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Wat is ecodesign ?

Interactieve tool op www.ovam.be/ecodesignlink

http://www.ovam.be/ecodesignlink
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Departementen ?

Ontwerpafdeling/productontwikkeling
Onderzoek en ontwikkeling (R&D)
Productie
Inkoop
Verkoop
Marketing
Management
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Onderzoek naar ecodesign in het onderwijs

Van Doorsselaer & Verhulst,
Artesis Hogeschool Antwerpen, 2012

i.s.m. LNE – Ecocampus

Departementen betrokken bij het ontwerpproces ?

Diploma's gelinkt aan het ontwerpproces ?

Integratie van ecodesign in hoger onderwijs ?

Vertaalslag naar een werkpakket voor docenten en 
opleidingscoördinatoren: EHO-kit !
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Diploma's ?
Inventarisatie opleidingen in Vlaanderen + bevraging bij bedrijven

Ingenieursprofiel

Industriële wetenschappen: o.a. Elektromechanica => FOCUS EHO-kit

Industrieel ingenieur

Ingenieurswetenschappen/burgerlijk ingenieur

Fysica

Bedrijfseconomisch profiel

Handelsingenieur

Economie, recht en  bedrijfskunde

Algemene economie

Bedrijfskunde

Management

Toegepast Economische Wetenschappen
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Integratie van ecodesign:
een organisatorisch veranderingstraject
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Visie en missie
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Competenties 

Voor studenten

Voor docenten



10

Curriculum

Verticale integratie: in een apart opleidingsonderdeel

Horizontale integratie: verweven in verschillende opleidingsonderdelen

Combinatie:
Disciplinair: diverse opleidingsonderdelen,
Multidisciplinair: duurzaamheid als gemeenschappelijk kernwoord,
Interdisciplinair: duurzaamheid binnen de maatschappij
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Opleidingsonderdelen
Waar worden reeds thema's voor duurzame ontwikkeling toegepast ?
Waar is er potentieel ?
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Vertaalslag naar de 
EHO, Ecodesign in Hoger Onderwijs, kit

Literatuurstudie educatie voor duurzame ontwikkeling

Gesprekken met experts uit het onderwijsveld, o.a. Bernard Mazijn, 
Wim Lambrechts, Koen van den Hautte, Katrien Van Daele, Niko 
Roorda, Leen Audenaert en Ellen Vandenplas (LNE Ecocampus)

Workshop aftoetsen werkwijze en concept
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… een werkpakket aan te bieden aan opleidingen in het 
hoger onderwijs, dat docenten en professoren, 
opleidingscoördinatoren en opleidingsraden kan 
ondersteunen bij het integreren van ecodesign in het 
curriculum van hun opleiding. 

Doel van de EHO-kit is…
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EHO-kit: een overzicht

Leidraad +   Fiches + Werkdocumenten
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Leidraad: info over elke stap

Informatie over elke stap in het 
integratiemodel

-Bondige toelichting

-Verwijzing naar literatuur, tools en 
andere nuttige bronnen 
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Leerinhouden fiches
Elke fiche geeft een korte beschrijving van een thema – een leerinhoud- dat gelinkt 
is aan ecodesign en dat aan bod kan komen in een (deel van) een 
opleidingsonderdeel.
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Fiche leerinhoud
kernthema’s ecodesign = leerinhouden
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Werkvormen fiches
Elke fiche geeft een korte beschrijving van een werkvorm die competenties voor 
duurzame ontwikkeling ondersteunt. 
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Fiche werkvorm

Werkvorm = de manier waarop leerstof overgebracht en 
verwerkt wordt  
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Voorbeelden fiches
Elke voorbeeldfiche beschrijft 
bondig een voorbeeld uit de 
praktijk, waarin één of meerdere 
leerinhouden en werkvormen rond 
ecodesign zijn toegepast in het 
hoger onderwijs. 
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Aan de slag: analyse
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Aan de slag: ecodesign potentieel
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materialenleer
ingenieur &
maatschappij bedrijfsbeheer

…

Case

Opdracht

Analyse van technisch 
probleem in hele 
waardeketen bedrijf

Opzoekwerk rond 
ecodesign wetgeving

Hoe invullen?
Toepassing leerinhoud aanwezig
Mogelijkheid voor toepassing 
leerinhoud
Gebruikte/te gebruiken werkvorm
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Resultaten & ervaringen

Resultaten:
2013-2015: 19 workshops, 17 verschillende opleidingen, >190 docenten

● Industriële (ingenieurs-) wetenschappen, o.a. Chemie, biochemie, 
voedingstechnologie, elektromechanica, bouw, electronica-ICT, 
verpakkingstechnologie, nucleaire technologie, land- en tuinbouw, 
textieltechnologie, energie

● Handelsingenieur, interieurvormgeving, architectuur

Ervaringen:
● EHO-kit is concreet !
● Workshop brengt docenten samen !
● Matrix toont linken met bestaande leerinhouden !
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Toekomst ?

Uitbreiding naar bedrijfseconomisch profiel, 2016

Flanders InShape, in samenwerking met LNE – Ecocampus

EHO-kit: instrument voor organisatorisch veranderingstraject
EDGEkit: concrete leerinhouden en werkvormen

Workshops EHO-kit academiejaar 2016-2017 !
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