  van  verklarende 
variabelen  te  onderzoeken.  Zo  is  een  gevolg  van  het  feit  dat  scholen  niet  statistisch  significant  van 
elkaar verschillen als het aankomt op de preservatiewaarden van de leerlingen die daar school lopen, 
dat we binnen het opzet van het kwantitatieve  luik geen uitspraak kunnen doen over de  invloed die 
variabelen  zoals  educatieve  werkvormen  of  beleidsvoerend  vermogen  hebben  op  de 
preservatiewaarden van de  leerlingen. Uit het kwantitatieve  luik bleek bovendien dat die variabelen, 
waarvan de literatuur aangeeft dat ze het meest belangrijk zijn als het aankomt op de totstandkoming 
van milieuvriendelijke  gedrag,  het minst  verschillen  tussen  de  scholen.  Deze  bevinding  betekent  op 
zich  dat  MOS  van  geen  of  van  beperkte  invloed  is  als  het  aankomt  op  de  preservatiewaarden,  de 
affectieve verbondenheid en de intrinsieke motivatie van leerlingen. Dit kan gesteld worden omdat de 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steekproef zo samengesteld is dat het erg plausibel is dat alle verschillen tussen de scholen te wijten 
zijn  aan  verschillen  in  de  plaats  van  de  scholen  in  het  MOS‐traject,  en  daartegenover  dat  het 
ontbreken  van  verschillen  evenzeer  te wijten  is  aan  het  onvermogen  van  dat MOS‐traject  om  in  te 
spelen op de variabelen in kwestie.   

Het is ondermeer om deze reden dat het kwalitatieve luik opgezet werd. Vier scholen die hoog 
scoren  op  een  samengestelde  variabele  (die  de  scores  van  de  leerlingen  aangaande 
preservatiewaarden,  affectieve  verbondenheid  en  intrinsieke motivatie  samenbrengt) werden  onder 
de loupe genomen. Ondanks het feit dat er onder alle scholen in het kwantitatieve luik geen statistisch 
significant vast te stellen variantie geobserveerd werd, zijn het deze vier scholen waarin de leerlingen 
het beter doen op de  samengestelde variabele dan  in de andere  scholen. Het kwalitatieve  luik ging, 
door in gesprek te gaan met MOS‐trekkers en met leerlingen, enerzijds op zoek naar bevestiging van 
een  aantal  bevindingen  uit  het  kwantitatieve  luik  en  anderzijds  naar  verklarende  variabelen  die 
omwille van pragmatische keuzes geen plaats hadden binnen dat kwantitatieve luik.  

   Eén  van  de  observaties  die  terugkomt  in  de  verschillende  onderzochte  cases  is  dat 
leerlingbetrokkenheid een cruciale factor blijkt te zijn. In één van secundaire scholen is het zo dat de 
leerlingen de volledige verantwoordelijkheid voor het invullen en voor het welslagen van MOS op hun 
school dragen. Het  is voor deze  leerlingen bovendien evident dat ze dit hoge niveau van participatie 
handhaven, en zowel zijzelf als de MOS‐verantwoordelijke in deze school duiden de participatie aan als 
een succesfactor in  het MOS‐verhaal bij hun op school. De leerlingen halen aan dat het net is doordat 
de boodschap van milieuzorg vanuit de  leerlingen zelf  komt dat  ze ook goed aankomt bij de andere 
leerlingen. Het is in deze school ook zo dat MOS schoolbreed wordt geïmplementeerd en dat zowel de 
leerlingen,  de  leerkrachten  als  het  technisch  en  administratief  personeel  meewerken  aan  de MOS‐
acties.  

In de basisscholen die  in het kwalitatieve  luik aan bod kwamen is er minder sprake van deze 
vergevorderde vorm van participatie, maar in elk van deze scholen dienen de leerlingen als raadgevers 
bij  het  nemen  van  beslissingen.  De  acties  worden  in  deze  basisscholen  ook  opgezet  vanuit  de 
leefwereld  van  de  leerlingen.  Terwijl  de  ene  school  de  nadruk  legt  op  ludieke  acties  waarbij  de 
leerlingen veel verbeelding kunnen gebruiken, zet de andere school onder andere in op werkvormen 
waarbij verschillen tussen leerlingen met het Nederlands als moedertaal en taalzwakke leerlingen als 
een meerwaarde wordt aangegrepen. Zo brengt MOS de leerlingen dichter bij elkaar.  In de school  in 
kwestie  levert MOS dan ook meer op dan de educatieve winst zoals beschouwd in het kwantitatieve 
luik. Ook  in de andere scholen halen zowel de MOS‐verantwoordelijken als de  leerlingen aan dat de 
winst  van MOS verder  reikt dan een milieuvriendelijke houding.  Zo worden  sociale en professionele 
vaardigheden als vergaderen, argumenteren, brainstormen, presenteren, omgaan met moeilijkheden, 
het overtuigen  van andere partijen … aangehaald  als  zaken die de  leerlingen  leren dankzij MOS. De 
leerlingen geven bovendien zelf aan dat ze deze zaken ook buiten MOS en buiten de schoolse context 
kunnen toepassen. Daarbij verwijzen ze onder andere naar hun toekomstige professionele leven. 

De resultaten van het kwalitatieve luik suggereren ook dat het effect van de aanwezigheid en 
het gebruik van groene elementen op school zich niet, zoals in het kwantitatieve luik blijkt, beperkt tot 
de  leerlingen  van  het  basisonderwijs,  maar  dat  ook  in  het  secundair  onderwijs  een  groene 
schoolomgeving educatieve winst zou kunnen opleveren. 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De verschillende dragers van het beleidsvoerend vermogen van de scholen  inzake milieuzorg 
komen  ook  aan  bod  tijdens  de  gesprekken  met  de  good  practice  scholen.  Zo  geven  de  MOS‐
verantwoordelijken aan dat de directeur een cruciale rol kan spelen in het succes van MOS. Niet zozeer 
in het opnemen of naar zich toe trekken van verantwoordelijkheden inzake milieuzorg, maar wel in het 
deelnemen  aan  het  tot  stand  komen  van  een  gedeeld  leiderschap  waarbij  verantwoordelijken 
gedragen  worden  door  het  team  van  betrokkenen.  De  MOS‐verantwoordelijken  halen  ook 
herhaaldelijk  aan  dat  binnen  hun  scholen  een  sterk  draagvlak  bestaat  voor  het  voeren  van  een 
milieuzorgbeleid, en dat de neuzen in dezelfde richting staan als het op milieuzorg aankomt; er blijkt in 
deze scholen sprake te zijn van gezamenlijke doelgerichtheid. Soms ervaren de MOS‐trekkers in deze 
good practice scholen ondanks het gedeeld leiderschap en de gezamenlijk doelgerichtheid dat ze baat 
zouden  hebben  bij  het  bestaan  van  ondersteunde  relaties.  Het  reflecteren  over  praktijk  en  het 
uitwisselen van materialen en methodieken wordt herhaaldelijk aangehaald in de gesprekken met de 
MOS‐verantwoordelijken. Zowel zij als de leerlingen ervaren dat het nuttig en aangenaam zou zijn om 
overheen scholen samen te werken. Zo geven leerlingen van één van de secundaire scholen aan dat ze 
een  soort  van  lokaal  scholierennetwerk  inzake MOS heel erg  zouden  zien  zitten, en geeft een MOS‐
verantwoordelijke van een van de basisscholen aan dat samenwerking en het delen van ontwikkelde 
materialen  en  methodieken  overheen  scholen  een  hele  stap  voorwaarts  zou  kunnen  zijn.  Naar  de 
opinie van deze MOS‐verantwoordelijke is er daarvoor wel werk aan de winkel aangezien leerkrachten 
(in haar perceptie)  vaak niet  echt  snel  bereid om dit  soort  van  samenwerking, waarbij  sterk  ingezet 
wordt  op  het  delen  van middelen  en  ideeën,  aan  te  gaan.  Hier  zou  de MOS‐begeleiding  een  rol  in 
kunnen hebben; enerzijds in het ontsluiten van materialen, anderzijds in het bewerkstelligen van een 
delende mentaliteit bij MOS‐verantwoordelijken. Ook in het tot stand komen van een samenwerking 
tussen  leerlingen of MOS‐werkgroepen overheen  scholen  zouden de provinciale begeleiders hun  rol 
kunnen hebben volgens de respondenten. 

Wat  de  verschillende  betrokkenen  in  het  kwalitatieve  luik  aangeven,  evenals  de  provinciale 
begeleiders  tijdens  de  focusgroepgesprekken bij  de  start  van de  studie,  is  dat  het  complex  is  om  in 
kaart  te brengen of acties  iets uithalen  in  termen van educatieve winst. Het  zou  interessant kunnen 
zijn om de MOS‐verantwoordelijken, de MOS‐werkgroepen, de MOS‐teams, of welke MOS‐constellatie 
er dan ook bestaat binnen een school, handvaten aan te reiken inzake het detecteren van educatieve 
winst. Het zou daarbij kunnen gaan om het aanreiken van theoretische kaders of meetinstrumenten 
waarmee educatieve outcomes opgevolgd kunnen worden.       

6.5   Sterke punten en werkpunten van de huidige aanpak 

Deze studie toont aan dat het project Milieuzorg op School educatieve winst  teweeg brengt. 
De  effecten  die  vastgesteld  werden  doen  zich  zowel  in  het  basisonderwijs  als  in  het  secundair 
onderwijs  voor,  bij  leerlingen  en  bij  leerkrachten,  op  korte  en  op  lange  termijn,  en  zowel  in  het 
cognitieve als in het affectieve domein.  

MOS  slaagt er  in om de  leerlingen van  zowel het basisonderwijs  als het  secundair onderwijs 
een  portie  kennis mee  te  geven  die  leerlingen  in  controlescholen  niet mee  krijgen.  Zo weten MOS‐
leerlingen  meer  inzake  theoretische  systeemkennis,  en  inzake  toegepaste  vormen  van  kennis  zoals 
impactkennis  en  effectiviteitkennis.  De  leerlingen  krijgen  op  die  manier  handvaten  om  keuzes  te 
kunnen maken  inzake duurzaamheid. Deze handvaten blijken ook op  lange termijn stand te houden: 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oud‐leerlingen van MOS‐scholen (bevraagd vier jaar na hun afstuderen) doen het beter op het vlak van 
systeem‐, impact‐ en effectiviteitskennis. Naast meer kennis bij de leerlingen doen ook leerkrachten in 
MOS‐scholen van zowel basis‐ als secundair onderwijs het beter dan hun collega’s in controlescholen 
als het aankomt op ecosysteemkennis. De kanttekening dient evenwel gemaakt te worden dat terwijl 
MOS  een  sterker  effect  blijkt  te  hebben  op  systeemkennis  dan  op  toegepaste  kennis,  het wel  deze 
toegepaste  kennis  is die  van belang  is  inzake het  tot  stand komen van milieuvriendelijk  gedrag.  Een 
tweede kanttekening die gemaakt kan worden is het feit dat het effect van MOS op kennis nog net iets 
anders  is  voor  leerlingen  die  aangeven  betrokken  te  zijn  bij  MOS  (i.e.  in  een  MOS‐team  of  MOS‐
werkgroep  zitten)  dan  voor  de  leerlingen  die  dat  niet  doen.  De  MOS‐betrokken  leerlingen  blijken 
sterker  dan  de  niet‐MOS‐betrokken  leerlingen  educatieve  winst  inzake  de  toegepaste  vormen  van 
kennis te ondervinden; deze leerlingen leren mogelijk dankzij hun actieve rol in het MOS‐gebeuren op 
school andere zaken dan de gemiddelde leerlingen. 

 MOS slaagt er ook in om op het vlak van motivatie één en ander mee te geven aan leerlingen 
en  leerkrachten. Het belangrijkste effect dat  inzake motivatie  vastgesteld werd  in deze  studie  is  dat 
MOS er in slaagt om de amotivatie van leerlingen tegen te gaan. Leerlingen uit MOS‐scholen hebben 
minder  het  gevoel  dat  hun  acties  ‘toch  niets  uithalen’  voor  het  milieu,  dan  leerlingen  uit 
controlescholen.  Net  zoals  bij  de  drie  kennisvormen  blijkt  ook  het  effect  op  de  amotivatie  stand  te 
houden op lange termijn bij oud‐leerlingen. Deze afgenomen mentale immobiliteit of ook wel dit laag 
gevoel  van  gepercipieerde  controle  over  oplossingen  voor  milieuproblemen  is  een  belangrijke 
meerwaarde  die  het  pad  kan  effenen  voor  de  totstandkoming  van  een  duurzame  houding  in  de 
leerlingen. Het is evenwel zo dat een andere vaststelling, als het over motivatie gaat, is dat MOS in het 
secundair onderwijs blijkt  in  te werken op de extern gereguleerde motivatie. Zo geven  leerlingen en 
leerkrachten uit MOS‐scholen sterker aan dan hun tegenhangers uit controlescholen, dat wanneer ze 
iets doen voor het milieu ze dat doen omdat ze ervaren dat ze dat moeten van iemand anders. Het is 
bovendien  zo  dat,  wanneer  we  kijken  naar  de  beschrijvende  analyses,  leerkrachten  secundair 
onderwijs erg hoog scoren op extern gereguleerde motivatie, een observatie die er helemaal niet (of 
beter: die omgekeerd)  is bij de  leerkrachten  in het basisonderwijs. De extern gereguleerde motivatie 
voor het milieu van de leerkrachten secundair onderwijs blijkt een problematiek te zijn die de nodige 
aandacht vraagt, te meer omdat MOS (zo geven de resultaten van de kwantitatieve analyses aan) deze 
vorm van motivatie net versterkt eerder dan afzwakt. De extrinsieke motivatie staat immers tegenover 
de  intrinsieke  die  als  gewenst  effect  beschreven  wordt.  Waar  MOS  baat  zou  hebben  bij  het 
bewerkstelligen van intrinsieke motivatie blijkt het net de extrinsieke te zijn waarop ingespeeld wordt, 
zowel  bij  leerlingen  als  bij  leerkrachten  uit  het  secundair  onderwijs.  De  resultaten  van  het 
kwantitatieve  luik  geven enkele  suggesties  aangaande hoe deze  vorm van motivatie  afgebouwd  zou 
kunnen  worden,  en  niet  verrassend  liggen  die  suggesties  in  het  domein  van  het  beleidsvoerend 
vermogen. Zo blijkt dat  inzetten op een gedeeld  leiderschap, een gezamenlijk doelgerichtheid en het 
uitbouwen  van  ondersteunende  relaties  een  klimaat  kunnen  scheppen  waarbinnen  leerkrachten 
minder gemotiveerd worden vanuit een externe regulatie.     

De  educatieve  winst  van MOS  gaat  echter  verder  dan  het  cognitieve  en  het  motivationele. 
MOS‐leerlingen in het basis‐ en in het secundair onderwijs hebben milieuwaarden die minder gefocust 
zijn op het benutten van het natuurlijk milieu (i.e. ze hebben minder uitgesproken utilizatiewaarden). 
Deze  bevinding  gaat  ook  op  voor  leerkrachten,  zowel  in  het  basisonderwijs  als  in  het  secundair 
onderwijs. Bovendien blijkt het effect op de  leerlingen ook van lange termijn te zijn. Wat echter niet 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vastgesteld kon worden was een effect van MOS op de preservatiewaarden van de  leerlingen en de 
leerkrachten.  Het  is  ook  mogelijk  het  uitblijven  van  effecten  op  deze  preservatiewaarden  dat  de 
oorzaak is van het uitblijven van effecten op het gedrag van de respondenten. Inzake gedrag kon enkel 
in het basisonderwijs vastgesteld worden dat de leerlingen aangaven vaker te recycleren als gevolg van 
MOS en vaker anderen aan te spreken op hun milieugedrag. Tijdens de focusgroepgesprekken die bij 
de  start  van  het  onderzoek  gevoerd  werden met  de  provinciale  begeleiders  kwam  naar  boven  dat 
scholen  heel  vaak  als  eerste  thema  inzetten  op  afvalpreventie  en  op  het  recycleergedrag  van 
leerlingen.  De  begeleiders  halen  ook  aan  dat  de  focus  op  afval  als MOS‐thema  het  gevaar  van  het 
hanteren van regelgerichte aanpak  inhoud. Zo zou bij de  leerlingen een gevoel kunnen ontstaan van 
verplichting eerder dan van eigenaarschap. Zo voelen de leerlingen aan dat MOS hen taken oplegt die 
ze  niet  leuk  vinden.  Dit  aanvoelen  van  de  begeleiders  wordt  bevestigd  door  de  resultaten  van  het 
huidige  onderzoek.  Het  effect  op  recycleergedrag  wordt  ook  bevestigd  in  het  kwalitatieve  luik. 
Wanneer  gevraagd  naar  het  doel  van  het  project  Milieuzorg  op  school  geven  zowel  MOS‐
verantwoordelijken als  leerlingen  consequent een eerste,  soms  impulsieve,  antwoord  in  termen van 
“MOS gaat over afval recycleren”. Hoewel zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve luik aantonen 
dat MOS voor de verschillende betrokken respondenten over heel wat meer gaat dan recycleren, is het 
toch  plausibel  dat  dit  spontane  en  als  eerst  geassocieerde  antwoord  een  deel  van  de  waarheid 
inhoudt.  Deze  bevindingen  blijken  ook  aan  te  sluiten  bij  de  Ijslandse  evaluatiestudie  van  het  eco‐
scholen project  (Hallfredsdottir,  2011); ook hier werd vastgesteld dat  inzake gedrag de effecten van 
het  project  zich  hoofdzakelijk  beperken  tot  een  toegenomen  rapportering  van  recycleren.  De 
vaststelling  is  dus  zeker  niet  enkel  eigen  aan  de  Vlaamse  context.  Bovendien  geven  de  provinciale 
begeleiders aan dat naar hun ervaring steeds meer scholen er  in slagen om de focus op het oprapen 
van papiertjes en het gebruiken van de juiste vuilnisbak voor het juiste afval te overstijgen. Hoewel in 
de good practice scholen ook het centrale belang van de afvalproblematiek naar voren komt als een 
belangrijk  aandachtspunt  en  een  klemtoon  van MOS,  tonen  de  verschillende  cases  aan  dat MOS  in 
deze scholen inderdaad verder gaat dan dat. Het is ook belangrijk om aan te stippen dat wanneer we 
MOS‐betrokken  leerlingen  vergeleken met  niet‐MOS  betrokken  leerlingen,  het  opvalt  dat  de  eerste 
groep  het  voor  alle  vier  de  categorieën  van  gedrag  beter  doet.  Ze  geven  aan  vaker  (of  beter)  te 
recycleren,  duurzamer  om  te  springen  met  hun  mobiliteit,  minder  energie  te  verbruiken  en  vaker 
anderen aan te spreken op hun milieugedrag. Dit verschil kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
creeëren  van  een  goed  voorbeeld  uit  de  eigen  leefwereld.  Zoals  het  onderzoek  inzake  significante 
levenservaring  aantoont,  kunnen  rolmodellen  tijdens  de  kindertijd  en  de  jongvolwassenheid 
belangrijke formatieve ervaringen teweegbrengen.  

Als we kijken naar de samenhang  tussen de verschillende outcomes die bestudeerd werden, 
dan blijkt, zoals de literatuur aantoont, dat er zich een patroon voordoet in de samenhang tussen de 
outcomes.  Enerzijds  blijken  kennis  (en  dan  vooral  systeemkennis),  utilizatiewaarden  en  extern 
gereguleerde motivatie samen te gaan met elkaar maar niet met de verschillende gedragingen die in 
kaart werden  gebracht.  Anders  blijken  affectieve  verbondenheid,  preservatiewaarden  en  intrinsieke 
motivatie met  elkaar  én met  de  verschillende  gedragingen  samen  te  gaan.  De  vaststelling  dat MOS 
vooral blijkt in te spelen op de eerste set van variabelen is iets dat de huidige studie gemeen heeft met 
de studie van Boeve‐de Pauw en Van Petegem (2010), en die een verklaring biedt voor het ontbreken 
van  een  effect  op  gedrag.  MOS  blijkt,  hoewel  er  wel  degelijk  sprake  is  van  educatieve  winst,  een 
educatieve  of  een  pedagogische  aanpak  te  hebben  die  resulteert  in  meer  kennis,  in  afgenomen 
utilizatiewaarden en  in een sterker extern gereguleerde motivatie. Dit zijn net de outcomes waarvan 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het huidige en eerder onderzoek aantoont dat  ze  zich minder vertalen naar een duurzame houding. 
Het  is  interessant  om  hier  terug  te  komen  op  een  onderzoek  dat  in  de  literatuurstudie  werd 
aangehaald  (Beeckman  et  al.,  2013).  In  deze  studie  werd  aan  de  hand  van  semi‐gestructureerde 
diepte‐interviews aangetoond dat een mogelijke oorzaak voor de bovenvermelde vaststelling schuilt in 
de opvattingen van MOS‐trekkers aangaande gedragsverandering. Het onderzoek van Beeckman et al. 
(2013)  toonde aan dat zij voornamelijk  in  termen van het  lineair gedragsveranderingsmodel denken, 
waarbij  kennis  zich  vertaalt  naar  attitudes  (of  waarden),  die  zich  dan  op  hun  beurt  vertalen  naar 
gedrag.  De  respondenten  die  niet  in  deze  termen  over  gedragsverandering  dachten  en/of  praatten 
haalden doorgaans cognitieve outcomes aan als het doel van MOS (“dat de leerlingen weten hoe iets 
moet”,  “dat  ze  weten  waarom  iets  belangrijk  is”).  Dergelijke  opvattingen  liggen  in  lijn  met  de 
vaststelling in de huidige studie dat de grootste educatieve effecten van MOS die vastgesteld konden 
worden zich voordeden bij systeemkennis, impactkennis en effectiviteitskennis. 

Het  is  evenwel  zo  dat  de  huidige  studie  ook  kon  vaststellen  dat,  met  name  in  het 
basisonderwijs,  MOS  naast  de  cognitieve  focus  ook  blijkt  te  resulteren  in  een  licht  toegenomen 
affectieve  verbondenheid  met  de  natuur  van  de  leerlingen.  Dat  het  effect  zich  voordoet  bij  de 
leerlingen van het basisonderwijs en niet bij die van het secundair onderwijs lijkt in overeenstemming 
met  de  literatuur  aangaande  de  gevoelige  periode  van  jongeren  in  het  tot  stand  komen  van  deze 
affectieve  verbondenheid  (Brody,  2005);  bij  leerlingen  in  het  secundair  onderwijs  is  het  heel  wat 
moeilijker om deze te stimuleren. De resultaten van de beschrijvende analyses tonen echter aan dat 
het net bij de  leerlingen uit het  secundair onderwijs  is dat er werk aan de winkel  is op het vlak van 
affectieve  verbondenheid;  het  zijn  immers  deze  leerlingen  die  als  enige  in  de  studie  een  negatief 
gemiddelde aangeven voor deze belangrijke variabele. De resultaten in het basisonderwijs tonen aan 
dat  het  bewerkstelligen  van  de  affectieve  verbondenheid  gestimuleerd  kan  worden  door  groene 
elementen op school. Louter de aanwezigheid van groene elementen zoals een speelbos, vrijstaande 
bomen, een grasveld, een moestuin, een vijver … heeft,  zo  toont de huidige studie aan, een positief 
effect. Bovendien kan de manier waarop omgegaan wordt met het aanwezige groen het effect op de 
affectieve verbondenheid versterken: zo  leiden het  ruimtelijk en didactisch gebruiken van de groene 
elementen tot een toename in deze variabele bovenop het effect van de aanwezigheid van het groen. 
Het kwalitatieve luik suggereert dat, ondanks het feit dat dit in het kwantitatieve luik niet kon worden 
vastgesteld, ook  in het secundair onderwijs het groen op school en het gebruik ervan een effect zou 
kunnen hebben op de affectieve verbondenheid. 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7.   Aanbevelingen 

De  huidige  studie  toont  aan  dat  MOS  educatieve  winst  teweeg  brengt.  De  vastgestelde 
effecten doen zich zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs voor, bij leerlingen en bij 
leerkrachten, op korte en op lange termijn, en zowel in het cognitieve als in het affectieve domein. De 
studie  legt  echter  ook  een  aantal  werkpunten  bloot,  en  in  dit  laatste  onderdeel  van  het  rapport 
worden  aanbevelingen  geformuleerd  om  die  werkpunten  aan  te  pakken,  en  zo  de  effectiviteit  van 
MOS nog verder te vergroten.  

Klemtoon verschuiven van cognitief naar affectief 

De  studie  toont  aan  dat  de  grootste  educatieve  effecten  van  MOS  te  vinden  zijn  bij  de 
kennisvariabelen  en  de  daaraan  geassocieerde  utilizatiewaarden.  Literatuur wijst  echter  uit  dat  het, 
met het oog op het bevorderen van een duurzame houding bij jongeren, net de affectieve educatieve 
winst  is  die  nagestreefd  zou  moeten  worden.  Eerder  dan,  zoals  momenteel  gebeurt,  de 
utilizatiewaarden  van  leerlingen  te  temperen  zouden  de  preservatiewaarden  gestimuleerd  moeten 
worden.  Utilizatiewaarden  blijken  via  systeemkennis  (of  theoretische  milieukennis)  afgezwakt  te 
kunnen  worden;  preservatiewaarden  kunnen  worden  gestimuleerd  door  in  te  zetten  op  affectieve 
verbondenheid met de natuur.  

Onderzoek  heeft  aangetoond  dat  MOS‐verantwoordelijken  vaak  een  lineair  denkkader 
hanteren als het op gedragsverandering aankomt. Daarbij start het proces van gedragsverandering in 
hun  perceptie  vanuit  (systeem)kennis.  Hierin  schuilt  mogelijk  een  verklaring  voor  de  (ongewilde) 
cognitieve focus met de daaraan geassocieerde outcomes van MOS. De huidige studie geeft aan dat bij 
MOS‐verantwoordelijken de interesse bestaat in het aangereikt krijgen van theoretische kaders inzake 
gedragsverandering en het hedendaagse denken rond de psychologie van duurzame ontwikkeling. Wel 
leeft daarbij de vraag om dit erg toegepast aangereikt te krijgen. Mogelijk is hierin een rol weggelegd 
voor  provinciale  begeleiders,  voor  een  nascholingsinitiatief  of  voor  coaching  van  MOS‐
verantwoordelijken. 

Ook werk maken van toegepaste kennis 

Het  verschuiven  van  de  klemtoon  van  cognitief  naar  affectief  impliceert  niet  dat  kennis  als 
onbelangrijk bestempeld dient  te worden. Voor kennis blijft een belangrijke basis weggelegd,  zij het 
dat de  literatuur er op wijst dat  toegepaste vormen van kennis  sterker aanleiding kunnen geven  tot 
een  duurzame  houding  en meer  doorslaggevend  kunnen  zijn  bij  het  nemen  van  beslissingen  inzake 
duurzaamheid dan theoretische kennis. Aandacht voor kennis  inzake de impact van het eigen gedrag 
en de verschillen in effectiviteit tussen alternatieven wanneer voor een keuze gesteld, verdienen dan 
ook  meer  aandacht  te  krijgen,  temeer  omdat  de  resultaten  van  de  huidige  studie  aantonen  dat, 
hoewel  er  ook  inzake  toegepaste  kennis  sprake  is  van  educatieve  winst  als  gevolg  van  MOS,  de 
grootste effecten geobserveerd werden voor theoretische kennis. 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(Nog meer) Investeren in groen op school 

  De  studie  toont  aan  dat  groene  elementen  op  school  van  belang  zijn  in  het  stimuleren  van 
affectieve verbondenheid van de leerlingen met de natuur, en zo op lange termijn ook kunnen bouwen 
aan  versterkte  preservatiewaarden  en  een  duurzame houding. De  loutere  aanwezigheid  van  groene 
elementen  (of  beter  een  door  de  leerlingen  gepercipieerde  grote  aanwezigheid  daarvan)  op  school 
blijkt  zich  te  vertalen  naar  een  toegenomen  affectieve  verbondenheid  van  leerlingen  in  het 
basisonderwijs.  Investeren  in  meer  groen  op  school  resulteert  daardoor  niet  enkel  in  milieuwinst 
(meer natuur op school, toegenomen biodiversiteit …), maar ook in educatieve winst. Daarnaast tonen 
de  resultaten  ook  aan  dat  de  manier  waarop  de  groene  elementen  gebruikt  worden  nog  een 
toegevoegde  waarde  kan  bieden  in  termen  van  educatieve  winst.  Zowel  het  ruimtelijk  als  het 
didactisch gebruiken van groene elementen zoals bomen, grasvelden, vijvers, moestuinen… stimuleren 
de  affectieve  verbondenheid  en  faciliteren  zo  op  lange  termijn  ook  een  duurzame  houding  bij  de 
leerlingen. 

  Werk maken van motivatie 

In het secundair onderwijs  is de motivatie om  iets  te doen voor het milieu van de  leerlingen 
opvallend  laag. Dit op  zich  is  reeds een aandachtpunt voor MOS‐verantwoordelijken en begeleiders. 
Het  is  bovendien  zo dat MOS,  vooral  in het  secundair  onderwijs,  leerlingen extrinsiek motiveert  om 
iets te doen voor het milieu. MOS zet leerlingen er toe aan om zich te engageren voor het milieu om 
redenen die  buiten henzelf  of  buiten de  intrinsieke waarde  van  iets  te  doen  liggen.  Zo  geven MOS‐
leerlingen sterker dan niet‐MOS‐leerlingen aan dat wanneer ze iets doen voor het milieu ze dat vooral 
doen omdat  ze het  gevoel  hebben dat  te moeten doen  van anderen  (zoals bv.  leerkrachten). Het  is 
bovendien zo dat in het secundair onderwijs, maar niet in het basisonderwijs, MOS ook niet alleen bij 
leerlingen,  maar  ook  bij  leerkrachten  de  extrinsieke  motivatie  aanspreekt  en  niet  de  intrinsieke. 
Literatuur toont net aan dat het intrinsieke motivatie is die individuen ertoe aanzet om een duurzame 
houding aan te nemen en ook aan te houden.  

Ook hier zou een rol voor het MOS‐team weggelegd kunnen zijn waarbij zij inzichten inzake het 
motiveren van  leerlingen en  leerkrachten aanbrengen bij MOS‐verantwoordelijken. Alternatief  is ook 
een  nascholing(straject)  rond  de  rol  van motivatie  in  het  aannemen  van  een  duurzame  houding  bij 
leerlingen en leerkrachten een interessante piste om te verkennen, en ook een samenwerking van het 
MOS‐team met de pedagogische begeleidingsdiensten  inzake motivatie en een eventuele nascholing 
daarrond is een aan te bevelen piste.  Zeker in het secundair onderwijs dient werk gemaakt te worden 
van de motivatie van leerlingen én leerkrachten. 

  Stimuleren van een doorgedreven leerlingenparticipatie 

Inzetten op de betrokkenheid en participatie van leerlingen kan kansen voor educatieve winst 
genereren. Zeker in het secundair onderwijs is het aan te bevelen om toe te werken naar een situatie 
waarbij  leerlingen  meer  zijn  dan  leveranciers  van  ideeën  of  aanbevelingen  voor  de  milieuzorg  op 
school.  Leerlingen de verantwoordelijkheid geven voor het welslagen van MOS‐acties of MOS  in  zijn 
geheel  versterkt  hun  betrokkenheid.  Leerlingen  bevraagd  in  het  good  practice  luik  van  deze  studie 
geven ook aan dat indien beslissingen door leerlingen zelf genomen worden, ze een groter draagvlak 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hebben  onder  de  leerlingen.  De  MOS‐verantwoordelijke  neemt  in  zo’n  scenario  eerder  de  rol  van 
coach of mentor op zich dan die van coördinator of beslissingsnemer.  

Niet  enkel  de  daadkracht  en  gedragenheid  van  de  MOS‐boodschap  binnen  de 
leerlingengemeenschap  wordt  op  deze  manier  versterkt,  maar  de  MOS‐leerlingen  krijgen  op  deze 
manier  bovendien  ook  kansen  om meer  te  leren  dan  de  educatieve  outcomes  zoals  afgelijnd  in  de 
huidige studie. Leerlingen geven zelf aan dankzij een hoge participatie en betrokkenheid bij MOS bij te 
leren inzake sociale vaardigheden en kritisch denken. Bovendien geven ze ook aan dat die educatieve 
winst  transfereerbaar  is  naar  andere  contexten  dan  de  schoolse  (zoals  de  jeugdverening,  de 
speelpleinwerking, maar ook naar de latere professionele werkomgeving). 

  Inzetten op beleidsvoerend vermogen 

De studie toont aan dat de verschillende dragers van beleidsvoerend vermogen de effectiviteit 
van  MOS  ten  goede  kunnen  komen.  Scholen  waar  de  leerkrachten  sterker  aangeven  dat  het 
leiderschap inzake milieuzorg gedeeld eerder dan centraal is en dat er collegialiteit en ondersteuning 
inzake milieuzorg bestaat onder elkaar, slagen er beter in om de utilizatiewaarden van hun leerlingen 
te temperen. Bovendien geven de leerlingen in de scholen in kwestie sterker aan dat ze zich affectief 
verbonden voelen met de natuur. De genoemde dragers van beleidsvoerend vermogen, tezamen met 
gezamenlijke  doelgerichtheid,  blijken  daarenboven  te  kunnen  functioneren  als  een middel  tegen  de 
extrinsieke motivatie  van  leerkrachten  in  het  secundair  onderwijs. Wanneer  de  neuzen  in  dezelfde 
richting  staan, het  leiderschap gedeeld  is  en er ondersteuning ervaren wordt  inzake milieuzorg,  dan 
leeft bij de  leerkrachten minder  sterk het gevoel  verplicht  te worden door anderen om  iets  te doen 
voor het milieu. Het is dan ook aan een aanbeveling vanuit het MOS‐team en in samenwerking met de 
pedagogische begeleidingsdiensten deze dragers van het beleidsvoerend vermogen  te  stimuleren en 
ontwikkelen binnen de scholen. 

  Samenwerking overheen scholen stimuleren voor zowel leerkrachten als leerlingen 

Zowel  leerlingen  als MOS‐verantwoordelijken menen  baat  te  hebben  bij  een  samenwerking 
overheen  scholen, waarbij  niet  enkel  ontwikkelde materialen  en methodieken  uitgewisseld worden, 
maar  waar  vooral  ook  ervaringen  gedeeld  kunnen  worden.  Onder  het  motto  ‘gluren  bij  de  buren’ 
zouden  nabij  gelegen  scholen  bezocht  kunnen  worden.  Ook  het  oprichten  van  een  lokaal  netwerk 
inzake  MOS  is  een  interessante  piste  in  deze  richting.  Dit  soort  van  samenwerking  kan  ook  de 
ondersteunende  relaties  die  leerkrachten,  maar  ook  leerlingen,  ervaren  inzake  het  voeren  van  een 
milieuzorgbeleid versterken. 

Inzetten op een geïntegreerde aanpak, en streven naar balans 

De  resultaten  van  de  studie  tonen  aan  dat  een  geïntegreerde  aanpak,  waarbij  MOS  vooral 
vormgegeven  wordt  door  jaarprojecten,  waarbij  actieve  werkvormen  aan  bod  komen  en  waarbij 
milieuzorg  vakoverschrijdend  wordt  aangebracht,  meer  wenselijke  effecten  heeft  dan  een  aanpak 
waarbij  voornamelijk  ingezet  wordt  op  de  zichtbare  aanwezigheid  van  MOS  via  posters  e.d.,  op 
formele regels en waarbij voornamelijk via korte interventie wordt gewerkt. Zo leidt de geïntegreerde 
aanpak, in tegenstelling tot de regelgerichte, niet enkel tot een toegenomen theoretische kennis, maar 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wordt  ook  de  toegepaste  kennis  hierdoor  versterkt.  De  geïntegreerde  aanpak  blijkt  bovendien  de 
extrinsieke motivatie en de amotivatie van leerlingen tegen te kunnen gaan. Het strekt dan ook tot de 
aanbeveling om scholen te stimuleren voor een geïntegreerde aanpak in milieuzorg op school te gaan. 
De resultaten aangaande de effecten van de typologie van scholen tonen aan dat NME  in basisvorm 
niet genoeg is om educatieve winst op te leveren. Het type ‘NME in balans’ blijkt de meeste wenselijke 
effecten  op  te  leveren,  waarbij  zowel  de  theoretische  als  toegepaste  kennis  versterkt  wordt, 
utilizatiewaarden  afgezwakt  en  affectieve  verbondenheid  gestimuleerd.  Hoewel  de  amotivatie  van 
leerlingen lager is in scholen van het type NME in balans dan die van leerlingen in scholen van het type 
‘NME niet voor ons’, is hun extrinsieke motivatie hoger. Scholen van het type ‘doordrongen van NME’ 
lijken  hier  nog  sterker  aan  onderhevig,  wat  een  waarschuwing  lijkt  in  te  houden  inzake  een  te 
doorgedreven  beleid,  waarbij  NME  een  absolute  prioriteit  op  alle  fronten  lijkt  te  worden.  Een 
benadering aanpak waarbij NME op een geïntegreerde manier aangepakt wordt, en  in balans  is met 
andere thema’s in de school verdient de voorkeur.   

Meetbaar en bespreekbaar maken van educatieve winst 

Zowel leerkrachten als leerlingen die bij MOS betrokken zijn geven aan dat ze zich soms vragen 
stellen bij de doeltreffendheid van hun eigen acties. Ook de provinciale begeleiders geven aan dat het 
complex is om educatieve winst onder woorden te brengen of zichtbaar te maken. Handvaten voor elk 
van de genoemde stakeholders inzake het zichtbaar en meetbaar maken van educatieve winst zou een 
meerwaarde betekenen voor MOS. Onderzoek  toont  immers aan dat het  in kaart brengen van zulke 
effecten  en  ze  gebruiken  als  formatieve  feedback,  de  effectiviteit  van  een  NME  interventie  kan 
verhogen. Een scenario waarbij enkele welgekozen variabelen kwantitatief en/of kwaliteit gemonitord 
worden  of  bespreekbaar  gemaakt  worden  is  daarbij  een  mogelijkheid.  Zo  zou  een 
(zelf)evaluatieinstrument  inzake  educatieve  winst  zichtbaar  kunnen  maken  waar  de  sterke  punten 
liggen en waar de werkpunten. Voorafgaand aan het hanteren van zo’n instrument is het ook wenselijk 
dat  betrokkenen  inzicht  verkrijgen  in  het  concept  educatieve  winst,  wat  samenhangt  met  de 
aanbeveling die gemaakt werd rond het verschuiven van een cognitieve focus naar een affectieve en 
het aanreiken van kaders inzake gedragsverandering. 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Bijlagen 

Bijlage 1.  Interviewleidraad focusgroepgesprekken provinciale MOS‐
begleiders  

Doel van het groepsinterviews is de visie van de provinciale MOS begeleiders met betrekking tot een 
typologie voor MOS scholen en de drijvers achter succes en falen van MOS scholen in kaart te brengen. 

Vorm:  vier kernvragen gekaderd binnen een  instap, een  transitie en een uitstap. Telkens worden de 
kernvragen kort op papier voorbereid. Afhankelijk van de kernvraag in kwestie worden de deelnemers 
verzocht  hun  antwoorden  in  volgorde  van  belangrijkheid  te  rangschikken.  Invulbladen  worden 
uitgedeeld. Na de korte  individuele beschouwing wordt de antwoorden  telkens  in groep gedeeld en 
bediscussieerd.  Vragen  kunnen  in  elkaar  overlopen  of  overgeslagen  worden  naargelang  de 
onderwerpen die in de groep naar boven komen. 

INTRO 

Goedemorgen allemaal, 

Mijn  naam  is  Jelle,  ik  ben  onderzoeker  aan  de Universiteit  Antwerpen  en  verantwoordelijk  voor  de 
TWOL studie rond Milieuzorg op School.  

Ik wil graag beginnen met jullie te bedanken voor je jullie deelname en kort te schetsen wat we juist 
gaan doen tijdens deze bijeenkomst. We zijn hier vandaag samen om te spreken over MOS scholen en 
hoe ze van elkaar verschillen. Uiteraard zijn er heel wat elementen die maken dan MOS scholen van 
elkaar verschillen, maar de focus van het gesprek vandaag gaat specifiek over educatieve strategieën. 
M.a.w. hoe geven de scholen vorm aan MOS. Het is zo dat scholen in essentie MOS zelf inkleuren: wat 
ze doen en hoe ze dat doen ligt bij de school zelf. Het deze variatie overheen scholen waar het over 
gaan hebben, en belangrijk daarbij is dat de klemtoon niet op het inhoudelijke maar op het vormelijk 
ligt. 

Alles wat er vandaag gezegd wordt  is vertrouwelijk en blijft binnen het onderzoek. Het hele gesprek 
wordt opgenomen op dictafoon zodat er geen gegevens verloren gaan. Wat  jullie  juist zeggen wordt 
niet gedeeld. Dat komt omdat het analyseniveau de groep is. Uiteraard hebben interesse in wat jullie 
persoonlijke vinden, maar de onderzoeksfocus ligt op de groep. Alle antwoorden worden beschouwd 
als een kenmerk waarin de groep overeenkomt of verschilt. Voel je dan ook vrij om zo eerlijk mogelijk 
te  antwoorden.  Het  interview  wordt  uitgetypt  en  geanalyseerd  en  fragmenten  van  de  transcriptie 
kunnen  gebruikt  worden  om  onderzoeksresultaten  te  illustreren.  Daarbij  worden  de  respondenten 
steeds geanonimiseerd.  

Sommige antwoorden worden  kort  individueel  voorbereid,  anderen niet.  Jullie  hebben allemaal  een 
bundeltje papier waarop de  individuele voorbereiding dient te gebeuren. Schrijf daar telkens even je 
naam op zodat we alles zeker bij elkaar kunnen houden, en kijk niet naar het volgende blad alvorens 
we effectief met dat blad van start gaan. Ik schat dat we me met ongeveer een uur à anderhalf rond 
moeten kunnen komen. 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I. Instap 

Stel jezelf even kort voor : Wie ben je, schets even je ervaring met MOS, wat je naast MOS nog doet, 
en eventueel wat je voordien deed.  

II. Transitie 

Het NME aanbod  in Vlaanderen  is groot en divers. Wat onderscheid MOS van de rest, en wat maakt 
dat MOS belangrijk is naast die rest?  

II. Kernvragen 

We hebben kort al aangeraakt dat scholen de vrijheid hebben om zelf in te kleuren hoe ze vorm geven 
aan MOS.  Zowel qua  thema’s  en  inhoud van activiteiten,  als  qua educatieve  strategie die  ze daarbij 
toepassen.  

(1) MOS definieert naast milieuwinst ook educatieve winst. Milieuwinst is welomlijnd, voor educatieve 
winst  is dat minder éénduidig. Wat komt er  in  jullie op als  je denkt aan de    term ‘educatieve winst’. 
Noteer je antwoorden op het blad en rangschik ze vervolgens naar belangrijkheid. 

(2) Denk nu elk individueel aan een concrete school waarin MOS, naar jouw ervaring, goed verloopt of 
succesvol  is; M.a.w. een school die  je als voorbeeld zou aanduiden van hoe het kàn. Welke  factoren 
maken  dat  de  school  succesvol  is?  Probeer minstens  vijf  sleutelfactoren  te  identificeren.  Noteer  je 
antwoorden op het blad en rangschik ze vervolgens naar belangrijkheid. 

 (3) Denk nu  aan een  concrete  school waarin MOS niet  goed  verloopt  volgens  jullie  ervaring. Welke 
factoren  belemmeren  het  succes  van  een  school?  Probeer  minstens  vijf  sleutelfactoren  te 
identificeren. Noteer je antwoorden op het blad en rangschik ze volgens belangrijkheid. 

 (4) Als  je denkt aan MOS‐scholen en hoe ze van elkaar verschillen met betrekking tot de educatieve 
strategie die ze toepassen om de doelen van MOS te behalen, welke zijn dan verschillende dimensies 
waarin ze verschillen? Denk hier kort (vijf minuutjes) over na, en noteer wat bij je opkomt op je blad. 

Uitstap 

Als een school besluit om in te stappen in het MOS traject, en de school heeft géén voorgeschiedenis 
(het is een hypothetisch wit canvas), wat zou dan dé ene gouden raad zijn die je de school meegeeft? 

Is er nog iets dat jullie kwijt willen, maar waarvoor je de kans nog niet gekregen hebt? 

Hartelijk bedankt voor jullie inbreng! 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Naam : _______________________________________ 

 

Als ik in het kader van MOS aan de term ‘educatieve winst’ 
denk dan komt dit in me op: 

 

(noot : na het opsommen eventueel een rangschikking hieraan toevoegen) 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Naam : _______________________________________ 

 

Als ik aan een concrete school denk waar MOS succesvol is, 
dan zijn dit de factoren die aan dat succes bijdragen…. 

 

* 

* 

* 

* 

* 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Naam : _______________________________________ 

 

Als ik aan een concrete school denk waar MOS niet goed 
draait, dan zijn dit de factoren die aan dat falen bijdragen…. 

 

* 

* 

* 

* 

* 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Naam : _______________________________________ 

 

Als ik denk aan de diversiteit aan educatieve strategieën die 
MOS scholen hanteren, dan verschillen hierin sterk van elkaar : 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Bijlage 2.  Interviewleidraad  semi‐gestructureerd  diepte‐interview  met 
MOS‐verantwoordelijken in good practice scholen 
 

Min  Vragen  Type 
1  /  1  Onderzoek kort toelichten. Geen juist of fout. Anoniem.  Introductie 
2  /  3  Stellen je jezelf even kort voor aan mij? Dan doen ik daarna hetzelfde aan jou  Opwarmer 
3  /  6  Jouw school is een MOS school, kan je kort toelichten wat dat juist is.  Overgang 
7 / 13  Wat is volgens jou het grote doel van MOS? 

Uitkomen op educatieve winst en wat die juist inhoud. Zowel naar de outcomes 
van het kwanti luik peilen, als naar wat er daarnaast nog allemaal bestaat 
(komen kritisch denken en sociale vaardigheden naar boven?) 
‐ Een school die aan MOS doet heeft dus leerlingen die meer weten / zich beter 
bewust zijn van milieuproblemen. Is er nog meer dan dat? 
‐ Leer je door aan MOS te doen nog meer? Zaken die misschien niet rechtstreeks 
met MOS te maken hebben? (omgaan met bronnen, groepswerk…) 

Kernvraag 
Educatieve 
Winst 

5 / 18  Welke is de rol van de leerlingen in het MOS verhaal is jouw school? 
Peilen naar participatiegraad van de leerlingen 

Kernvraag 
leerlingen 
participatie  

10 / 28  Heb je, ondanks dat je nu weet dat je school bij de beteren van de klas behoort, 
het gevoel dat jullie nog kunnen verbeteren?  
‐ Welke ondersteuning krijg je van MOS (begeleider / centraal) 
‐ Welke gaten zitten er in het ondersteuningsaanbod? 
‐ Zijn er groepen die maar moeilijk bereikt?  
‐ Zijn er onderwerpen die je moeilijk aansnijdbaar vind in je school? Hoe komt 
dat? 
‐ Voel je een nood om daar (nog meer) ondersteund bij te worden? En hoe zou 
MOS je hierin kunnen ondersteunen?  
‐ Voel je aan nood aan een uitgebreidere ondersteuning rond het veranderen van 
de milieuvriendelijke houding van leerlingen? Waarom wel/niet. 

Kernvraag 
Ondersteuning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overgang 

7 / 35  Uit ons onderzoek blijkt dat jullie school het erg goed dat als het aankomt op de 
milieubewuste houding van de leerlingen.  
‐ Is dat een verassing voor jou? 
‐ Hoe zou je dat “succes” verklaren? 
‐ Hoe breed is het draagvlak voor MOS in jouw school (leerlingen, leerkrachten, 
directie, technisch personeel, ouders) 
‐ Hoe is het tot stand gekomen? 
‐ Hoe zorg je ervoor dat het er blijft? 
Aanknooppunt BVV, maar met veel ruimte voor andere onderwerpen 

Kernvraag 
Redenen voor 
succes 

3 / 38  Is er een MOS activiteit die bij je typerend vindt voor hoe MOS bij jullie op school 
aangepakt wordt? 

Afsluiter 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Bijlage 3.  Interviewleidraad  focusgroepgesprekken  met  leerlingen  in  de 
good practice scholen 
 

Min  Vraag en opmerkingen  Type 
1  /  1  Onderzoek kort toelichten. Geen juist of fout. Anoniem.  Introductie 
2  /  3  Stellen jullie jezelf even kort voor aan mij? Dan doen ik daarna hetzelfde 

aan jullie 
Opwarmer 

3  /  6  Jullie school is een MOS school, kan je kort toelichten wat dat juist is.  Overgang 
6  / 12  Wat is jullie rol in de school als het over MOS gaat? 

Peilen naar betrokkenheid / participatie 
° Uitvoerend werk (de leerkracht denkt, wij doen) 
° Ideeën aanbrengen voor activiteiten 
° Ideeën aanbrengen voor milieuverbeteringen aan de school 
° Meedenken op schoolniveau… 

Kernvraag 
Leerlingen 
participatie 

10 / 22  Wat is volgens jullie het grote doel van MOS? 
Uitkomen op educatieve winst en wat die juist inhoudt. Zowel naar de 
outcomes van het kwanti luik peilen, als naar wat er daarnaast nog 
allemaal bestaat (komen kritisch denken en sociale vaardigheden naar 
boven? 
‐ Een school die aan MOS doet heeft dus leerlingen die meer weten / zich 
beter bewust zijn van milieuproblemen. Is er nog meer dan dat? 
‐ Leer je door aan MOS te doen nog meer? Zaken die misschien niet 
rechtstreek met MOS te maken hebben? (omgaan met bronnen, 
groepswerk…)  

Kernvraag 
Educatieve winst 

5 / 27  Denk je dat datgene wat je van MOS leert ook in andere situaties of 
omgevingen kan toepassen? 
Als er te kennisgericht gepraat wordt gesprek hierover ook leiden naar 
vaardigheden (en kritisch denken en sociale vaardigheden indien in vorige 
vraag aan bod gekomen) 

Kernvraag 
transfer 

3 / 30  Denk je dat dat ook zo is voor de andere leerlingen in de school? Waarom?  Overgang 
10 / 40  Uit ons onderzoek blijkt dat jullie school het erg goed dat als het aankomt 

op de milieubewuste houding van de leerlingen.  
‐ Is dat een verrassing voor jullie? 
‐ Hoe zou je dat “succes” verklaren? 
‐ Hoe zou het succes volgens jullie nog vergroot kunnen worden? 

Kernvraag 
redenen voor 
succes 

5 / 45  Wat is de leukste of markantste MOS activiteit die bij jullie op school 
georganiseerd werd? 

Afsluiter 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Bijlage 4.  Survey Leerkrachten 
 

We willen met dit onderzoek in kaart brengen hoe jij denkt over natuur en milieu, en hoe daar op jouw 
school rond gewerkt wordt. Het onderzoek wordt gevoerd in een samenwerking tussen de Universiteit 
Antwerpen (onderzoeksgroep EduBROn) en de Vlaamse Overheid (dept. LNE / de MOS‐werking). Jouw 
antwoorden zijn bijzonder waardevol en kunnen 

In het eerste deel van het onderzoek krijg  je een aantal vragen over wat er op nouw school allemaal 
gebeurt rond het thema natuur en milieu. 

In het tweede deel van de vragenlijst geven we je aan aantal stellingen over overtiugingen, gevoelens, 
meningen etc. Je wordt dan gevraagd om aan te geven in welke mate je het er mee eens bent. Er zijn 
geen goede of foute antwoorden. Het is jouw mening die telt. 

In het laatste deel willen we kort nagaan wat je allemaal weet over natuur en milieu. 

Je  antwoorden  zijn  volledig  anoniem. Werk  goed  door  en  onthoud  dat  vaak  je  eerste  gedachte  de 
beste is. De hele vragenlijst beantwoorden duurt ongeveer 25 minuten. 

Je hebt de mogelijkheid om tijdelijk op te slagen en op een  later moment de vragenlijst verder  in te 
vullen. Wees spaarzaam in het gebruik hiervan, en doe het enkel als het voor u echt niet mogelijk is om 
de vragenlijst in één keer in te vullen. 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

Het onderzoeksteam en de MOS werking 

 

Milieubeleid op mijn school 

In dit eerste deel van het onderzoek schotelen we je enkele stellingen voor over het milieubeleid op 
jouw school. Hoe eens of oneens ben je het daarmee? Er zijn geen juiste of foute antwoorden; het 
is jouw mening die telt. 

“In deze school…” 

The global pole labels for the following scaled questions are as follows. Answer option 1 of 5: helemaal 
oneens, Answer option 2 of 5: oneens, Answer option 3 of 5: eens noch oneens, Answer option 4 of 5: 
eens, Answer option 5 of 5: helemaal eens 

stelt men inzake milieuzorg duidelijke prioriteiten voorop 

legt men de eigen visie over de milieuvriendelijke houding van leerlingen vast in een beleidsplan    

stelt men een langetermijnvisie inzake milieuzorg voorop            

blijkt de visie van milieuzorg in de dagelijkse activiteiten van leerkrachten            

is  men  het  onderling  eens  over  de  te  realiseren  doelen  inzake  de  milieuvriendelijke  houding  van 
leerlingen 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werkt men bij de milieuvriendelijke houding van leerlingen naar een duidelijk doel    

stelt men informatie over de milieuvriendelijke houding van leerlingen vlot beschikbaar aan elkaar   

verloopt de communicatie over de milieuvriendelijke houding van leerlingen tussen de leiding en het 
team in beide richtingen            

communiceert men  open  over motieven,  ideeën,  verzuchtingen  en  onzekerheden  inzake  de  aanpak 
van milieuzorg            

is er voldoende ruimte voor informele communicatie over milieuzorg           

beschikt men over de nodige informatiebronnen om milieuzorg naar behoren uit te voeren   

heeft  men  voldoende  mogelijkheden  om  zich  te  engageren  in  besluitvormingsprocessen  rond 
milieuzorg            

worden beslissingen in verband met milieuzorg met het hele personeelsteam genomen    

wordt de expertise van individuele leden van het personeelsteam door de schoolleiding aangesproken 
om de milieuvriendelijke houding van leerlingen optimaal te bevorderen           

stimuleert men anderen om aan besluitvormingsprocessen inzake milieuzorg deel te nemen      

wordt men gestimuleerd tot het nemen van initiatieven inzake milieuzorg            

overlegt men met anderen in de school bij het nemen van belangrijke beslissingen inzake milieuzorg    

heeft men zicht op de verantwoordelijkheden van andere collega’s inzake milieuzorg        

is de schoolleiding sterk begaan met de milieuvriendelijke houding van leerlingen        

nemen  leraren  inzake milieuzorg  een  verantwoordelijkheid  op  die  ruimer  is  dan  de werking  van  de 
eigen klas            

informeert de leiding het team over de beheersmatige activiteiten inzake milieuzorg        

gelooft men in de meerwaarde van onderlinge afstemming inzake de aanpak van de milieuvriendelijke 
houding van leerlingen            

houdt  men  in  het  eigen  handelen  rekening  met  de  activiteiten  van  andere  collega’s  inzake  de 
milieuvriendelijke houding van leerlingen            

weet men bij vernieuwingen inzake milieuzorg weerstanden te vermijden            

is er een ruime verspreiding van de inzichten inzake milieuzorg die men verwerft tijdens nascholingen   

durft men vanzelfsprekendheden inzake milieuzorg ter discussie te stellen            

probeert men nieuwe werkwijzen en benaderingen uit inzake milieuzorg            

wordt men ertoe aangezet om te experimenteren inzake milieuzorg            

neemt men een positieve houding aan ten aanzien van vernieuwingen inzake milieuzorg    

werkt men inzake de aanpak van milieuzorg als een hecht team samen            

is er een goede verstandhouding onder teamleden inzake de aanpak van milieuzorg      

vertrouwt men elkaar inzake de aanpak van milieuzorg           

begeleidt men beginnende collega’s inzake de aanpak van milieuzorg            

ervaart men de leiding als ondersteunend inzake milieuzorg            

vermijdt men dubbel werk inzake milieuzorg door middel van samenwerking            

is men bereid het eigen functioneren inzake de aanpak milieuzorg in vraag te stellen 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reflecteert men over de acties inzake milieuzorg alvorens te handelen            

heeft men een kritische houding ten opzichte van het eigen handelen inzake milieuzorg   

observeert men hoe andere collega’s vormgeven aan milieuzorg            

krijgt men regelmatig feedback over het eigen werk en functioneren inzake de aanpak van milieuzorg    

stimuleert de leiding het team tot regelmatige zelfreflectie inzake de aanpak van milieuzorg 

gaat  men  actief  op  zoek  naar  de  mening  van  ouders  inzake  de  aanpak  van  de  milieuvriendelijke 
houding van leerlingen            

ervaren ouders de contacten met het team als ondersteunend            

gaat men bij problemen inzake de milieuvriendelijke houding van leerlingen te rade bij externen   

speelt men in op evoluties in de samenleving inzake milieuzorg           

staat men open voor de inbreng van externen inzake milieuzorg            

toetst men eigen overtuigingen inzake de aanpak van milieuzorg aan die van externen 

 

 

Milieuzorg op mijn school 

In dit deel van het onderzoek willen we in kaart brengen wat er allemaal gebeurt op jouw school als 
het gaat over natuur en milieu. Er zijn geen juiste of foute antwoorden, het is jouw mening die we 
willen kennen. 

(vijd antwoordoptie tussen de extreme waarden “niet waar” en “waar” 

 

Als er op mijn school iets georganiseerd wordt rond natuur en milieu, dan is dat altijd weer hetzelfde  

De leerlingen op mijn school komen op veel veschillende manieren in contact met natuur en milieu  

Mijn school vindt zorg dragen voor het milieu écht belangrijk   

Projecten over natuur en milieu op mijn school komen elk jaar opnieuw terug      

De leerlingen in mijn school mogen zelf kiezen of ze mee doen aan projecten over natuur en milieu  

Mijn school vindt dat zorg dragen voor de natuur de plicht van de school is    

Ik vind dat milieuzorg de taak is van:  

     de directie   

     enkel de leerkrachten die daar zelf voor kiezen    

     de vakleerkrachten   

     alle leerkrachten    

     het onderhouds‐ en technisch personeel    

     het administratief personeel   

     enkel de leerlingen die daar zelf voor kiezen    

     alle leerlingen 

 

   



141 
 

Hieronder staan enkel mogelijk manieren opgelijst waarop er aan milieuzorg gewerkt kan worden. In 
welke mate gebeuren deze dingen op jouw school? 

   

The global pole  labels  for  the following scaled questions are as  follows. Answer option 1 of 5: nooit, 
Answer option 2 of 5: heel soms, Answer option 3 of 5: soms, Answer option 4 of 5: vaak, Answer 
option 5 of 5: heel vaak 

 

Een jaarproject rond natuur en milieu            

Een weekproject rond natuur en milieu           

Een kort project rond natuur en milieu (van een dag of minder)           

Milieu en natuur zijn 'zichtbaar’ aanwezig op de school            

Er hangen posters, tekeningen, schilderijen... over natuur en milieuthema’s op in de school        

In mijn school komen natuur en milieu aan bod in de lessen biologie            

In  mijn  school  komen  natuur  en  milieu  aan  bod  in  de  lessen  fysica,  chemie  en/of 
natuurwetenschappen            

In mijn school komen natuur en milieu aan bod in andere vakken            

In mijn school komen natuur en milieu aan bod een actieve groepsopdracht            

In de leerlingenraad komt natuur en milieu aan bod            

Er zijn schoolregels die handelen over de natuur en het milieu            

Een inzameling voor goed ‘natuur en milieu’ doel            

Samenwerking tussen de school en een milieuvereniging            

Een uitstap naar een natuurgebied            

Een uitstap naar een natuureducatief centrum            

Een spreker die een lezing houdt over natuur en milieu           

Een debat over natuur en milieu            

Een wedstrijd over natuur en milieu        

 

Meningen over natuur en milieu 

Hieronder krijg je een aantal stellingen over natuur en milieu. Hoe eens of oneens ben je het daarmee? 
(vijf antwooroptie tussen de extremen ‘helemaal niet akkoord’ en ‘helemaal akkoord’) 

   

Het stoort me om te zien hoe het platteland wordt ingenomen door bouwzones    

Zich zorgen maken over het milieu zorgt vaak voor vertragingen bij acties om het in arme landen beter 
te maken.    

Ik geniet van uitstapjes naar het platteland.      

We  moeten  bossen  kappen  zodat  we  gewassen  (bv.graan,  zonnebloemen,  tomaten,…)  kunnen 
kweken.      

De mensheid zal uitsterven als we niet in een goed evenwicht met de natuur leven. 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Onze planeet heeft een oneindige voorraad aan grondstoffen (bv. aardolie, hout, steenkool…).  

De mensen van nu en later zullen zelfs de grootste milieuproblemen blijven oplossen.    

De natuur is altijd in staat om zichzelf te herstellen.    

Het is fijn om aan de kant van een vijver te zitten en naar rondvliegende libellen te kijken.  

We moeten meer wegen bouwen, zodat mensen naar het platteland kunnen reizen.   

Ik bespaar water door een douche te nemen in plaats van een bad.    

Enkel de dieren en planten die van belang zijn voor onze welvaart moeten beschermd worden.  

Ik doe het licht altijd uit als ik het niet nodig heb.    

Mensen hebben het recht de natuur naar hun zin aan te passen.     

We moeten stukken natuur voorbehouden om bedreigde dier‐ en plantensoorten te beschermen.  

Mensen maken zich te veel zorgen over vervuiling.    

Het is interessant om te weten welke dieren er in vijvers en rivieren leven.    

Mensen zijn belangrijker dan andere wezens.    

Vuile industriële rook uit schoorstenen maakt me boos. Helemaal niet akkoord      

We moeten onkruid verwijderen uit de tuin zodat mooie bloemen kunnen groeien.   

 

Gevoelens bij natuur en milieu 

Geef telkens aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen over hoe jij je voelt. Er zijn 
geen  juiste  of  foute  antwoorden;  antwoord  zo  eerlijk  mogelijk.  (vijf  antwoordopties  tussen  de 
extremen ‘helemaal niet akkoord’ en ‘helemaal akkoord’) 

   

Ik ervaar vaak een gevoel van eenheid met de natuur om me heen    

Ik beschouw de natuur als een gemeenschap waartoe ik deel van uitmaak  

Ik erken en waardeer de intelligentie van andere levende wezens    

Ik voel me vaak onverbonden met de natuur      

Als  ik mijn  leven beschouw dan stel  ik me mezelf vaak voor als een onderdeel van een groter geheel
  Helemaal niet akkoord      

Ik voel me vaak verwant met dieren en planten       

Ik heb het gevoel dat ik even sterk toebehoor aan de aarde als de aarde aan mij    

Ik heb een diep inzicht in het effect van mijn gedrag op de natuur    

Ik voel me vaak een onderdeel van het web van het leven    

Naar  mijn  gevoel  delen  alle  bewoners  van  de  aarde,  zowel  de  menselijke  als  de  niet‐menselijke, 
dezelfde levenskracht      

Net zoals een boom een deel is van bos, voel ik mezelf een deel van een groter geheel  

Wanneer ik nadenk over mijn plaats op de aarde zie ik mezelf bovenaan de natuurlijke rangorde staan  

Ik voel vaak dat  ik een deel ben van de natuur om me heen, en niet belangrijker dan het gras op de 
grond of de vogels in de lucht   

Mijn persoonlijk welzijn is niet nafhankelijk van het welzijn van de natuur 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Verbondenheid met de natuur 

De figuur hieronder geeft zeven mogelijkheden van hoe verbonden iemand zich met de natuur voelt. 
Hoe groter de overlap tussen de twee cirkels 'ik' en 'natuur', hoe sterker de verbondenheid. 

welk van de zeven mogelijkheden beeldt het best uit hoe verbonden jij je voelt met de natuur? 

 
Motivatie om iets te doen voor het milieu 

Geef voor elke  stelling aan  in welke mate  ze overeenkomt met de  redenen waarom  jij  iets voor het 
milieu  zou  doen.  (vijf  antwoordopties  tussen  de  extremen  ‘helemaal  niet  akkoord’  en  ‘helemaal 
akkoord’) 

 

Voor het plezier dat ik ervaar wanneer ik nieuwe manieren leer kenen om het milieu te helpen  

Voor het plezier dat ik ervaar wanneer ik de kwaliteit van het milieu verbeter    

Omdat ik hou van het gevoel dat ik krijg wanneer ik dingen doe voor het milieu  

Voor het plezier dat iets doen voor het milieu me geeft Helemaal niet akkoord    

Omdat zorg dragen voor het milieu een integraal deel uitmaakt van mijn leven    

Omdat het voor lijkt alsof zorg dragen voor mezelf en zorg dragen voor het milieu onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn      

Omdat het een deel uitmaakt van de manier waarop ik gekozen heb mijn leven te leiden  

Omdat mijn milieubewustzijn een fundamenteel deel is gaan uitmaken van wie ik ben    

Omdat het verstandig is om op die manier iets te doen voor 

Omdat het de manier is waarop ik gekozen heb om bij te dragen aan het milieu  

Omdat het rationeel is om iets te doen voor het milieu  Helemaal niet akkoord    

Omdat ik denk dat het een goed idee is om iets te doen voor het milieu   

Omdat ik denk dat ik het me zou berouwen als niets deed voor het milieu    

Omdat ik me schuldig zou voelen als ik niets deed voor het milieu    

Omdat ik me slecht zou voelen als ik niets deed voor het milieu   

Omdat andere mensen boos zouden als ik niets deed voor het milieu  

Voor de erkenning die er voor krijg van anderen 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Omdat mijn vrienden erop staan dat ik dat doe     

Om te vermijden ik bekritiseerd zou worden   

 

Milieugedrag 

Hieronder  staan  een  aantal  gedragingen  opgelijst.  Er  staan  telkens  twee  vragen  onder.  De  eerste 
vraagt of  je bereid zou zijn om het doen indien niets  je zou tegenhouden. De tweede vraagt of  je 
het ook effectief doet. (vijf antwoordopties tussen de extremen ‘nooit’ en ‘altijd’) 

  

Als ik de laatste ben om een kamer te verlaten dan doe ik het licht uit  

Ik laat elektrische toestellen (tv, radio, x‐box…) op stand‐by staan  

Ik doe mijn broeken en truien na één dag in de wasmand  

In de winter maak ik in mijn huis warm genoeg om in een t‐shirt rond te lopen  

Ik ga te voet, met de bus of met de fiets naar mijn werk  

Als ik ergens naartoe wil, dan neem ik de auto  

Voor korte verplaatsingen (minder dan een kwartier) neem ik de fiets of ga ik te voet  

Ik koop drank in blikjes  

Als men mij in de winkel een plastieken zakje aanbiedt dan neem ik dat aan  

Als ik een feestje geef dan gebruiken we wegwerpbekers om uit te drinken  

Ik hergebruik mijn winkeltassen  

Ik hergebruik oud papier  

Ik sorteer mijn afval  

Om nota’s te maken gebruik ik de achterkant van reeds gebruikt papier  

Ik doe lege batterijen in de vuilbak  

Ik geef de voorkeur aan producten met een eco‐label  

Ik eet in fast‐food restaurants zoals McDonalds of Quick  

Als ik teken verkies ik markeerstiften boven potloden  

Ik probeer anderen te overtuigen om minder met de auto te rijden  

Ik heb iemand er al eens op gewezen dat zijn/haar gedrag slecht is voor het milieu  

Ik probeer anderen te overtuigen om een vakantiebestemming dicht bij huis te kiezen  

Ik ben lid van een milieuvereniging  

 

Kennis over natuur en milieu 

In dit deel van het onderzoek willen we je kennis over de natuur en het milieu in kaart brengen. Op 
elke vraag is steeds maar één juist antwoord. 

   

Het grootste deel van de energie van een huishouden gaat naar 

‐ verlichting 
‐ warm water 



145 
 

‐ verwarming  
‐ elektrische huishoudtoestellen 

Welk van de volgende processen vraagt de meeste energie om Italiaanse paprika’s bij ons in de winkel 
te krijgen? 

‐  het verwarmen van de kweekserres  
‐ de koele opslag  
‐ het transport  
‐ de verpakking 

Wat is milieuvriendelijker? 

‐ Je oude computer upgraden  
‐ Een nieuwe computer aankopen 

Spaarlampen verbruiken ongeveer… 

‐ 20 % minder energie dan normale gloeilampen 
‐ 80 % minder energie dan normale gloeilampen 

Het ploegen van velden heeft als gevolg dat… 

‐ de bodem uitdroogt 
‐ de bodem samengeperst wordt 
‐ de humus van de planten niet opgenomen kan worden 

Goed verluchten betekent 

‐ de ramen minstens één uur open laten staan 
‐ kort en krachtig luchten, en daarbij de verwarming uitzetten 
‐ constant doorluchten door de ramen op kipstand te zetten 

Welk label duidt op duurzaam hout? 

‐ Het Rainforest label 
‐ Het FSC label 
‐ Het label ‘afkomstig van door de overheid gecontroleerde bosbouw’ 

Hoe kan de bodem tegen erosie beschermd worden? 

‐ door een permanente vegetatie  
‐ door regelmatig te ploegen 

Waar bevinden zich de tropische regenwouden? 

‐ In Siberië  
‐ Op de evenaarsgordel  
‐ In Australië/Nieuw Zeeland 

Waarom is zure regen schadelijk voor de bomen? 

‐ Het maakt de bladeren kapot zodat ze niet meer aan fotosynthese kunnen doen 
‐ Het maakt de mineralen in bodem stuk waardoor de boom geen voedsel meer 

heeft 

Als de mens nu zou ophouden met schade toebrengen aan de ozonlaag, dan zou die er ongeveer 100 
jaar over doen om zichzelf weer te herstellen 

‐ juist  
‐ fout 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Groene elementen op school 

Hoe  'groen'  ziet  jouw  school  er  uit?  Welke  groene  elementen  zijn  er  allemaal  aanwezig  op  jouw 
school? 

   

The global pole labels for the following scaled questions are as follows. Answer option 1 of 5: helemaal 
geen, Answer option 2 of 5: een klein beetje, Answer option 3 of 5: weinig, Answer option 4 of 5: 
veel, Answer option 5 of 5: heel veel 

‐ Een grasveld            
‐ Een boom            
‐ Sierstruiken            
‐ Groene borders / aanplantingen            
‐ Een bos            
‐ Een moestuin            
‐ Een vijver            
‐ Een open veld            
‐ nog een andere groene elementen : (open vraag) 

 

Hoe worden die groene elementen gebruikt op jouw school? (vijf antwoordopties tussen de extremen 
‘niet waar’ en ‘waar’) 

‐ Enkel als versiering : kijken mag maar aankomen niet      
‐ Als speelruimte      
‐ Als ontspanningruimte      
‐ Als plek voor de turnles      
‐ Als lesplek : er wordt al wel eens les in gegeven    
‐ Als lesmateriaal : de elementen worden gebruik in de lessen   
‐ Nog op een ander manier : (open vraag) 

 

Ik ben tevreden over het groen op mijn school   (vijf  antwoordopties  tussen  de  extremen  ‘niet  waar’ 
en ‘waar’) 

Ik  ben  geïnteresseerd  in  natuur  en  milieu  (vijf  antwoordopties  tussen  de  extremen  ‘niet  waar’  en 
‘waar’)    

Ik vind dat milieuzorg  tot mijn  taak hier op school behoort  (vijf antwoordopties  tussen de extremen 
‘niet waar’ en ‘waar’) 

 

Achtergrondinformatie 

Zo! bijna klaar! 

We willen enkel nog wat informatie over jou te weten komen. 

   

Ik ben 

‐ een vrouw  
‐ een man 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Mijn leeftijd is (open vraag) 

De  taal  die  ik  thuis  het  vaakst  spreek  is  :  Nederlands  Frans  Turks  Engels  Berbers  Arabisch  Chinees 
Spaans Portugees Italiaans Russisch Nog een andere taal 

Ik werk op deze school : (open vraag) 

Mijn functie binnen de school is 

‐ directeur 
‐ zorgcoordinator  
‐ leerkracht  
‐ andere functie 

Ik geef les aan deze jaren :  1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 
1e graad secundair 2e graad secundair 3e graad secundair niet van toepassing 

Ik geef les binnen deze onderwijsvorm(en) (Enkel voor leekrachten secundair onderwijs) :BSO TSO KSO 
ASO niet van toepassing 

Ik geef les aan deze klassen (open vraag) 

Hoeveel jaar geef je al les? (open vraag) 

Hoeveel jaar daarvan geef je al les in je huidige school? (open vraag) 

Ben je lid van de MOS‐werkgoep van je school? 

‐ ja  
‐ nee 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Bijlage 5.  Survey Leerlingen 
 

Bevraging "Natuur en milieu op jouw school" 

We willen met dit onderzoek in kaart brengen hoe jij denkt over natuur en milieu, en hoe daar op jouw 
school rond gewerkt wordt.  

In een eerste deel van de vragenlijst geven we je aan aantal stellingen waarvoor je aangeeft in welke 
mate je het er mee eens bent. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is jouw mening die telt. 

In het tweede deel willen we kort nagaan wat je allemaal weet over natuur en milieu. In een derde en 
laatste deel krijg  je een aantal vragen over wat er op nouw school allemaal gebeurt rond het thema 
natuur en milieu. 

Je  antwoorden  zijn  volledig  anoniem en hebben geen enkele  invloed op de punten die  je op  school 
krijgt.  Werk  goed  door  en  onthoud  dat  vaak  je  eerste  gedachte  de  beste  is.  De  hele  vragenlijst 
beantwoorden duurt ongeveer 30 minuten. 

 

 

Meningen over natuur en milieu 

Hieronder krijg je een aantal stellingen over natuur en milieu. Hoe eens of oneens ben je het daarmee? 
(vijf antwooroptie tussen de extremen ‘helemaal niet akkoord’ en ‘helemaal akkoord’) 

   

Het stoort me om te zien hoe het platteland wordt ingenomen door bouwzones    

Zich zorgen maken over het milieu zorgt vaak voor vertragingen bij acties om het in arme landen beter 
te maken.    

Ik geniet van uitstapjes naar het platteland.      

We  moeten  bossen  kappen  zodat  we  gewassen  (bv.graan,  zonnebloemen,  tomaten,…)  kunnen 
kweken.      

De mensheid zal uitsterven als we niet in een goed evenwicht met de natuur leven.    

Onze planeet heeft een oneindige voorraad aan grondstoffen (bv. aardolie, hout, steenkool…).  

De mensen van nu en later zullen zelfs de grootste milieuproblemen blijven oplossen.    

De natuur is altijd in staat om zichzelf te herstellen.    

Het is fijn om aan de kant van een vijver te zitten en naar rondvliegende libellen te kijken.  

We moeten meer wegen bouwen, zodat mensen naar het platteland kunnen reizen.   

Ik bespaar water door een douche te nemen in plaats van een bad.    

Enkel de dieren en planten die van belang zijn voor onze welvaart moeten beschermd worden.  

Ik doe het licht altijd uit als ik het niet nodig heb.    

Mensen hebben het recht de natuur naar hun zin aan te passen.     

We moeten stukken natuur voorbehouden om bedreigde dier‐ en plantensoorten te beschermen.  

Mensen maken zich te veel zorgen over vervuiling. 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Het is interessant om te weten welke dieren er in vijvers en rivieren leven.    

Mensen zijn belangrijker dan andere wezens.    

Vuile industriële rook uit schoorstenen maakt me boos. Helemaal niet akkoord      

We moeten onkruid verwijderen uit de tuin zodat mooie bloemen kunnen groeien.   

 

Gevoelens bij natuur en milieu 

Geef telkens aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen over hoe jij je voelt. Er zijn 
geen  juiste  of  foute  antwoorden;  antwoord  zo  eerlijk  mogelijk.  (vijf  antwoordopties  tussen  de 
extremen ‘helemaal niet akkoord’ en ‘helemaal akkoord’) 

   

Ik ervaar vaak een gevoel van eenheid met de natuur om me heen    

Ik beschouw de natuur als een gemeenschap waartoe ik deel van uitmaak  

Ik erken en waardeer de intelligentie van andere levende wezens    

Ik voel me vaak onverbonden met de natuur      

Als  ik mijn  leven beschouw dan stel  ik me mezelf vaak voor als een onderdeel van een groter geheel
  Helemaal niet akkoord      

Ik voel me vaak verwant met dieren en planten       

Ik heb het gevoel dat ik even sterk toebehoor aan de aarde als de aarde aan mij    

Ik heb een diep inzicht in het effect van mijn gedrag op de natuur    

Ik voel me vaak een onderdeel van het web van het leven    

Naar  mijn  gevoel  delen  alle  bewoners  van  de  aarde,  zowel  de  menselijke  als  de  niet‐menselijke, 
dezelfde levenskracht      

Net zoals een boom een deel is van bos, voel ik mezelf een deel van een groter geheel  

Wanneer ik nadenk over mijn plaats op de aarde zie ik mezelf bovenaan de natuurlijke rangorde staan  

Ik voel vaak dat  ik een deel ben van de natuur om me heen, en niet belangrijker dan het gras op de 
grond of de vogels in de lucht   

Mijn persoonlijk welzijn is niet nafhankelijk van het welzijn van de natuur   

Verbondenheid met de natuur 

De figuur hieronder geeft zeven mogelijkheden van hoe verbonden iemand zich met de natuur voelt. 
Hoe groter de overlap tussen de twee cirkels 'ik' en 'natuur', hoe sterker de verbondenheid. 

welk van de zeven mogelijkheden beeldt het best uit hoe verbonden jij je voelt met de natuur? 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Motivatie om iets te doen voor het milieu 

Geef voor elke  stelling aan  in welke mate  ze overeenkomt met de  redenen waarom  jij  iets voor het 
milieu  zou  doen.  (vijf  antwoordopties  tussen  de  extremen  ‘helemaal  niet  akkoord’  en  ‘helemaal 
akkoord’) 

 

Voor het plezier dat ik ervaar wanneer ik nieuwe manieren leer kenen om het milieu te helpen  

Voor het plezier dat ik ervaar wanneer ik de kwaliteit van het milieu verbeter    

Omdat ik hou van het gevoel dat ik krijg wanneer ik dingen doe voor het milieu  

Voor het plezier dat iets doen voor het milieu me geeft Helemaal niet akkoord    

Omdat zorg dragen voor het milieu een integraal deel uitmaakt van mijn leven    

Omdat het voor lijkt alsof zorg dragen voor mezelf en zorg dragen voor het milieu onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn      

Omdat het een deel uitmaakt van de manier waarop ik gekozen heb mijn leven te leiden  

Omdat mijn milieubewustzijn een fundamenteel deel is gaan uitmaken van wie ik ben    

Omdat het verstandig is om op die manier iets te doen voor 

Omdat het de manier is waarop ik gekozen heb om bij te dragen aan het milieu  

Omdat het rationeel is om iets te doen voor het milieu  Helemaal niet akkoord    

Omdat ik denk dat het een goed idee is om iets te doen voor het milieu   

Omdat ik denk dat ik het me zou berouwen als niets deed voor het milieu    

Omdat ik me schuldig zou voelen als ik niets deed voor het milieu    

Omdat ik me slecht zou voelen als ik niets deed voor het milieu   

Omdat andere mensen boos zouden als ik niets deed voor het milieu  

Voor de erkenning die er voor krijg van anderen    

Omdat mijn vrienden erop staan dat ik dat doe     

Om te vermijden ik bekritiseerd zou worden   

 

Milieugedrag 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Hieronder  staan  een  aantal  gedragingen  opgelijst.  Er  staan  telkens  twee  vragen  onder.  De  eerste 
vraagt of  je bereid zou zijn om het doen indien niets  je zou tegenhouden. De tweede vraagt of  je 
het ook effectief doet. (vijf antwoordopties tussen de extremen ‘nooit’ en ‘altijd’) 

  

Als ik de laatste ben om een kamer te verlaten dan doe ik het licht uit  

Ik laat elektrische toestellen (tv, radio, x‐box…) op stand‐by staan  

Ik doe mijn broeken en truien na één dag in de wasmand  

In de winter maak ik in mijn huis warm genoeg om in een t‐shirt rond te lopen  

Ik ga te voet, met de bus of met de fiets naar mijn werk  

Als ik ergens naartoe wil, dan neem ik de auto  

Voor korte verplaatsingen (minder dan een kwartier) neem ik de fiets of ga ik te voet  

Ik koop drank in blikjes  

Als men mij in de winkel een plastieken zakje aanbiedt dan neem ik dat aan  

Als ik een feestje geef dan gebruiken we wegwerpbekers om uit te drinken  

Ik hergebruik mijn winkeltassen  

Ik hergebruik oud papier  

Ik sorteer mijn afval  

Om nota’s te maken gebruik ik de achterkant van reeds gebruikt papier  

Ik doe lege batterijen in de vuilbak  

Ik geef de voorkeur aan producten met een eco‐label  

Ik eet in fast‐food restaurants zoals McDonalds of Quick  

Als ik teken verkies ik markeerstiften boven potloden  

Ik probeer anderen te overtuigen om minder met de auto te rijden  

Ik heb iemand er al eens op gewezen dat zijn/haar gedrag slecht is voor het milieu  

Ik probeer anderen te overtuigen om een vakantiebestemming dicht bij huis te kiezen  

Ik ben lid van een milieuvereniging  

 

Kennis over natuur en milieu 

In dit deel van het onderzoek willen we je kennis over de natuur en het milieu in kaart brengen. Op 
elke vraag is steeds maar één juist antwoord. 

   

Het grootste deel van de energie van een huishouden gaat naar 

‐ verlichting 
‐ warm water 
‐ verwarming  
‐ elektrische huishoudtoestellen 

Welk van de volgende processen vraagt de meeste energie om Italiaanse paprika’s bij ons in de winkel 
te krijgen? 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‐  het verwarmen van de kweekserres  
‐ de koele opslag  
‐ het transport  
‐ de verpakking 

Wat is milieuvriendelijker? 

‐ Je oude computer upgraden  
‐ Een nieuwe computer aankopen 

Spaarlampen verbruiken ongeveer… 

‐ 20 % minder energie dan normale gloeilampen 
‐ 80 % minder energie dan normale gloeilampen 

Het ploegen van velden heeft als gevolg dat… 

‐ de bodem uitdroogt 
‐ de bodem samengeperst wordt 
‐ de humus van de planten niet opgenomen kan worden 

Goed verluchten betekent 

‐ de ramen minstens één uur open laten staan 
‐ kort en krachtig luchten, en daarbij de verwarming uitzetten 
‐ constant doorluchten door de ramen op kipstand te zetten 

Welk label duidt op duurzaam hout? 

‐ Het Rainforest label 
‐ Het FSC label 
‐ Het label ‘afkomstig van door de overheid gecontroleerde bosbouw’ 

Hoe kan de bodem tegen erosie beschermd worden? 

‐ door een permanente vegetatie  
‐ door regelmatig te ploegen 

Waar bevinden zich de tropische regenwouden? 

‐ In Siberië  
‐ Op de evenaarsgordel  
‐ In Australië/Nieuw Zeeland 

Waarom is zure regen schadelijk voor de bomen? 

‐ Het maakt de bladeren kapot zodat ze niet meer aan fotosynthese kunnen doen 
‐ Het maakt de mineralen in bodem stuk waardoor de boom geen voedsel meer 

heeft 

Als de mens nu zou ophouden met schade toebrengen aan de ozonlaag, dan zou die er ongeveer 100 
jaar over doen om zichzelf weer te herstellen 

‐ juist  
‐ fout 

 

 

 



153 
 

Milieuzorg op mijn school 

In dit deel van het onderzoek willen we in kaart brengen wat er allemaal gebeurt op jouw school als 
het gaat over natuur en milieu. Er zijn geen juiste of foute antwoorden, het is jouw mening die we 
willen kennen. 

(vijd antwoordoptie tussen de extreme waarden “niet waar” en “waar” 

 

Als er op mijn school iets georganiseerd wordt rond natuur en milieu, dan is dat altijd weer hetzelfde  

De leerlingen op mijn school komen op veel veschillende manieren in contact met natuur en milieu  

Mijn school vindt zorg dragen voor het milieu écht belangrijk   

Projecten over natuur en milieu op mijn school komen elk jaar opnieuw terug      

De leerlingen in mijn school mogen zelf kiezen of ze mee doen aan projecten over natuur en milieu  

Mijn school vindt dat zorg dragen voor de natuur de plicht van de school is    

Ik vind dat milieuzorg de taak is van:  

     de directie   

     enkel de leerkrachten die daar zelf voor kiezen    

     de vakleerkrachten   

     alle leerkrachten    

     het onderhouds‐ en technisch personeel    

     het administratief personeel   

     enkel de leerlingen die daar zelf voor kiezen    

     alle leerlingen 

 

Hieronder staan enkel mogelijk manieren opgelijst waarop er aan milieuzorg gewerkt kan worden. In 
welke mate gebeuren deze dingen op jouw school? 

   

The global pole  labels  for  the following scaled questions are as  follows. Answer option 1 of 5: nooit, 
Answer option 2 of 5: heel soms, Answer option 3 of 5: soms, Answer option 4 of 5: vaak, Answer 
option 5 of 5: heel vaak 

 

Een jaarproject rond natuur en milieu            

Een weekproject rond natuur en milieu           

Een kort project rond natuur en milieu (van een dag of minder)           

Milieu en natuur zijn 'zichtbaar’ aanwezig op de school            

Er hangen posters, tekeningen, schilderijen... over natuur en milieuthema’s op in de school        

Ik leer over natuur en milieu in de lessen biologie            

Ik leer over natuur en milieu in de lessen fysica, chemie en/of natuurwetenschappen          

Ik leer over natuur en milieu in andere vakken            

Ik leer over natuur en milieu een actieve groepsopdracht 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In de leerlingenraad komt natuur en milieu aan bod            

Er zijn schoolregels die handelen over de natuur en het milieu            

Een inzameling voor goed ‘natuur en milieu’ doel            

Samenwerking tussen de school en een milieuvereniging            

Een uitstap naar een natuurgebied            

Een uitstap naar een natuureducatief centrum            

Een spreker die een lezing houdt over natuur en milieu           

Een debat over natuur en milieu            

Een wedstrijd over natuur en milieu        

 

 

Groene elementen op school 

Hoe  'groen'  ziet  jouw  school  er  uit?  Welke  groene  elementen  zijn  er  allemaal  aanwezig  op  jouw 
school? 

   

The global pole labels for the following scaled questions are as follows. Answer option 1 of 5: helemaal 
geen, Answer option 2 of 5: een klein beetje, Answer option 3 of 5: weinig, Answer option 4 of 5: 
veel, Answer option 5 of 5: heel veel 

‐ Een grasveld            
‐ Een boom            
‐ Sierstruiken            
‐ Groene borders / aanplantingen            
‐ Een bos            
‐ Een moestuin            
‐ Een vijver            
‐ Een open veld            
‐ nog een andere groene elementen : (open vraag) 

 

Hoe worden die groene elementen gebruikt op jouw school? (vijf antwoordopties tussen de extremen 
‘niet waar’ en ‘waar’) 

‐ Enkel als versiering : kijken mag maar aankomen niet      
‐ Als speelruimte      
‐ Als ontspanningruimte      
‐ Als plek voor de turnles      
‐ Als lesplek : er wordt al wel eens les in gegeven    
‐ Als lesmateriaal : de elementen worden gebruik in de lessen   
‐ Nog op een ander manier : (open vraag) 

 

Ik ben tevreden over het groen op mijn school   (vijf  antwoordopties  tussen  de  extremen  ‘niet  waar’ 
en ‘waar’) 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Ik  ben  geïnteresseerd  in  natuur  en  milieu  (vijf  antwoordopties  tussen  de  extremen  ‘niet  waar’  en 
‘waar’)    

Ik vind dat milieuzorg  tot mijn  taak hier op school behoort  (vijf antwoordopties  tussen de extremen 
‘niet waar’ en ‘waar’) 

 

Achtergrondinformatie 

Zo! bijna klaar! 

We willen enkel nog wat informatie over jou te weten komen. 

   

Ik ben 

‐ een meisje  
‐ een jongen 

Mijn leeftijd is (open vraag) 

De  taal  die  ik  thuis  het  vaakst  spreek  is  :  Nederlands  Frans  Turks  Engels  Berbers  Arabisch  Chinees 
Spaans Portugees Italiaans Russisch Nog een andere taal 

Ik zit op deze school (open vraag) 

Ik zit in deze klas (open vraag) 

Ik vind van mezelf dat ik het goed doe op school   

‐ niet waar      
‐ waar 

 


