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Epiloog 
 

In het jaar 2014 schreef ik mij in aan de Universiteit Gent, een goede acht jaar later is dit het sluitstuk 

van een vierjarige opleiding waar ik uiteindelijk zeven jaar over gedaan heb. Het is een atypisch 

traject geweest, met vele ups en downs. Nagenoeg al mijn studiegenoten met wie ik de richting 

politieke wetenschappen heb aangevat zijn reeds enkele jaren afgestudeerd. En toch zou ik mijn 

verhaal van afgelopen jaren niet willen herschrijven.  

Ik ben er sterk van overtuigd dat ons karakter en persoonlijkheid vorm krijgt in deze fase van het 

leven, in het begin van de twintiger jaren. Het heeft me meer tijd gekost dan het gros van mijn 

leeftijdsgenoten maar ook ik heb nu een richting gevonden naar waar ik mijn leven zie evolueren. Het 

waren de woorden van mijn grootmoeder, maar ik heb ze in de laatste jaren mij eigen gemaakt: 

‘laatbloeiers bloeien het hardst’. Ik voel me nu echt wel klaar voor de volgende stap in mijn leven.  

Uiteraard moet ik het in mijn voorwoord niet enkel over mezelf hebben. Ik zou van deze passage 

graag gebruik maken om enkele mensen te bedanken. In de eerste plaats mijn promotor prof dr. 

Thomas Block, die mij na een lang intermezzo in de horeca opnieuw het bos door de academische 

bomen heeft laten zien. Jou gepassioneerd horen praten over het potentieel van de Stadsacademie 

binnen de Stad Gent was voor mij een sterke inspiratiebron. En hoewel ik jouw eeuwige geduld 

waarschijnlijk niet altijd verdiende, ben ik je er toch enorm dankbaar voor.  

Eveneens is het voor mij belangrijk om mijn dankbaarheid uit te drukken voor iedereen die ik in 

functie van deze masterproef heb mogen interviewen, on- en off the record. Niet alleen was een 

gesprek met elk van jullie van grote waarde voor dit onderzoek, eveneens heb ik er ook zelf nieuwe 

inzichten en perspectieven aan overgehouden die ik zeker zal meenemen in mijn verdere 

professionele carrière. 

Daarnaast kan ik niet heen om de steun die ik onvoorwaardelijk van mijn ouders heb gekregen. Niet 

alleen in mijn atypisch academische traject maar ook in alle aspecten daarbuiten. De een eerder met 

de mantel der liefde, de ander eerder met wantrouwen en een iets hardere aanpak. Bedankt.  

Tenslotte wil ik graag nog een speciaal persoon vermelden. In dit hele chaotische traject is er één 

rode draad geweest, een klankbord waar ik altijd zonder enige schroom terecht kon. De waarde 

hiervan kan moeilijk overschat worden. Bedankt Stephen.  
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Abstract 
 

Door de opkomst van steeds meer complexe duurzaamheidsvraagstukken - en het falen van klassieke 

onderzoeks- en onderwijsmodellen om hier mee om te gaan - is het transdisciplinair onderzoek en 

onderwijs in opmars. Transdisciplinariteit heeft als doel om sociaal robuuste kennis op te bouwen 

opdat we als maatschappij beter zouden kunnen omgaan met deze toegenomen complexiteit. 

Recente literatuur wijst nu echter ook op de uitdagingen die gepaard gaan met een transdisciplinaire 

werking. In deze masterproef worden deze verschillende uitdagingen opgedeeld in drie grote pijlers: 

Power, Pluralism en Politics; en vervolgens toegepast op de transdisciplinaire werking van de Gentse 

Stadacademie.  

Aan de hand van een participatieve observatie alsook door het afnemen van diepte-interviews wordt 

een analyse gemaakt over hoe de Stadsacademie omgaat met deze uitdagingen rond 

transdisciplinariteit. Op die manier is het de bedoeling om te kijken hoe de transdisciplinaire werking 

van de Stadsacademie zich verhoudt ten opzichte van het uiteindelijke doel: het creëren van sociaal 

robuuste kennis. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de valorisatie van deze kennisproductie 

binnen de Stadsacademie. Als casestudie wordt er specifiek dieper ingegaan op het 

masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’.  
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1. Inleiding 
De opwarming van de aarde is er één van, maar samenlevingen wereldwijd worden met steeds meer 

complexe problemen geconfronteerd rond duurzaamheid (Wallace-Wells, 2019). Als samenleving 

hebben we een grote verscheidenheid aan problemen gecategoriseerd onder het containerbegrip 

‘duurzaamheidsproblemen’. We kunnen ze herkennen aan hun complex karakter, waardoor er geen 

kant-en-klare oplossingen voor gevonden kunnen worden, wat bijvoorbeeld wel zo was bij de 

problematiek rond de ozon laag. Duurzaamheidsproblemen gaan meestal gepaard met een 

dwingende urgentie, een verhit en gepolariseerd debat over wat de problemen nu juist zijn en de 

vraag hoe we er als samenleving best mee omgaan. We spreken over ‘wicked problems’ (Rittel & 

Webber 1974).  

Door de complexiteit van deze wicked problems komen de klassieke vormen van onderzoek en 

onderwijs in de problemen. Deze klassieke onderzoeks- en onderwijsmodellen gaan echter uit van 

een rechtlijnig verloop van een duidelijke probleemstelling naar een éénduidig antwoord of 

oplossing, dat is bij wicked problems dus niet het geval. Het is tegen deze achtergrond dat er de 

afgelopen decennia nieuwe paradigma’s ontwikkeld werden waarmee het klassieke onderzoeks- en 

onderwijsmodel aangevuld kan worden, opdat we als samenleving beter gewapend zouden zijn om 

met deze ‘wicked problems’ om te gaan (Nowotny et al., 2002). Enkele van deze modellen, 

waaronder mode 2 science, post-normal science en sustainability science gaan we verderop in dit 

onderzoek nog meer in detail bespreken. We gaan zien dat in deze nieuwere modellen geopteerd 

wordt voor een transdisciplinaire aanpak, dit in tegenstelling tot de nog steeds dominante mono-, 

multi- of interdisciplinaire manieren van werken in onderzoek en onderwijs.  

Bovendien is er nog een andere reden voor het ontstaan van deze nieuwe onderzoeks- en 

onderwijsmodellen. Sinds enkele decennia heeft het ongebreidelde geloof in de wetenschap 

plaatsgemaakt voor een publiek gevoel van wantrouwen. Vandaag de dag staat wetenschap niet 

meer synoniem met vooruitgang. Meer en meer heerst er een spanningsveld tussen de burger en 

hun geloof in de wetenschap. Politieke beslissingen mogen niet langer louter en alleen gebaseerd zijn 

op wetenschappelijke bevindingen (Felt et al., 2007). Ook hier zien we dat het antwoord op dit 

publieke wantrouwen ten opzichte van de wetenschap zal leiden tot een nieuwe transdisciplinaire 

werking als antwoord op dit probleem. Op deze manier kan politiek beleid omtrent wicked problems 

opnieuw een legitiem karakter krijgen bij het bredere publiek.  

Transdisciplinair werken lijkt dus het antwoord op de twee bovenvermelde problematieken. In de 

literatuur is er de laatste jaren al zodanig veel geschreven over het fenomeen dat het dreigt een hol 

begrip te worden - zoals ook eerder al bij het containerbegrip duurzaamheid is gebeurd. Het is 

daarom belangrijk dat we transdisciplinariteit en transdisciplinair werken goed gaan definiëren opdat 

we er effectief mee aan de slag kunnen gaan in dit onderzoek. 

Dat is belangrijk omdat we het doel van transdisciplinair werken onder de loep willen nemen. 

Namelijk dat complexe, urgente en gepolariseerde problemen kunnen behandeld worden op een 

dergelijke manier dat het heersende publieke wantrouwen in de wetenschap wordt omgezet in 

vertrouwen. Wanneer dit het geval is spreken we van het opbouwen van sociaal robuuste kennis, die 

we kunnen inzetten om wicked problems aan te pakken. Ook het begrip sociaal robuuste kennis 

wordt verder nog uitvoerig besproken.  

De belangen zijn dus groot. Daarom is het belangrijk om ook de gevaren en valkuilen van een 

transdisciplinaire werking te ontdekken en die te toetsen aan deze werking. Sinds kort is er ook in de 

literatuur aandacht voor de uitdagingen waar transdisciplinariteit mee kampt. In deze masterproef 
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zal ik ook de voornaamste uitdagingen laten samenvallen onder wat ik noem de drie P’s: Power, 

Pluralism en Politics. Deze onderverdeling gebeurt in de Engelse taal, enkel en alleen in functie van 

de naar mijn inziens meer esthetische vorm. Deze eerder complexe uitdagingen kunnen, indien er 

geen rekening mee wordt gehouden, leiden tot een illegitiem karakter van de gecoproduceerde 

kennis, in tegenstelling tot de vooropgestelde sociaal robuuste uitstraling die het dient te hebben. 

We spreken hier van de tirannie van coproductie, ook dit komt verder nog aan bod (Turnhout et al., 

2020). 

Specifiek gaan we in de hier voorliggen masterproef kijken naar hoe de Stadsacademie, een Gents 

collaboratorium, deze nieuwe onderzoeks- en onderwijsprincipes, met een focus op 

transdisciplinariteit, toepast binnen de Gentse stedelijke context (https://Stadsacademie.be). Door te 

kijken naar hoe deze globale problemen zich manifesteren binnen de contouren van de stad, 

probeert de Stadsacademie een antwoord te bieden op stedelijke duurzaamheidsvraagstukken. Deze 

transdisciplinaire werking wordt in dit onderzoek geanalyseerd tegen de achtergrond van de 

complexe uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Op die manier is het de bedoeling om te 

achterhalen in welke mate de Stadsacademie slaagt in haar opzet om sociaal robuuste kennis te 

produceren als antwoord op deze complexe lokale duurzaamheidsvraagstukken. Meer ingezoomd 

gaan we in dit onderzoek veelal focussen op een casus binnen de Stadsacademie, namelijk het traject 

wonen in diversiteit.  

Na deze inleiding volgt een literatuuroverzicht waarin de meest relevante literatuur rond dit thema 

en de zojuist aan bod gekomen onderwerpen worden weergegeven. Vervolgens wordt de focus van 

het onderzoek meegegeven aan de hand van de onderzoeksvragen. Via het analytisch kader 

waartegen dit onderzoek gevoerd is en de gebruikte methodologie komen we uiteindelijk aan de 

analyse van de resultaten. Ten slotte volgt een conclusie waarin de belangrijkste resultaten worden 

teruggekoppeld aan het theoretische deel van deze masterproef.   

https://stadsacademie.be/
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2. Literatuuroverzicht 
De voorbije decennia van scepsis en twijfel omtrent duurzaamheidsvraagstukken en uitdagingen 

lijken achter ons te liggen. Op dit moment bestaat er een duidelijke consensus dat we 

geconfronteerd worden met dringende en vooral complexe duurzaamheidsuitdagingen (Klein, 2015; 

Raworth, 2017; Wallace-Wells, 2019). Het is echter zo dat samen met het besef van de problemen 

waar we voor staan, ook het besef gegroeid is dat klassieke vormen van onderzoek en onderwijs 

worstelen met de complexiteit van deze problemen.  

In dit onderdeel gaan we in de eerste plaats dieper in op de specifieke aard van 

duurzaamheidsproblemen, wat we in navolging van Rittel & Webber (1974) wicked problems zijn 

gaan noemen. Verder stellen we de vernieuwingen in onderzoek en onderwijs voor als antwoord op 

deze problematiek, waarin we de focus zullen leggen op transdisciplinariteit. Vervolgens gaan we 

dieper inzoomen op de wicked problems, richting het stedelijk niveau. Ten slotte gaan we dieper in 

op de meeste recente literatuur, dat inzoomt op de uitdagingen waarmee transdisciplinariteit kampt 

in de ambitie voor het creëren van sociaal robuuste kennis.  

2.1. Wicked Problems 
Vooraleer we gaan proberen duurzaamheidskwesties beter te definiëren en in een breder kader te 

plaatsen, dringt ons de vraag op: wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is de afgelopen decennia 

meer en meer een containerbegrip geworden. Duurzaamheid wordt zodanig veel te pas en te onpas 

gebruikt, dat het begrip hol en betekenisloos is geworden. De bekendste definitie is waarschijnlijk 

wel die van de Verenigde Naties in het befaamde Brundtland-rapport over duurzame ontwikkeling 

(1987). In dit rapport werd duurzame ontwikkeling gedefinieerd als: "een ontwikkeling die 

tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties 

om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen". Rechtvaardigheid is in deze definitie 

een duidelijk element. Ieder individu, nu en in de toekomst, heeft recht op een waardig bestaan. Met 

dit in het achterhoofd kunnen duurzaamheidsproblemen of uitdagingen eenvoudiger gedefinieerd 

worden. Het zijn problemen en uitdagingen die deze rechtvaardigheid, deze balans tussen mens en 

milieu, hypothekeren. Duurzaamheid draait voor mij om leven en bestaan in balans. Een duurzame 

samenleving is een samenleving waarin ieder individu kan bestaan met respect voor zijn of haar 

menselijke basisrechten, binnen de grenzen van de fragile ecosystemen en natuur, opdat ook 

toekomstige generaties niet beperkt worden in hun basisrechten. 

Het is echter eenvoudiger om problemen rond duurzaamheid te herkennen dan er pasklare 

antwoorden of oplossingen voor te vinden. Dit komt voort uit het feit dat er geen doorheen de 

samenleving breed gedragen visie bestaat over hoe een duurzame samenleving er nu precies uitziet 

(Raworth, 2017; Van Druenen, 2021). Daarnaast wordt bepaalde (niet noodzakelijk 

wetenschappelijke) kennis gecontesteerd, met alle moeilijkheden van dien. Duurzaamheidskwesties 

manifesteren vaak dezelfde twee eigenschappen: (1) er heerst onzekerheid en controverse over de 

aanwezige kennis om het probleem aan te pakken en (2) er heerst onenigheid over de waarden en 

normen die aan de basis liggen van uiteenlopende probleemdefinities en oplossingsvoorstellen (Van 

Poeck et al., 2020). Naast de term wicked problems die Rittel en Webber er in 1973 gegeven hebben 

kennen we ze ook onder de term ‘ongestructureerde problemen’ (Hisschemöller & Hoppe, 2001; Dijk 

et al., 2017). 
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Wicked problems of ongestructureerde problemen worden gekenmerkt door onvolledige, onzekere of 

gecontesteerde expertkennis, conflicterende waarden en doelstellingen, een gebrek aan eenduidige 

probleemdefinities en de onmogelijkheid om definitieve, ongecontesteerde oplossingen te vinden. 

(Van Poeck et al., 2020, p. 3).  

 
Schema uit: Klimaateducatie in het hoger onderwijs, Van Poeck et al. (2020), pg 3. 

De tabel hierboven geeft een schematische weergave van hoe duurzaamheidskwesties als wicked 

problems zich verhouden ten opzichte van meer traditionele problemen. Het traditionele lineaire 

onderzoeks- en onderwijsmodel kan niet omgaan met de aard van deze wicked problems, daar men 

niet meer simpelweg oplossingsgericht kan vertrekken van een eenduidige probleemstelling, zoals bij 

meer gestructureerde problemen. Een nieuwe manier van onderzoek dringt zich op.  

2.2. Naar een nieuw onderzoeksmodel 
Het complexe karakter van duurzaamheidsvraagstukken heeft ertoe geleid dat er al enkele decennia 

geleden consensus is ontstaan, tussen zowel beleidsmakers als academici, over het feit dat de 

klassieke wetenschapsbeoefening  te kort schiet om met deze complexiteit om te gaan (Felt et al., 

2007). 

Duurzaamheidskwesties zijn vaak niet zo scherp afgelijnd, onderling verbonden en gekenmerkt door 

veel interacties tussen natuurlijke en sociale systemen met een grote en toenemende complexiteit 

(Östrom, 2009).  

2.2.1. Mode 2 science 
Mode 2 science - een term geïntroduceerd in de jaren ’90 door Nowotny en Gibbons - wordt naar 

voren geschoven als alternatief voor het klassieke mode 1 science model. Het is echter niet zo dat 

alle kennisproductie nu automatisch zal evolueren richting het mode 2 science model, eerder is het 

de bedoeling dat deze elkaar aanvullen. Mode 2 science probeert vanuit haar 5 kenmerkende 

eigenschappen beter om te gaan met de speciefieke complexiteit die ongestructureerde of wicked 

problems met zich meebrengen (Nowotny et al., 2002). We gaan deze hier kort proberen opsommen.  

De eerste eigenschap gaat over de toepasbaarheid van kennisproductie. In tegenstelling tot mode 1 

science is het niet de bedoeling om universele theoretische kennis te creëren. Het is echter eerder 

een doelstelling om context gevoelige kennis te produceren die vooral toepasbaar moet zijn binnen 

deze specifiek gedefinieerde context. Een tweede eigenschap is het vooropgestelde transdisciplinaire 

karakter van de kennisproductie. De klassieke monodisciplinaire academische silo’s dienen actief 

afgebroken te worden alsook dient er samengewerkt te worden met actoren buiten de academische 

wereld. In diezelfde lijn kunnen we ook een derde eigenschap plaatsen, namelijk de explosie van 

diversiteit en toegankelijkheid van de wereldwijde kennisproductie. De technologische innovaties op 

vlak van communicatie hebben voor een enorme bereikbaarheid en verbondenheid gezorgd tussen 

verschillende kennis producerende instanties. Als vierde kerneigenschap wordt een verschil in de rol 
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van de wetenschapper beschreven. Daar waar in mode 1 de wetenschapper zichzelf ziet als een 

neutrale en onafhankelijke observator, dient de wetenschapper volgens mode 2 constant en intens 

reflexief te werk te gaan. De wetenschapper dient zich bewust te zijn van zijn of haar plaats binnen 

de context van het onderzoek en het onderzoeksonderwerp. Ten slotte moet er binnen de mode 2 

methode afgestapt worden van het monodisciplinaire peer review systeem als kwaliteitscontrole van 

de geproduceerde kennis. Het transdisciplinaire karakter zorgt ervoor dat ook experten buiten de 

academische wereld iets te zeggen hebben over de kwaliteit van een onderzoek (Nowotny et al.).   

In de onderstaande tabel, gehaald uit het artikel van Block et al. (2022), wordt nog eens schematisch 

de verschillen tussen mode 1 en mode 2 weergegeven, geïnspireerd op de bevindingen van 

Nowotny, et al. 

 Mode 1   Mode 2  

Kennis wordt 
gezien als … 

Universeel 
academisch gedreven 
zeker 
voorspelbaar 
neutraal 

context gevoelig 
toepassing gedreven  
onzeker 
exploratief 
een coproductie van feiten en waarden 

Aanpak wordt 
gezien als … 

Monodisciplinair 
eenzijdig 
academisch  
technocratisch 

inter- en transdisciplinair 
pluralistisch (multiperspectief) 
academisch en maatschappelijk 
participatief en experimenteel 

Onderzoekers 
worden gezien als 
… 

onafhankelijke, neutrale observators  
weinig reflexief 
hiërarchisch gestructureerd 
peerreviewed (voor publicatie) 

geangageerde actoren van verandering 
(zelf)reflexief 
horizontaal gestructureerd 
ook gecontroleerd door non-
academische actoren.  

      Vertaald uit Block et al., 2022 

2.2.2. Post normal science 
Tegen dezelfde achtergrond van het ontstaan van ongestructureerde problemen hebben Funtowicz 

en Ravetz de post normal science als nieuw concept ontwikkeld. Ook zij zagen dat het klassieke 

onderzoeksmodel te kort schoot wanneer het te maken had met problemen of situaties waarbij 

‘feiten onzeker zijn, waarden betwist worden, de inzet hoog is en beslissingen dringend zijn’ 

(Funtowicz & Ravetz, 2003). Wicked problems, waaronder duurzaamheidsvraagstukken, kunnen ook 

volgens hen niet opgelost worden binnen het klassieke kader van monodisciplinair, neutraal en 

louter academisch onderzoek.  

Het bestaan van wicked problems impliceert per 

definitie de legitimiteit van een verscheidenheid aan 

perspectieven op vlak van kennis en normen. 

Daarom krijgt het probleemoplossend denken, 

anders dan in het klassieke onderzoeksmodel, een 

meer democratisch karakter. Transdisciplinair 

werken betekent voor Funtowicz en Ravetz het 

erkennen van de diversiteit aan bovengenoemde 

perspectieven alsook het waarborgen van een 

tolerantie voor deze diversiteit (Funtowicz & Ravetz, 

1994).  

       Tabel uit Funtowicz & Ravetz (1992) 
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2.2.3. Sustainability science 
Het meest recente nieuwe onderzoeksmodel dat we hier bespreken is dat van de ‘sustainability 

science’. Het model vertrekt vanuit bepaalde sleutelvragen waar duurzaamheid en duurzame 

ontwikkeling centraal staan. Het komt voort als antwoord op de steeds grotere rift tussen de 

wetenschap en het beleid rond duurzame ontwikkeling, zoals we dit kennen uit het Brundtland-

rapport. Het erkent opnieuw de complexiteit of ‘wickedness’ van duurzaamheidsvraagstukken en de 

onderlinge verbondenheid van diezelfde vraagstukken. Centraal in het model staat de intentie om de 

wetenschappelijke benadering van duurzaamheid een sterk analytisch kader te bieden. Hiervoor 

streeft dit model om de muren tussen de exacte en sociale wetenschappen te slopen en zo het 

klassieke monodisciplinaire onderzoeksmodel te overstijgen. 

2.3. Transdisciplinair onderzoek 
Wat bovenstaande nieuwe modellen met elkaar gemeen hebben is dat ze alle drie erkennen dat het 

klassieke monodisciplinaire onderzoeksmodel niet geschikt is om een antwoord te bieden op de 

steeds meer voorkomende en met elkaar gelinkte wicked problems. Zo stellen ze alle drie op hun 

eigen manier een meer transdisciplinaire werking voor.  

Transdisciplinair onderzoek dient (1) de monodisciplinaire academischer silo’s af te breken opdat 

men vanuit meerdere, verschillende perspectieven naar de complexe problemen kan kijken én (2) 

dient bruggen te bouwen tussen de academische wereld en andere relevante maatschappelijke 

actoren, opdat men vanuit verschillende niveaus diezelfde complexe problemen kan proberen aan te 

pakken (Rittel & Webber).  

 

Schematische voorstelling transdisciplinatiteit t.o.v. multi- en interdisciplinariteit (McPhee et al., 2018). 

Transdisciplinair onderzoek heeft tot doelstelling om ongestructureerde problemen op een reflexieve, 

participatieve en methode gefocuste wetenschappelijke manier aan te pakken, door het 

differentiëren en integreren van kennis die disciplinaire grenzen overschrijdt en waarbij sprake is van 

samenwerking tussen academici, in de brede zin van het woord, en andere maatschappelijke actoren 

(Block et al 2022).  

Transdisciplinariteit heeft als doel om kennis te creëren en deze ook te legitimeren door de 

samenwerking van alle relevante maatschappelijke actoren rond eenzelfde probleem, om op die 

manier een sociaal robuuste kennis te bekomen (Gibbons & Nowotny, 2001). Wanneer we dit 

doortrekken komen we al snel uit bij de praktische en logistieke uitdagingen van deze 

transdisciplinaire aanpak (Turnhout et al., 2020). In tegenstelling tot mode 1 science is hier niet het 
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doel om tot universele theoretische kennis te komen. Eerder is het de bedoeling om projectgericht te 

werk te gaan, af te stappen van de grote verhalen van de wetenschap en de kracht te zien van 

kleinere samenwerkingsprojecten op specifieke casussen (Wyborn et al., 2019). Het is tegen deze 

achtergrond dat we in functie van deze masterproef de focus gaan verengen naar urgente stedelijke 

duurzaamheidsvraagstukken in de Stad Gent. In de literatuur spreekt men in het algemeen over 

urban sustainability (Alberti, 1996).  

Het meer lokale niveau zorgt ervoor dat maatschappelijk relevante actoren bij bepaalde 

onderzoeksprojecten rond een stedelijk duurzaamheidsprobleem – of kortweg stakeholders 

genoemd - zich makkelijker laten manifesteren. De Stadsacademie heeft verschillende dergelijke 

stedelijke duurzaamheidsvraagstukken binnen de Stad Gent weten definiëren in negen afzonderlijke 

trajecten. hier komen we verder nog op terug.  

2.4. Postnormaal onderwijs 
Net zoals het klassiek onderzoeksmodel kampt ook het klassiek onderwijsmodel met het probleem 

van werken rond wicked problems. Het klassiek onderwijsmodel is namelijk op een manier 

opgebouwd dat lesgevers eenduidige en niet gecontesteerde kennis moeten aanleveren aan hun 

studenten. Maar we weten dat dit, gezien de aard van wicked problems, onmogelijk is omdat:  er (1) 

onzekerheid en controverse bestaat over de aanwezige kennis om het probleem aan te pakken, en (2) 

onenigheid over de waarden en normen die aan de basis liggen van uiteenlopende probleemdefinities 

en oplossingsvoorstellen (Van Poeck, 2020). Wanneer het gaat over onderwijs op vlak van 

duurzaamheidsvraagstukken dringt er zich dus een nieuw onderwijsmodel op. Opnieuw, net zoals bij 

mode 2 science, dient dit nieuw onderwijsmodel het oude niet te vervangen, maar dient het als een 

aanvulling, specifiek voor educatie rond wicked problems.  

Onderwijs is niet langer een kwestie van het louter aanbieden van de ‘juiste’ kennis om te komen tot 

eenduidige, kant-en-klare oplossingen (Van Poeck et al., 2020, p. 2). 

Het idee wordt steeds meer geopperd om onderwijs in te schakelen als een eerste en belangrijke 

schakel in het zoeken naar technieken om stedelijke duurzaamheidsproblemen adequaat aan te 

pakken (Manring, 2014; UNESCO, 2017; Lonngren et al., 2016; Van Poeck et al., 2020, geciteerd door 

Block 2022).  

Uiteraard moeten we studenten nog steeds de best beschikbare kennis meegeven, maar tegelijkertijd 

moeten we hen vertrouwd maken met de complexiteit, onzekerheid en normativiteit die het 

klimaatvraagstuk met zich meebrengt (Öhman 2008) en hen de nodige ‘actie-competentie’ (Jensen & 

Schnack 1997) bijbrengen zodat zij, als burger én als professional, beter gewapend zijn om deze 

uitdaging het hoofd te bieden (Van Poeck et al., 2020).  

In navolging van het concept post normal science van Funtowicz en Ravetz ontwikkelden Block et al 

(2018) het concept post normal education. Ook zij benadrukken op eenzelfde manier dat we op vlak 

van duurzaamheidseducatie in een postnormale situatie zijn beland waarbij ‘feiten onzeker zijn, 

waarden betwist worden, de inzet hoog is en beslissingen dringend zijn’. Het is vanuit deze 

achtergrond dat de auteurs drie maximes hebben ontwikkeld als basis voor hun postnormaal 

onderwijs model.  

We vertrekken vanuit (1) bescheidenheid. Bescheiden zijn betekent dat de onderwijzer beseft dat 

onderwijs altijd een politiek gegeven is. Wat wel en niet wordt onderwezen, hoe een 

probleemstelling gedefinieerd wordt, is altijd, zij het vaak onbewust, politiek gedreven. Het is 

belangrijk om steeds bewust te zijn van dit politieke element van aanwezige kennis en feiten en hoe 
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zij contextueel tot stand gekomen zijn. Aan het hart van bescheidenheid ligt het paradigma ‘hou het 

wicked’, hou je blik, en die van de studenten, zo breed mogelijk (Block et al. 2018).  

Een tweede maxime stelt voor om (2) onbescheiden bescheiden te zijn. Net omdat kennis en 

onderwijs in hun essentie politiek zijn, moet de onderwijzer hier politiek mee aan de slag. Het is een 

politieke keuze om te kiezen voor onderwijs dat focust op dringende duurzaamheidskwesties. Het is 

verder niet zo, omdat je het onderwijsperspectief zo breed mogelijk wil houden, dat je als 

onderwijzer geen positie mag innemen binnen het breder kader. Door een positie in te nemen dwing 

je jezelf, maar ook de studenten om in contact te komen met conflicterende visies, waarden en 

oordelen. Verder slaat het onbescheiden zijn op de wil of de durf van de onderwijzer om 

duurzaamheidsvraagstukken anders te gaan formuleren ten opzichte van het hedendaagse discours. 

Op die manier kan onderwijs tot gevolg hebben dat een nieuwe generatie ontstaat die verder kan 

kijken en denken, voorbij de huidige status quo (Block et al. 2018).   

Tenslotte is er een nood aan (3) durf om te experimenteren. Anders dan in het klassieke 

onderwijsmodel kan de onderwijzer zich onwetender opstellen, aangezien er geen pasklare 

antwoorden bestaan op wicked problems. Het is een experiment om samen met studenten in een 

onderwijssetting op zoek te gaan naar een onbekende probleemstelling, en daar dan vervolgens mee 

aan de slag te gaan, niet goed wetend waar die probleemstelling je naar toe zal brengen. De auteurs 

stellen voor dat dit experimenteren best rond lokale, tastbare duurzaamheidsvraagstukken gebeurd: 

stedelijke duurzaamheidsproblemen dus. Het vernieuwende en experimenterende kan hem 

eveneens zitten in de niet traditionele samenwerking tussen de onderwijsinstelling en andere 

betrokken relevante maatschappelijke actoren rond deze lokale problematiek. Ook hier zien we dus 

dat een transdisciplinaire manier van werken naar voorgeschoven wordt (Block et al. 2018).  

Het is binnen deze context dat we in het volgend onderdeel van deze masterproef naar de 

Stadsacademie gaan kijken, als onderwijsinstellingen van de universiteit Gent in samenwerking met 

de Stad Gent, die deze postnormale maximes vooropstelt.  

2.5. Uitdagingen van en binnen het transdisciplinair onderzoek 
We hadden het in de inleiding eerder al over het publieke wantrouwen van de samenleving ten 

opzichte van het klassieke wetenschappelijk onderzoek. Daaruit volgt dat politiek beleid gebaseerd 

op dergelijk onderzoek niet als legitiem kan aanzien worden (Metze & Turnhout, 2014). In die zin is 

het logisch dat er nood is aan een nieuw elan waarop wetenschappelijk onderzoek georganiseerd 

wordt. Wetenschappelijk onderzoek rond wicked problems dient de gehele kennismaatschappij te 

betrekken als zij wil leiden tot een beleid dat door de brede samenleving gedragen kan worden (Felt 

et al., 2007). 

Ook uit de eerder opgevoerde literatuur kunnen we afleiden dat de basisvoorwaarde, om te spreken 

van transdisciplinair onderzoek, de aanvulling is van niet-academische kennis op wetenschappelijke 

expertise. Met wetenschappelijke expertise bedoel ik hier breed alle academische kennis. Het belang 

van deze aanvulling van niet academische kennis zit hem dus in het creëren van sociaal robuuste 

kennis, doorheen de samenleving breed gedragen (Felt et al., 2007). Het is deze eigenschap van 

transdisciplinair onderzoek dat eventuele resultaten van dergelijk onderzoek een legitiem karakter 

bezorgt. Deze legitimiteit is nodig wanneer transdisciplinair onderzoek de ambitie heeft om haar 

resultaten om te zetten in politiek beleid of actie om duurzaamheidskwesties aan te pakken, wat 

altijd de ambitie moet zijn van een transdisciplinair onderzoeksproject (Turnhout et al., 2020). 
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Eigen schematische voorstelling 

Transdisciplinair onderzoek moet dus als doel hebben om sociaal robuuste kennis te creëren die de 

aanzet geeft tot het aanpakken van duurzaamheidskwesties. Aangezien de belangen groot zijn dient 

men zich uiteraard te hoeden voor de risico’s hieraan verbonden. Wanneer men niet oplet voor de 

verdoken valkuilen van transdisciplinair onderzoek kan er kennis worden gecreëerd die weinig of niet 

sociaal robuust is en zo verkeerdelijk aanzien wordt als legitiem. Een proces dat de tirannie van 

coproductie wordt genoemd (Turnhout et al., 2020). Op deze manier zal de verzamelde kennis geen 

maatschappelijke duurzaamheidstransitie teweeg brengen, maar eerder de status quo bevestigen. 

Met de status quo wordt de inertie van de maatschappij met betrekking tot het behandelen van 

wicked problems bedoelt. Het is de bedoeling om hieronder in te gaan op deze valkuilen en gevaren 

opdat we deze daarna willen toepassen op de werking van de Stadsacademie en de door hen 

georganiseerde masterproefateliers. 

Ondanks de verscheidenheid aan uitdagingen en valkuilen eigen aan een transdisciplinaire werking 

gaan we deze proberen onderverdelen in drie categorieën: Power, Pluralism en Politics. Deze 

onderverdeling gaan we later ook nog gebruiken bij de analyse van de resultaten van het gevoerde 

onderzoek naar de transdisciplinaire werking van de Stadsacademie. In het analytisch kader verderop 

in deze masterproef komen we nog terug op deze indeling.  

2.5.1. Power  
Inherent aan transdisciplinaire onderzoeksprojecten is het bestaan van ongelijke machtsrelaties 

tussen de verschillende deelnemers. Dit is natuurlijk logisch en noodzakelijk binnen vaak kleine 

pilootprojecten: je hebt altijd trekkers nodig, mensen of organisaties die meer verantwoordelijkheid 

opnemen dan anderen binnen de bestaande structuur van het onderzoek. Het is belangrijk dat alle 

actoren betrokken bij een transdisciplinair onderzoek zich steeds bewust zijn van bestaande 

ongelijke machtsrelaties. Het is goed dat er vaak de nadruk gelegd wordt op het creëren van 

horizontale verhoudingen in plaats van een hiërarchische verhouding, maar dit is niet voldoende. Het 

zijn deze drijvende actoren die vaak initieel de agenda bepalen en de overige deelnemende partners 

uitnodigen. Het is echter belangrijk om steeds kritisch stil te staan bij elke stap van het proces: van 

het probleem formuleren tot de in- en exclusiviteit van bepaalde actoren binnen het project. Steeds 

liggen ongelijke machtsverhoudingen aan de basis. Streven naar een perfect egale machtsstructuur is 
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goed - zelfs noodzakelijk - maar binnen de haalbaarheid van bepaalde onderzoeksprojecten vaak 

praktisch onmogelijk. Daarom is het belangrijk deze ongelijke machtsposities steeds te erkennen en 

openlijk over te communiceren (Turnhout et al., 2020). 

Naast deze inherente ongelijke machtsverhouding bestaan er nog andere, gevaarlijkere 

machtsverhoudingen waar het wel aangewezen is om deze op te zoeken en actief proberen af te 

vlakken. Omdat het klassieke lineaire onderzoeksmodel nog steeds een dominante rol speelt in onze 

samenleving, staat wetenschappelijke of academische kennis nog vaak hiërarchisch boven andere 

kennisbronnen, afkomstig van andere stakeholders. Naast deze hiërarchische positie van 

academische kennis kan er nog een bron van kennis de bovenhand nemen op andere kennis, 

namelijk de expertise van elitaire partners. Deze stakeholders hebben vaak een belangrijke positie in 

hun rol naast het transdisciplinair onderzoek, vaak gekenmerkt door een langere ervaring, meer tijd 

en meer middelen dan andere partners. Hier is het niet voldoende om deze ongelijkheid aan 

expertise te erkennen. Het moet de bedoeling zijn om alle vormen van kennis als evenwaardig te 

beschouwen binnen een transdisciplinair onderzoeksproject, met natuurlijke de nodige garanties 

voor wat waardevolle kennis is. Eveneens moet er voor gezorgd worden dat de academische of 

elitaire expertise niet verwaarloosd wordt. De verschillende kennisvormen dienen elkaar te 

versterken, niet perse elkaar tegen te werken (Turnhout et al., 2020).  

2.5.2. Pluralism 
Verder dient men zich in een transdisciplinair onderzoek te behoeden voor de drang naar consensus 

en compromis. Dit fenomeen kan ervoor zorgen dat bepaalde op het eerste zicht extreme of radicale 

ideeën op voorhand kunnen worden uitgesloten. Ook hier ligt opnieuw een onevenwichtige 

machtsrelatie aan de basis. De drang naar consensus wordt gedreven door het idee dat men enkel 

ideeën of kennis naar voren schuift die door de dominantere stakeholders als rationeel of redelijk 

gezien worden. Hierdoor is het mogelijk dat er fundamentele verschillen tussen verschillende 

stakeholders niet aan het licht komen, wat dan weer de focus van het transdisciplinair onderzoek 

doet vernauwen en men nog moeilijk het raam van Overton kan verschuiven (Beck, 2010). Hierdoor 

wordt opnieuw eerder de status quo versterkt onder het mom van sociaal robuuste kennis. Om dit te 

vermijden dient opnieuw transparant, constructief en reflexief gecommuniceerd te worden waarom 

bepaalde stakeholders niet en andere wel geïncorporeerd worden in het onderzoek. Ook hier is het 

weer van belang om een zo egaal mogelijke structuur te creëren tussen alle partners om zo de drive 

naar conformiteit van kennis en ideeën tegen te gaan. Transdisciplinair onderzoek heeft er alle 

belang bij om zoveel mogelijk stakeholders en kennisvormen te incorporeren opdat het resultaat van 

het onderzoek zo breed mogelijk in de samenleving gedragen wordt (Turnhout et al., 2020).  

2.5.3. Politics  
Ten slotte is het belangrijk op te merken dat hedendaags transdisciplinair onderzoek vaak project 

gedreven is, met een focus op specifieke stedelijke duurzaamheidsproblemen. Dit heeft het voordeel 

dat de kleinere schaal helpt om beter om te gaan met  de zojuist opgesomde moeilijkheden en 

uitdagingen. Ook hier schuilt er echter een waarschuwing. Men moet zich ervan behoeden dat dit 

project gedreven onderzoek ertoe leidt dat de uitkomsten van dergelijk onderzoek gesloten blijven 

binnen de contouren van een nicheproject. Kortom, transdisciplinair onderzoek moet altijd, dankzij 

het sociaal robuust karakter van de resultaten, streven naar maatschappelijke 

duurzaamheidstransities en haar plaats zoeken binnen de bredere politieke context (Metze & 

Turnhout, 2014). 
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3. Probleemstelling en onderzoeksvragen 
In het literatuuroverzicht hebben we zojuist kunnen lezen dat de opkomst van steeds complexere 

duurzaamheidsvraagstukken gepaard is gegaan met een groeiend besef dat de klassieke vormen van 

onderzoek en onderwijs echter te kort schieten om met deze wicked problems om te gaan. Dit komt 

omdat we plots te maken hebben met ongestructureerde problemen:  

Duurzaamheidskwesties blijken moeilijk op te lossen wanneer er (1) onzekerheid en controverse 

bestaat over de aanwezige kennis om het probleem aan te pakken, en (2) onenigheid over de 

waarden en normen die aan de basis liggen van uiteenlopende probleemdefinities en 

oplossingsvoorstellen (Van Poeck et al., 2020, p. 3). 

We zien dat er zowel op vlak van onderzoek als onderwijs hierdoor nieuwe paradigma’s zijn ontstaan 

om adequater om te gaan met deze complexe vraagstukken waar ‘feiten onzeker zijn, waarden 

betwist worden, de inzet hoog is en beslissingen dringend zijn’ (Funtowicz & Ravetz). In beide 

gevallen wordt transdisciplinariteit naar voren geschoven als deel van het antwoord. Transdisciplinair 

onderzoek en onderwijs hebben tot doel het creëren van sociaal robuuste kennis. Dit omdat 

samenwerking tussen alle verschillende maatschappelijke relevante actoren de gecoproduceerde 

kennis een legitiem karakter verschaft. Het is ook tegen deze achtergrond dat we het ontstaan van 

de Stadsacademie kunnen plaatsen, als zowel een onderzoeks- als onderwijsinstelling aan de 

universiteit Gent.  

Over deze nieuwe paradigma’s in het onderzoek en onderwijs is echter de afgelopen twee decennia 

al veel geschreven. Maar sinds kort komt er ook steeds meer literatuur bij over de uitdagingen en 

zelfs de valkuilen die deze nieuwe modellen met zich mee brengen (Felt et al. 2007; Metze & 

Turnhout, 2014; Turnhout et al., 2020). Dat is ook logisch, nu deze paradigma’s steeds meer ingang 

vinden in de praktijk, zoals bijvoorbeeld met de oprichting van de Stadsacademie. Bij dit onderzoek 

ligt de focus op het creëren van sociaal robuuste kennis in de Gentse stedelijke context door de 

Stadsacademie enerzijds en hoe de Stadsacademie met de bekende uitdagingen omgaat anderzijds.  

Het vernieuwende van dit onderzoek is dat we deze recent gedocumenteerde - maar voorlopig 

eerder theoretische - uitdagingen van transdisciplinariteit gaan toepassen op de Stadsacademie. Op 

die manier zal dit onderzoek proberen af te toetsen of de Stadsacademie haar vooropgestelde 

doelstelling, namelijk het creëren van sociaal robuuste kennis en deze inzetten om de stedelijke 

duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken, ook kan waarmaken in de praktijk. Omwille van 

praktische en logistieke redenen is er specifiek ingezoomd op het masterproefatelier ‘wonen in 

diversiteit’, zonder evenwel het groter geheel dat de Stadsacademie is te vergeten. De 

masterproefateliers vormen echter de basis van de Stadsacademie als post-normale 

onderwijsinstelling.  

Hoe verhoudt de transdisciplinaire werking van de Stadsacademie zich tot het vooropgestelde doel 

om sociaal robuuste kennis te produceren? Dit gaan we analyseren aan de hand van de volgende 

deelvragen: (1) Hoe manifesteert de transdisciplinaire werking zich binnen de Stadsacademie en meer 

specifiek binnen het masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’? (2) Hoe wordt er binnen de 

Stadsacademie omgegaan met de voornaamste uitdagingen van transdisciplinair onderzoek, in dit 

onderzoek onderverdeeld in drie grote pijlers: Power, Pluralism en Politics. (3) Op welke manier wordt 

de verzamelde sociaal robuuste kennis van de Stadsacademie gevaloriseerd? 

Het is hierbij niet de bedoeling om tot een normatief waardeoordeel te komen over de werking van 

de Stadsacademie of in het verlengde de masterproefateliers. Eerder is het de bedoeling om 
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mogelijke moeilijkheden bloot te leggen waarmee opnieuw aan de slag gegaan kan worden, geheel 

aansluitend bij het iteratieve en reflexieve karakter van een transdisciplinaire werking.  
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4. Methodologie 

4.1. Gevalstudie: masterproefateliers van de Stadsacademie 

4.1.1. Stadsacademie 

De Stadsacademie werd opgericht in 2017 vanuit het initiatief van enkele geëngageerde academici 
binnen de Universiteit Gent. De Stadsacademie stelt zichzelf voor als een Collaboratorium voor 
transdisciplinair onderzoek en onderwijs over complexe en urgente duurzaamheidskwesties van Stad 
Gent en Universiteit Gent (https://Stadsacademie.be).  

Dat we in deze voorstelling opnieuw de begrippen transdisciplinair onderzoek en onderwijs 
tegenkomen is geen toeval, aangezien we hierboven gezien hebben dat een transdisciplinaire 
werking cruciaal is bij onderzoek naar of onderwijs in stedelijke duurzaamheidsvraagstukken. We 
kunnen de oprichting zien als een antwoord op het steeds vaker voorkomen van ongestructureerde 
problemen.  

Binnen de Stadsacademie staat (ervaring opbouwen met) transdisciplinair werken centraal. De 
Stadsacademie is georganiseerd als een collectief leerplatform waar academische actoren 
(onderzoekers, docenten en studenten uit verschillende faculteiten) en maatschappelijke actoren 
(zoals beleidsmakers, middenveldorganisaties, burgercollectieven, bedrijven, UGent medewerkers) 
samenwerken in uiteenlopende activiteiten rond duurzaamheidskwesties. In Stadsacademiesessies, 
masterproefateliers, relevante opleidingsonderdelen, onderzoeksprojecten, en publieke evenementen 
werken transdisciplinaire teams samen rond probleemdefinities, mogelijke oplossingen of strategieën, 
experimenten, en opschalingsinitiatieven (https://Stadsacademie.be/transdisciplinariteit). 

De Stadsacademie probeert een zo breed mogelijk scala aan relevante actoren samen te krijgen rond 
Gentse duurzaamheidskwesties om daar via een transdisciplinaire werking bruikbare kennis rond te 
verzamelen. Naast het samenbrengen van kennis en expertise is ook het overbrengen van het gevoel 
van gedeelde verantwoordelijkheid tussen de verschillende stakeholders een doel van de 
Stadsacademie. Wanneer de Stad Gent of de universiteit Gent een thema als een urgent 
duurzaamheidsvraagstuk erkent, organiseert de Stadsacademie een Stadsacademiesessie.  

Een Stadsacademiesessie dient om met partners binnen en buiten de universiteit mogelijke 
onderwerpen te verkennen waarrond de komende jaren gewerkt zou kunnen worden. De sessies 
maken duidelijk hoe de Stadsacademie expliciet vertrekt vanuit inhoud en de erkenning van de 
inhoudelijke complexiteit van Gentse duurzaamheidskwesties. Bovendien staat of valt de 
samenwerking in de Stadsacademie met het werken aan een gemeenschappelijke omschrijving van 
het vraagstuk en de vertaling in concrete onderzoeksvragen die door studenten behandeld kunnen 
worden (https://Stadsacademie.be/over). 

In dergelijke sessies probeert de Stadsacademie om een verscheidenheid aan maatschappelijk 
relevante actoren rond dit vraagstuk samen te krijgen, om samen een probleemstelling te definiëren. 
Wanneer deze probleemstelling door de verschillende partners aanvaard wordt, wordt een traject 
opgestart. Dit kan enkel gebeuren via een intens debat waarin naast het omschrijven van een 
probleemstelling, ook het opnemen van toekomstig engagement centraal staat voor het verdere 
verloop van het traject. De bestaande trajecten ziet u hieronder grafisch weergegeven.  

https://stadsacademie.be/
https://stadsacademie.be/transdisciplinariteit
https://stadsacademie.be/over
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Grafische voorstelling onderzoekstrajecten (https://Stadsacademie.be/trajecten)

 

Deze trajecten hebben geen bepaalde einddatum noch staat vast wat er moet gebeuren binnen een 
bepaald traject, het is echter wel de bedoeling dat van hieruit langdurig gewerkt kan worden aan alle 
aspecten van deze duurzaamheidsvraagstukken. Het is binnen deze meerjarige trajecten dat 
netwerken verder kunnen worden uitgebouwd. Na deze initiële verkenningsfase is het steeds de 
bedoeling om met universiteitsstudenten uit verschillende academische disciplines een onderzoek te 
starten binnen deze trajecten. Dit wordt georganiseerd binnen de masterproefateliers.  

4.1.2. Masterproefateliers  

De masterproefateliers vormen de basis van de dagelijkse werking van de Stadsacademie als 

postnormale onderwijsinstelling. Deze ateliers brengen studenten vanuit verschillende academische 

disciplines samen om te werken rond eenzelfde Gents duurzaamheidsvraagstuk, binnen de grenzen 

van de bovenstaande trajecten. Naast deze duidelijke multidisciplinaire aanpak beogen deze 

masterproefateliers om de studenten in contact te brengen met betrokken relevante 

maatschappelijke actoren rond deze specifieke duurzaamheidsvraagstukken. Op deze manier tracht 

de Stadsacademie haar studenten een multiperspectivistische omgeving aan te bieden en ze nieuwe 

inzichten te verschaffen, ook in de eigen blinde vlekken.  

Hoewel bachelorproeven en masterproeven veeleer een monodisciplinair karakter blijven hebben en 

promotoren uit de eigen opleiding het werk begeleiden, laten de masterproefateliers toe om het 

onderzoek te ontwikkelen en uit te werken in een inter- en transdisciplinaire setting. Niet alleen 

worden studenten zo geconfronteerd met perspectieven uit andere disciplines, ook zullen niet-

academische actoren worden betrokken bij de ontwikkeling van het onderzoek 

(https://Stadsacademie.be/over). 

Het is de bedoeling om in het vervolg van voorliggende masterproef te onderzoeken hoe de 

Stadsacademie omgaat met de uitdagingen die de transdisciplinaire werking met zich mee brengt. 

Hierbij ga ik mij dus grotendeels, maar niet exclusief, focussen op één van de masterproefateliers: die 

van wonen in diversiteit.  

4.1.3. Masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’ 
Wonen in diversiteit is één van de langstlopende trajecten binnen de Stadsacademie en loopt al sinds 

2018. Telkens wordt binnen de masterproefateliers het Gentse woonvraagstuk aan het Gentse 

diversiteitsvraagstuk gekoppeld. Centraal houdt zich men steeds bezig met hoe de stad er sociaal en 

https://stadsacademie.be/over
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ruimtelijk moet uitzien in verhouding tot haar steeds meer diverse inwoners. Zo gaat het over de 

eerder logistieke ruimtelijke invulling binnen de stad enerzijds en over de rol die de bewoners daarin 

kunnen spelen anderzijds.  

Het traject ‘Wonen in Diversiteit’ grijpt met andere woorden het diversiteitsvraagstuk aan om de 

reflectie over de toekomst van het stedelijk woonbeleid te concretiseren 

(https://Stadsacademie.be/traject/diversiteit-in-wonen). 

Typisch aan het atelier is de focus op een specifieke wijk. Deze wijk vormt het overkoepelende 

onderwerp waar tussen de vijf à tien studenten uit verschillende faculteiten gedurende een geheel 

academiejaar hun masterproef over schrijven. De laatste drie wijken waren de hoogbouwwijk 

Watersportbaan, de tuinwijk Sint-Bernadette en afgelopen academiejaar nog de wijk Nieuw-Gent. 

Het wijkgebonden werken heeft als voordeel dat het gemakkelijker wordt om de juiste stakeholders 

te identificeren en deze uit te nodigen om mee te werken aan het traject. Op deze manier probeert 

de Stadsacademie de studenten dus zo goed mogelijk te introduceren aan de mensen in de praktijk 

rond hun onderzoeksveld. Het idee is om twee ‘masterproefateliersessies’ te organiseren met de 

studenten, promotoren en stedelijke actoren. Een eerste sessie in begin van het academiejaar met 

als specifiek doel het introduceren van personen, perspectieven en ideeën. En een tweede wat later 

op het jaar om de voortgang te bespreken van de masterproeven, waarna iedereen vanuit de eigen 

achtergrond of het eigen perspectief feedback kan geven.  

 
Eigen foto van een masterproefateliersessie bij Campusatelier in Nieuw Gent, April 2022  
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4.2. Onderzoeksmethoden en werking 
Voor dit onderzoek heb ik op twee verschillende manieren data verzameld. In de eerste plaats nam ik 

als onderzoeker deel aan zo veel mogelijk activiteiten binnen de Stadsacademie. Zo nam ik deel aan 

vergaderingen, woonde sessies bij van het masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’ en kwam zo 

frequent mogelijk observeren tijdens lezingen of andere evenementen georganiseerd door de 

Stadsacademie, dit alles in de periode tussen begin maart en eind juni 2022. Deze eerste methode 

van observerende dataverzameling valt onder etnografisch onderzoek ofwel participatieve 

observatie. Het woord participatie is hier belangrijk. Door aanwezig te zijn beïnvloed je mee de 

sociale context die je wil onderzoeken (Atkinson, 1998). Participatieve observatie is dus per definitie 

niet neutraal te noemen, maar dat hoeft ook niet. Door je in te leven in de te onderzoeken 

leefwereld leer je deze ervaren op de manier waarop de betrokken actoren deze ook kennen en 

vormgeven (Howitt, 2010).  

Daarnaast heb ik op een meer directe manier data verzameld, door gerichte interviews af te nemen 

met verschillende betrokkenen bij het masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’. Voor dit onderdeel 

heb ik geprobeerd de juiste actoren te identificeren die mij meer inzicht zouden kunnen verschaffen 

over de werking van het atelier, alsook hun persoonlijke ervaringen met mij zouden kunnen delen. 

Het is belangrijk te vermelden dat dit zonder het etnografisch gedeelte van mijn onderzoek bijzonder 

veel moeilijker zou verlopen zijn.  Over dit onderdeel van mijn onderzoek spreken we over kwalitatief 

onderzoek (Mortelmans, 2013). Deze twee methodes, die mijn inziens elkaar sterk complementeren, 

worden hieronder kort in meer detail toegelicht.  

4.2.1. Etnografisch onderzoek  
Van begin maart tot eind juni heb ik mezelf actief ondergedompeld in de activiteiten en de werking 

van de Stadsacademie. Dit type onderzoek was voor mij initieel van onschatbare waarde omdat ik 

hierdoor werd geïntroduceerd tot, en toegang kreeg tot, relevante betrokken actoren. Op die manier 

kon ik met deze mensen eenvoudiger formeel en informeel in gesprek gaan. Ook was het in deze rol 

dat ik de praktische kant van de Stadsacademie kon ontdekken, wat toch een voordeel is ten 

opzichte van het louter beschrijvende. Het is eveneens belangrijk op te merken dat mijn rol als 

student/onderzoeker binnen en naar de Stadsacademie steeds transparant gecommuniceerd is 

geweest naar iedereen met wie ik in contact ben gekomen.  

Voor het etnografisch onderzoek zelf ben ik steeds zoveel mogelijk observerend te werk gegaan. 

Vanuit die positie in de marge kon ik steeds van op de eerste rij de structuur van de organisatie 

waarnemen, verschillen in opgenomen rollen van participerende actoren observeren en tevens ook 

inhoudelijk alles in me opnemen (Vinten, 1994). Ik probeerde steeds zoveel mogelijk veldnotities te 

maken opdat ik mijn bevindingen ook op een later moment nog steeds zou kunnen analyseren in 

mijn onderzoek naar de transdisciplinaire setting van de Stadsacademie. In een eerste fase van het 

onderzoek probeerde ik nog zoveel mogelijk te observeren en een zo breed mogelijk scala aan 

informatie te verzamelen. Na een eerste analyse van deze data werd er vervolgens in de tweede fase 

van het participatief observerend onderzoek op een meer gerichte manier kennis en data verzameld 

(Atkinson, 1998). Je kan stellen dat het etnografisch onderzoek meer participatief is geworden 

gedurende het onderzoek.    

Ten slotte is het belangrijk om in dit onderdeel Lies Hens te vermelden. Als plaatsvervangend 

coördinator, bezig met de dagdagelijkse werking van de Stadsacademie, was er niemand beter 

geplaatst om me uit te nodigen voor verschillende activiteiten en me te betrekken binnen de 
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Stadsacademie. In dit eerder kleinschalig en kort onderzoek kan ik niet spreken over een echte 

sleutelinformant, maar het is toch vooral dankzij Lies dat dit etnografisch onderzoek mogelijk was.  

4.2.2 Kwalitatief onderzoek  
Kwalitatief onderzoek via diepte-interviews is de ideale manier om individuele ervaring en 

perspectieven bloot te leggen. Een interview is een platform voor diegene die geïnterviewd wordt 

om de eigen waarheden te verkondigen aan de interviewer. In tegenstelling tot meer kwantitatieve 

onderzoekbenaderingen laat het interview veel meer tijd en ruimte voor nuance en complexiteit 

(Alsaawi, 2014). Het is deze ruimte voor nuance en complexiteit dat voor mij duidelijk maakt dat 

diepte-interviews het juiste medium was voor het verdere verloop van het onderzoek.  

Dankzij de contacten die ik heb kunnen leggen in mijn rol als etnografisch onderzoeker kon ik 

eenvoudig respondenten bereiken voor het tweede deel van dit onderzoek, het kwalitatief 

onderzoek. Dit onderzoek focuste specifiek op het masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’ en ging 

pas echt van start nadat ik een sessie van dit atelier had bijgewoond. In deze sessie ontmoette ik 

studenten en professoren, maar ook personen verbonden aan de Stad Gent en eveneens actoren die 

te kaderen vallen binnen de sociale sector.  

Om relevante data te verwerven heb ik bij verschillende betrokken actoren een formeel interview 

afgenomen. In het kader van dit onderzoek heb ik een onderscheid gemaakt tussen studenten en 

niet academische actoren. Bovendien sprak ik ook met de tijdelijke coördinator van de 

Stadsacademie. In deze gesprekken was ik op zoek naar hun ervaringen en bevindingen over hun rol 

in de werking van de Stadsacademie. Het was de bedoeling om de respondenten te bevragen over 

het doel en de transdisciplinaire werking van het masterproefatelier.  

De gesprekken verliepen via een voorbereide semigestructureerde vragenlijst (Mortelmans, 2013). 

Deze vragenlijst kon licht variëren afhankelijk van de achtergrond van de respondent. De keuze voor 

een semigestructureerd interview lag voor mij voor de hand. De samenwerking met de 

Stadsacademie is voor veel stakeholders gebaseerd op een vrijwillig engagement. Ieder individu 

heeft zo zijn eigen verhaal en zijn eigen ervaringen. Een vaste vragenlijst zou de diepte en rijkdom 

van de data uit deze interviews sterk kunnen verhinderen (Alsaawi, 2014). 

De audio van de interviews werd opgenomen, waarna de voor dit onderzoek relevante passages 

uitgetypt werden in een word-document. Uit deze documenten werden vervolgens quotes geciteerd 

om de analyse van dit onderzoek kracht bij te zetten. Deze quotes worden niet persoonlijk geciteerd, 

er wordt verwezen naar een code die de respondenten toegekend kregen. De lengte van de 

interviews varieert tussen de 25 en 105 minuten. Hieronder vind je een schematisch overzicht van de 

afgenomen interviews.  

WANNEER WIE GROEP / CODE 

April 2022 Olivier Giot stedelijke actor 

Mei 2022 Hilde Reynvoet stedelijke actor 

Mei 2022 Lies Hens student/coördinator 

Mei 2022 Charles Convents Student 

Mei 2022 Jorik De Wilde Student 

Juni 2022 David Vrambout student 

Juni 2022 Peter Vanden Abeele academische en stedelijke actor 

Juni 2022 Klara Vanstraelen Student 

Juni 2022 Evelyne Deceur stedelijke actor 

Juni 2022 Tom Van Nieuwenhove stedelijke actor 
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Juni 2022 Levi Vandaele stedelijke actor 

 

4.3. Analytisch kader 
Tijdens de dataverzameling van dit onderzoek ben ik steeds vertrokken vanuit een analytisch kader 

waarvoor ik mij gebaseerd heb op de uitdagingen en waarschuwingen omtrent transdisciplinair 

onderzoek, uit het laatste deel van het literatuuroverzicht. Hieronder heb ik de uitdagingen van 

transdisciplinair werken proberen herleiden tot drie grote pijlers waarin alle uitdagingen in 

onderverdeeld kunnen worden. Het is echter wel zo dat de grenzen tussen deze pijlers een 

semipermeabel karakter hebben, de muren tussen de pijlers zijn fluïde. Hierdoor is het mogelijke dat 

verschillende uitdagingen eventueel onder meerdere pijlers kunnen begrepen worden.  

Transdisciplinair onderzoek heeft drie grote uitdagingen: de eerste is (1) ‘Power’: eigen aan het 

onderzoek bestaat er een ongelijke machtsrelatie. Een compleet egale machtsstructuur waar 

iedereen eenzelfde verantwoordelijkheid draagt is onwenselijk, maar probeer deze 

machtsongelijkheid toch aan te pakken in die zin dat iedereen op een evenwaardige manier kan 

meewerken aan het onderzoek. Wees transparant over deze machtsverhouding en reflecteer wat 

deze verhoudingen tot invloed hebben op het onderzoek.  Vervolgens (2) ‘Pluralism’: integreer niet 

alleen zoveel mogelijk stakeholders, maar laat ook voldoende ruimte voor een zo ruim mogelijk 

aanbod aan kennis en ideeën. Laat de drive naar consensus geen rem zijn op de verscheidenheid aan 

inputbronnen. En ten slotte (3) ‘Politics’: elke beslissing die gemaakt wordt binnen een 

transdisciplinair onderzoek is politiek. Je hoeft hier geen schrik voor te hebben, maar wees hier 

opnieuw zo transparant en reflexief mogelijk over. Probeer bovendien boven de grenzen van de 

kleinschalige projecten uit te breken. Zoek actief de verbinding op met de bredere politieke context. 

Dit laatste is een relatief nieuwe uitdaging binnen de bestaande literatuur (Turnhout et al., 2020).   

 

Schematische eigen voorstelling van het gebruikte analytisch kader 

  

cprov
Markering
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5. Analyse 
In dit luik van de masterproef ga ik mijn bevindingen uit zowel het etnografisch als het kwalitatief 

onderzoek toepassen op de transdisciplinaire werking van de Stadsacademie, met als casestudie het 

masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’. Voor dit onderzoek maken we een artificiële opdeling 

tussen de Stadsacademie als onderzoeksinstelling en als onderwijssetting. Artificieel, want deze 

bestaat niet in de praktijk. Na de casestudie over het masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’ 

bespreken we nog kort hoe de Stadsacademie werkt rond de valorisatie van hun transdisciplinaire 

werking.   

5.1. De transdisciplinaire werking van de Stadsacademie 

Zoals we reeds weten is de Stadsacademie volgens de eigen website een Collaboratorium voor 
transdisciplinair onderzoek en onderwijs over complexe en urgente duurzaamheidskwesties van Stad 
Gent en Universiteit Gent (https://Stadsacademie.be). In het kader van dit onderzoek ga ik - geheel in 
de lijn van het Collaboratorium - de transdisciplinaire werking afzonderlijk analyseren voor de 
Stadsacademie als onderzoeksinstelling enerzijds en als onderwijssetting anderzijds. Deze analyse zal 
steeds gestructureerd worden binnen het kader van de 3 P’s: Power, Pluralism en Politics. 

In het analytisch kader is er al een opdeling gemaakt tussen de drie grote uitdagingen voor het 

creëren van sociaal robuuste kennis volgens de drie P’s. Het is echter belangrijk om te herhalen dat 

er geen harde grenzen bestaan tussen de drie zuilen, herinner u het semipermeabel karakter van 

deze grenzen. De categorisering van verschillende uitdagingen van een transdisciplinaire werking 

binnen deze zuilen is dus een persoonlijke invulling, maar staat open voor debat: verschillende 

uitdagingen kunnen namelijk onder verschillende pijlers geplaatst worden.  

5.2. De Stadsacademie als transdisciplinaire onderzoeksinstelling  
Vooraleer we het analytisch kader loslaten op de Stadsacademie als onderzoeksinstelling moet er 

eerst geschetst worden hoe deze onderzoeksinstelling eruit ziet. Het belangrijkste en meest 

opvallende gegeven is de nauwe samenwerking tussen de Stad Gent en de Universiteit Gent. Het is 

evenwel niet uitzonderlijk dat steden en universiteiten nauw samenwerken maar toch is de manier 

waarop deze samenwerking binnen de Stadacademie verloopt eerder vrij uniek. Traditioneel schakelt 

de stad de universiteit - of toch bepaalde academici - in voor een specifiek onderzoek waar de stad 

zelf de noodzaak voor ziet. Vaak gaat het hier om monodisciplinaire voorstudies die de weg moet 

voorbereiden voor toekomstige beleidsplannen of zelf om een gevoerd beleid kracht bij te zetten. 

Eerder hebben we aangehaald dat monodisciplinaire studies tekort schieten om antwoorden te 

bieden op de hedendaagse complexe duurzaamheidvraagstukken.  

Het paradigma van het eerder lineair denken in onderwijs en onderzoek is niet meer adequaat 

om de hedendaagse complexe problemen op te lossen. (Stedelijke actor) 

Daarnaast wil de Stadsacademie ook een alternatief vormen voor de klassieke structuur van 

samenwerking tussen stad en Universiteit.  

Ik zie de Stadsacademie als een antwoord op de klassieke ‘onderzoek op bestelling’ cultuur, 

waar de universiteit wordt ingeschakeld door beleidsmakers op verschillende niveaus van de 

stad. (Veldnotitie) 

Het is niet de bedoeling dat de Stadsacademie onderaannemer wordt van de opdrachten die 

spelen binnen de stad. (Stedelijke actor) 

https://stadsacademie.be/
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De stad heeft volgens mij nog iets te veel het idee dat ze stedelijke problemen gewoon aan de 

Stadsacademie kunnen geven. (Stedelijke actor) 

Toch zien we dat ook het idee van de meer klassieke samenwerking van stad en universiteit nog 

steeds leeft binnen de stad. Het is belangrijk op te merken dat, hoewel de Stadsacademie wel 

degelijk een nieuw soort samenwerking teweeg brengt, oude ideeën nog steeds parallel bestaan. 

Het is belangrijk dat de stad haar problemen en uitdagingen duidelijk kan definiëren om deze 

dan te gaan communiceren richting de Gentse onderzoeks- en onderwijsinstellingen die 

ermee aan de slag kunnen. (Stedelijke actor) 

Verder kan men de oprichting van de Stadsacademie ook verklaren door het groeiend besef - bij 

zowel academici als niet-academische actoren – dat de universiteit onlosmakelijk verbonden is aan 

de stad. Het is dan ook logisch dat de universiteit mee een trekkende rol moet spelen wanneer het 

gaat om stedelijke vraagstukken helpen op te lossen.  

Het is logisch dat de universiteit uit de eigen deur stapt en een engagement begint op te 

nemen binnen de eigen stad. (Stedelijke actor).  

De stad wordt traditioneel altijd gezien als onderzoeksobject binnen het universitair 

onderzoek. Het wordt tijd dat de universiteit haar eigen rol in vraag gaat stellen. De 

universiteit heeft alle tools in handen om mee de richting te bepalen waar de stad naar toe 

moet. (Stedelijke actor) 

De Stadsacademie schuift zichzelf dus naar voor als een alternatieve onderzoeksinstelling wanneer 

het gaat over de samenwerking tussen de stad en de universiteit. Maar hoe verhoudt dit 

‘collaboratorium’ zich tot beide instanties? De Stadsacademie is zowel administratief als logistiek 

sterk verankerd binnen de Universiteit Gent. Zo is er sinds enkele jaren een vaste coördinator 

aangesteld vanuit de universiteit die zich fulltime toelegt op de dagelijkse werking van de 

Stadsacademie, en is de Stadsacademie ook fysiek verankerd in de universiteit, met een beschikbare 

ruimte in het centrum van de stad. Binnen de stad is er echter nog weinig sprake van eenzelfde 

evolutie richting verankering.  

Voor ons ‘stedelijke actoren’ is het nog steeds een zijdelings projectje. We hebben nog niet 

samengezeten met onze eigen groep om eens te kijken van wat wij verwachten. Het is niet 

verankerd, we doen het omdat we het graag doen. (Stedelijke actor) 

De vraag is echter of dit ook wenselijk is. De werking van de Stadsacademie draait naast de vaste 

coördinator en de professoren vooral op het vrijwillige engagement van niet-academische partners. 

Over de vraag of men eenzelfde engagement kan bekomen van mensen die niet vanuit hun eigen 

vrijwilligheid bijdragen maar eerder vanuit een meer vaste structuur meedraaien, heerst er een 

zekere terughoudendheid. Wel heerst er consensus dat er binnen de stad meer kan ingezet worden 

op promotie en bereikbaarheid van de Stadsacademie, om op die manier meer mensen te kunnen 

bereiken.  

Volgens mij is een coördinator van de stad die enkel werkt binnen de contouren van de stad 

niet wenselijk, want dat gaat het weer verzanden in het klassieke stedelijke verhaal. Het zou 

weer verlopen via een draaiboek, het wordt in een stramien gestoken, te rechtlijnig. 

(Stedelijke actor)  
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Er bestaat op zich wel een spanningsveld tussen het meer gestructureerde en het organische, 

maar er valt daar wel een evenwicht in te vinden, ook zonder dat er een nieuwe coördinator 

langs onze kant aan te pas zou komen. (Stedelijke actor)  

Er is zeker ruimte om een full time coördinator vanuit de stad binnen de Stadsacademie aan 

te stellen, opdat dan ook de stad meer ‘agency’ kan krijgen. Maar tegelijkertijd draait de 

academie ook wel op de persoonlijke overtuiging van mensen die kunnen omgaan met de 

serendipiteit van de Stadsacademie. Verankering binnen de stad kan misschien wel leiden tot 

een groter bereik om meer vrijwillige participatie vanuit de stad richting de Stadsacademie 

aan te trekken. (Coördinatie) 

Serendipiteit is een begrip dat in dit onderzoek nog niet aan bod is gekomen, het is nochtans één van 

de basisbeginselen van de Stadsacademie. Het is moeilijk om één bepaalde definitie van het begrip te 

geven. Binnen de contouren van de Stadsacademie wordt serendipiteit gezien als een bepaalde 

academische vrijheid die toelaat om de focus van een onderzoek steeds te verplaatsen naar datgene 

wat de onderzoeker op zijn of haar pad tegenkomt.  

In een klassiek onderzoek, wordt de focus steeds opnieuw herleid naar wat in begin bepaald 

werd als focus. En binnen de Stadsacademie wordt die focus steeds verruimd naar: wat 

kunnen we hier nog ontdekken? (Stedelijke actor) 

Ik heb het gevoel dat mijn focus van mijn onderzoek steeds verlegd kan worden naargelang 

de input die ik van mensen krijgen. Tot op vandaag staan mijn onderzoeksvragen eigenlijk 

nog niet helemaal vast. (Student) 

Als we terugkeren naar de structuur van de Stadsacademie, lijkt er een asymmetrie te bestaan tussen 

de verankering in de universiteit en het gebrek daaraan binnen de stad. Het is echter verkeerd om op 

die manier naar de Stadsacademie te kijken, als inherent deel van de universiteit. Het is in de praktijk 

eerder zo dat de Stadsacademie als onderzoeksinstelling, ook al wordt deze vooral getrokken en 

gefinancierd vanuit de universiteit, een onafhankelijke instelling vormt. Meer zelfs, de Stadsacademie 

geeft zichzelf de opdracht om geëngageerde stemmen van de universiteit, de stad maar zeker ook 

van daarbuiten aan te trekken en deze samen te brengen. 

De Stadsacademie moet een leidende rol spelen in de opbouw van een ‘leerecosysteem’ 

tussen de stad en de universiteit. (Veldnotitie)  

We willen wel dat dat één wereld wordt maar het blijven twee aparte beleidslogica’s. De 

politieke stedelijke context versus de academische wereld. Die brug maken is zeer belangrijk. 

(Stedelijke actor) 

Vervolgens tracht de Stadsacademie deze verschillende stemmen samen te krijgen rond 

verscheidene duurzaamheidsvraagstukken waar de stad mee kampt. Zoals eerder vermeld worden 

via Stadsacademiesessies scherp afgebakende trajecten gecreëerd waarmee verder aan de slag kan 

worden gegaan. Het is belangrijk dat er - nog voor de afbakening van deze 

duurzaamheidsvraagstukken - een netwerk ontstaat van stakeholders die samen de lijnen van het 

traject kunnen vastleggen en de probleemstelling kan definiëren, opdat het gehele betrokken 

netwerk vervolgens vertrekt vanuit eenzelfde basis. Ook nadat deze trajecten opgestart zijn, moet 

het de bedoeling zijn van de Stadsacademie om deze netwerken steeds verder uit te bouwen.  
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Als men de juiste mensen met een gedeelde betrokkenheid kan samenbrengen, nog voor dat 

er een definitie van een vraagstuk bepaald geweest is, kunnen definities vrijwel constant 

gedeeld en verfijnd worden op een manier dat nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. 

(Veldnotitie)  

Het is duidelijk dat het transdisciplinaire karakter van de Stadsacademie als onderzoeksinstelling in 

elke fase van het onderzoek naar voor komt. Desalniettemin blijven alle betrokkenen bij de 

Stadsacademie zowel zichzelf als de transdisciplinaire werking steeds in vraag stellen.  

We denken nog steeds samen met louter en alleen academici na over wat transdisciplinair 

onderzoek nu juist is. Ik denk dat - tot het moment dat er een groter, meer gestructureerd 

onderzoeksnetwerk bestaat - de Stadsacademie op dit moment nog steeds primair een 

onderwijsinstelling is. (Coördinatie) 

Tot zover de organisatie, structuur en de ideeën achter de Stadsacademie als transdisciplinair 

onderzoekscentrum. Hoe ziet dit er nu uit in de praktijk, op het moment dat de Stadsacademie vijf 

jaar actief is in Stad Gent. 

5.2.1. Power 
Eén van de basisbeginselen van de Stadsacademie is dat deze losstaat van zowel de stad als de 

universiteit. Een op zichzelf bestaand eiland dat een ontmoetingsplaats moet vormen voor iedereen 

die zich wil bezighouden met Gentse duurzaamheidsvraagstukken. Toch is er naast de fysieke 

verankering van de Stadsacademie – in de plint van het UFO gebouw – ook een financiële 

verankering. Het is de Universiteit Gent die de financiering voor de dagelijkse werking van de 

Stadsacademie op zich neemt. Daarnaast moet de Stadsacademie het doen met eventuele Europese 

fondsen, hetgeen altijd een onzekerheid blijft. Deze financiële afhankelijkheid heeft volgens 

sommigen schadelijke gevolgen voor de dagelijkse werking van de Stadsacademie.  

Bovendien is de coördinator meer bezig met de verdediging van de fondsen die ze kreeg van 

de universiteit dan  dat ze echt haar job kan doen. Het spanningsveld tussen de bestaande 

dominante valorisatiestructuur van de universiteit en de werking van de Stadsacademie kan 

niet groter zijn. (Stedelijke actor) 

Onder de dominante valorisatiestructuur verstaan we dat de universiteit verwacht dat wanneer zij 

geld investeert in een bepaald project, zij daar ook concrete output voor in de plaats krijgt. 

Ondertussen is het duidelijk voor de betrokkenen binnen de Stadsacademie dat werken rond wicked 

problems een project van lange adem is. Het onderzoek dat gevoerd wordt rond de bestaande 

trajecten biedt niet direct concrete oplossingen aan. Om uit te breken uit deze valorisatiestructuur 

moet volgens sommige stakeholders ook de stad financieel investeren in de Stadsacademie. Maar 

ook daar schuilt het gevaar van valorisatie, zoals we eerder al gezien hebben in deze analyse. Om 

echt als een losstaand eiland te kunnen worden beschouwd moet er zowel binnen de Universiteit 

Gent als de Stad Gent bovenal een nieuw beleid gevoerd worden, waar er op een innovatieve manier 

naar valorisatie gekeken wordt. Hierover komen we later nog terug.  

Spanning tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek. Ook hier zit weer het 

probleem van valorisatie. Het systeem beloont geen toegepast onderzoek waar geen 

oplossingen uit de bus vallen en er eerder zelf nog meer problemen geopenbaard worden. 

(Stedelijke actor) 
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Ik merk dat ik, maar ook mijn collega’s, nog steeds een geconflicteerde mening hebben over 

extra fondsen krijgen van de stad. Uiteraard zouden we deze goed kunnen gebruiken, maar 

we hebben allemaal wel schrik voor het ‘voor wat, hoort wat’ gevaar. (Veldnotitie) 

Het traject is even belangrijk als het eindproduct, alleen is het traject veel moeilijker te 

valoriseren. Op die manier is de financiering moeilijk te verdedigen in de hedendaagse 

valorisatie maatschappij. (Stedelijke actor) 

De stad moet durven stellen dat er niet altijd een antwoord of oplossing dient te komen uit 

onderzoek, maar dat er ook ruimte en tijd moet zijn om gewoon te kunnen leren. Op die 

manier geraakt ook het ‘probleem’ van valorisatie opgelost binnen de Stadsacademie. 

(Stedelijke actor) 

Bij de relatie tussen investeerder en ontvanger is het niet moeilijk om de onderliggende 

machtsrelatie bloot te leggen. De ontvanger heeft het gevoel zich te moeten schikken naar de 

investeerder en kan dus moeilijker een onafhankelijke koers varen. Maar naast deze duidelijke vorm 

van een ongelijke machtsrelatie zijn er nog andere, meer verdoken onevenwichtige machtsrelaties te 

detecteren binnen de Stadsacademie.  

Zo is er de macht van agendasetting. Hoewel de trajecten via een vrij egale machtsstructuur 

afgebakend geweest zijn, worden de specifieke onderzoeksonderwerpen nog vaak unilateraal 

gekozen door professoren en promotoren verbonden aan de Stadsacademie. Vooral stedelijke 

actoren zouden graag meer en eerder betrokken willen worden, en zo in samenspraak onderwerpen 

te selecteren waar zij graag zouden rond werken. Natuurlijk is de grens met tussen het in 

samenspraak met stedelijke actoren onderwerpen kiezen en de klassieke ‘onderzoek op bestelling’ 

cultuur eerder dun, toch zou er al eerder in het onderzoeksproces dialoog kunnen bestaan. 

Wat we nog steeds te veel doen is professoren laten beslissen waarrond we nu eens 

onderzoek zullen doen. Maar het zou anders zijn wanneer deze professoren vooraf zouden in 

dialoog gaan met sociale of stedelijke partners in het veld waarop zij kunnen aangeven waar 

zij onderzoek voor nodig hebben. (Stedelijke actor) 

Ik denk dat het altijd relevant is dat een promotor vertrekt vanuit een dialoog met een 

stedelijke partner.  Dergelijke interactie is van in het begin belangrijk. (Stedelijke actor) 

Tenslotte zien we nog een laatste verdoken machtsverhouding, namelijk een zekere hiërarchie 

tussen verschillende faculteiten en wetenschappen. Een opmerkelijk verschil was waar te nemen in 

de afgenomen interviews tussen stakeholders verbonden aan de exacte wetenschappen en die aan 

de sociale wetenschappen. Wanneer gepolst werd naar het gevoel van gelijkheid tussen de twee 

werd duidelijk dat die laatste groep zich ondergeschikt voelde aan de eerste groep terwijl deze eerste 

groep overtuigd was van een volledige egale hiërarchie. Stakeholders die meer betrokken zijn met de 

sociale wetenschappen voelen aan dat hun ‘sociale kennis’ vaak ondergeschikt is aan de meer exacte 

wetenschappelijke kennis. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen.  

Er zit nog marge op om nog meer faculteiten te betrekken. Bovendien moet die hiërarchie van 

de exacte wetenschappen over de sociale wetenschappen er van tussen uit. (Stedelijke actor) 

Wanneer wij met alle stakeholders samenkomen om prangende problemen te bespreken, 

smijt iedereen zijn eigen kennis op tafel. Zo is mijn sociale kennis er één van, die ik gewoon in 

de pot gooi. Maar keer op keer merk ik dat mijn sociale kennis steeds het onderspit moet 

delven. (Stedelijke actor) 
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5.2.2. Pluralism 

 
Eigen aan wicked problems is dat daar niet altijd een consensus over bestaat. We moeten 

daarom zo veel mogelijk diversiteit opzoeken en ruimte maken om te experimenteren.  

(Stedelijke actor) 

Hier gaan we het vooral hebben over verscheidenheid, inclusiviteit en diversiteit zowel op het vlak 

van stakeholders, ideeën en perspectieven.  

Het meest voor de hand liggende en makkelijkst te onderzoeken aspect is natuurlijk de 

verscheidenheid aan stakeholders. Het transdisciplinair onderzoek binnen de Stadsacademie gebeurt 

vooral door een samenwerking tussen studenten, professoren en stedelijke actoren. Bij die eerste 

twee groepen draait diversiteit vooral rond de achtergrond van deze academici, met name de 

faculteiten waaraan zij verbonden zijn. Daar vinden we vooral terug dat - hoewel er al veel disciplines 

en faculteiten betrokken zijn - er duidelijk nog steeds ruimte is voor uitbreiding. Vooral richting de 

sociale wetenschappen is er ruimte om uit te breiden. Binnen de ateliers zijn de meeste studenten 

dan ook afkomstig uit de exacte wetenschappen.  

De stadacademie is een voorloper die de harde muren tussen de faculteiten heeft kunnen 

slopen. (Stedelijke actor) 

De beste contacten binnen het atelier zijn toch vooral met mijn eigen richtinggenoten. Het 

helpt dat we hier met zoveel zijn om elkaar te kunnen helpen en ondersteunen. Ik denk dat de 

helft van de studenten in het atelier ook uit de architectuur komen. (Student) 

Minder makkelijk wordt het om de diversiteit bij de stedelijke actoren te onderzoeken. Dit omdat dit 

ook een diverse groep is. Zo heb je actoren die duidelijk verbonden zijn aan de Stad Gent en anderen 

die eerder sociale of economische belangen hebben binnen de stad. Het is bovendien logistiek niet 

eenvoudig om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden bij een Gents duurzaamheidsvraagstuk 

een stoel aan de tafel krijgen. Wat we hier zien is dat de Stadsacademie wel degelijk alle ruimte laat 

om zoveel mogelijk partners te betrekken: niemand wordt op voorhand uitgesloten en iedereen is 

welkom. Maar er is wel nog ruimte om toch meer proactief stakeholders te identificeren in de 

beginfase, en ze effectief uit te nodigen.  

Ik miste echter wel de inspraak of de betrokkenheid van de bewoners van de wijk. Oké, het is 

niet gemakkelijk om hun te betrekken in de sessies, maar ik kan moeilijk verdedigen dat we de 

bewoners terug centraal moeten stellen, als we ze niet kunnen betrekken binnen de ateliers. 

(Student) 

Ik had nog nooit van de Stadsacademie gehoord tot ze bij onze buren van Campus die ene 

vergadering hadden. Ik vind het op zich spijtig dat er op 20 meter van mijn buurthuis over 

mijn wijk vergaderd wordt en dat ik niet eens weet waarover het gaat of uitgenodigd werd. Ik 

denk dat wij zeker ook iets relevant te vertellen hadden aangezien wij toch al  jaren delen zijn 

van de community hier. (Stedelijke actor) 

We beseffen maar al te goed dat we nog stappen moeten zetten richting het Gentse 

bedrijfsleven en andere middenveldorganisaties. We krijgen die eerlijk gezegd maar heel 

moeilijk te pakken. (Veldnotitie) 

Daarnaast is het eveneens interessant op te merken dat - hoewel binnen de trajecten stakeholders 

uit verschillende achtergronden en perspectieven elkaar makkelijk vinden - dit moeilijker tussen de 
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trajecten onderling lijkt te gebeuren. Net zoals de muren tussen de verschillende beleidssilo’s binnen 

de stad en de faculteiten binnen de universiteit actief worden afgebroken, dienen ook de grenzen 

tussen de trajecten van de Stadsacademie meer fluïde gemaakt worden.  

Het belangrijkste van transdisciplinair onderzoek is het uitbreken uit de klassieke beleidssilo’s. 

Het is zo logisch dat de link tussen de stad en de universiteit versterkt wordt. (Stedelijke actor) 

De Stadsacademie zit nog iets te veel op eilandjes, sommige mensen vinden elkaar, anderen 

niet. Ik ben ervan overtuigd dat we nog meer kunnen inzetten om de juiste bruggen te slaan 

en de juiste personen met elkaar in contact kunnen brengen. (Stedelijke actor) 

Ondanks dat er dus toch nog wat ruimte is om meer stakeholders te betrekken, zijn de reeds 

betrokken stakeholders al enthousiast over de diversiteit van de nu al aanwezige perspectieven. Het 

gevolg van een egale structuur binnen een onderzoek met een divers deelnemersveld is dat iedereen 

de eigen manier van denken en werken kan overbrengen aan elkaar. Op die manier wordt er een 

echt leer ecosysteem opgezet. Zo krijgt het onderzoek het nodige multiperspectivistisch karakter, 

hetgeen transdisciplinair onderzoek zo sterk definieert.  

Een belangrijk punt voor mij is uit de eigen comfort zone treden. De clue daarbij is dat 

studenten heel vaak – te vaak – in een gesloten academische setting werken en de 

Stadsacademie die setting helemaal openbreekt. Maar ook inhoudelijk maakt het de student 

iets maatschappijkritischer. Hetzelfde geldt trouwens ook voor ons binnen de stadsdiensten, 

maar dan andersom. (Stedelijke actor) 

Er was al langer nood aan een nieuwe manier van werken binnen sommige stadsdiensten. Je 

hebt echter tijd en ruimte nodig om verschillende perspectieven aan bod te laten komen. 

Daarom ben ik vanaf het eerste moment grote fan geweest van de Stadsacademie. Het leert 

onze mensen opnieuw leren. En het blijven leren is o zo belangrijk. (Stedelijke actor) 

5.2.3.. Politics  
Wat betekent dit nu allemaal voor de aanpak van Gentse duurzaamheidsvraagstukken, zo 

gedefinieerd in de trajecten van de Stadsacademie? Het is belangrijk om te duiden dat de trajecten 

bedoeld zijn om op lange termijn rond te werken. Het is niet zo dat de Stadsacademie als doel heeft 

deze complexe stedelijke duurzaamheidsvraagstukken op korte termijn op te lossen.  

Van de Stadsacademie verwacht ik geen kant en klaar antwoord, het is geen beleidsvraag 

waarmee de Stadsacademie ingezet wordt als een soort onderzoeksteam dat op haar beurt 

ingezet wordt voor een voorliggend vraagstuk. Nee het is net een ongevraagd advies, een 

ongevraagde visie, een ongevraagde mening dat in confrontatie wordt gebracht met de eigen 

dagdagelijkse werking. Op die manier levert de Stadsacademie voor mij een meerwaarde. 

(Stedelijke actoren) 

Eerlijk, ik hoop op zijn minst dat we bij iedereen die rond onze trajecten werkt in de eerste 

plaats al wat ‘schwung’ kunnen veroorzaken. (Veldnotitie) 

Dat gezegd zijnde mag er na vijf jaar bestaan wel al eens gekeken worden naar de stand van zaken. Er 

is geen empirisch bewijs dat de Stadsacademie beleidsrapporten of dergelijke heeft opgesteld om zo 

de stad proberen mee een nieuwe richting te geven. Maar wanneer je spreekt met mensen binnen 

de Stadsacademie zelf is dit ook nog niet de intentie geweest. Dit in contradictie met wat we hebben 

gezien in het literatuuroverzicht met betrekking tot het doel van transdisciplinair onderzoek, 

namelijk: via de coproductie van sociaal robuuste kennis effectieve duurzaamheidstransities 
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nastreven. Hoewel dit zeker nog steeds een na te streven doel is in de toekomst, focust de 

Stadsacademie zich op dit moment nog meer op de voorbereiding hiervan, namelijk het oprichten 

van een netwerk rond de vooropgestelde trajecten, de leer ecosystemen. Iedereen rond de 

Stadsacademie is het hier over eens: ‘we zijn op de goede weg’.  

De Stadsacademie biedt een breder netwerk aan dan uw dagdagelijks netwerk. Maar het 

helpt ook om inhoudelijk op een andere manier naar een eigen project te kijken. Het is een 

soort spiegel die voorgehouden wordt. (Stedelijke actor) 

De grootste meerwaarde van de Stadsacademie is voor mij op zijn minst netwerkvorming. 

Binnen de stad ligt de nadruk altijd op het invullen van de eigen organisatie doelen. Het 

uitbreken uit de eigen dagdagelijkse manier van werken helpt. (Stedelijke actor) 

Het werken binnen de trajecten biedt daarenboven zeker ook een meerwaarde op de lange termijn. 

Wanneer men blijft doorwerken op dezelfde trajecten versterkt men niet alleen het netwerk maar 

bouwt men steeds meer expertise en legitimiteit op. Vroeger of later kan daar dan ook effectief 

beleidsbeïnvloeding uit voortvloeien.  

Het langere termijn perspectief is ontzettend belangrijk. Niet keer op keer een zelfde nieuwe 

opdracht maar studenten die verder werken aan een lange termijn project. Er zit lijn in. Op die 

manier kunnen we de brainpower van deze studenten, wat vooral tot uiting komt in een 

masterproef, eindelijk inzetten voor het beter maken van onze geliefde stad. (Stedelijke actor) 

Het kan evengoed zijn dat het traject stopt wanneer je je thesis hebt ingediend. Terwijl ik het 

gevoel heb dat je pas achteraf echt door hebt hoe complementair verschillende 

masterproeven kunnen zijn. (Student) 

Toch is er wel degelijk ook nu al sprake van enige vorm van beleidsbeïnvloeding door de 

kennisaccumulatie binnen de Stadsacademie. Niettegenstaande dat de netwerkopbouw vooral 

bedoeld is om in de toekomst makkelijker transdisciplinair te werken, ontstaat er nu al een 

interessant bijproduct. Door de kruisbestuiving van individuen en perspectieven kunnen deze 

wederzijds beïnvloed worden. Wanneer dit gebeurt binnen een traject dat door de Stadsacademie op 

de agenda geplaatst is én met stakeholders die binnen of buiten de stad beleidsinvloedrijke rollen 

bekleden, kan je dus wel degelijk spreken van effectieve stedelijke beleidsbeïnvloeding door de 

Stadsacademie.  

Je mag niet onderschatten hoeveel beleidsbeïnvloeding je doet door mensen samen te 

brengen en laten spreken over een door de Stadsacademie getrokken traject/onderwerp. 

(Coördinatie) 

Ik wil zeker niet zeggen dat het allemaal wat vastgeroest is binnen de contouren van de stad, 

maar het zal zeker verfrissend geweest zijn om eens met jonge mensen te praten, die 

bovendien vaak een kritische houding hadden. (Stedelijke actor) 

Door betrokken te zijn met de Stadsacademie merk ik dat wij onze methodiek kunnen 

aanpassen: door meer andere, nieuwe mensen met een frisse visie te betrekken werkt dit 

verruimend, omdat wij er al te lang mee bezig zijn en gevormd zijn. (Stedelijke actor) 

Ik denk voor het woonvraagstuk dat we nog in een netwerkopbouw en agendasettingsrol 

zitten. Maar ik kan me wel inbeelden dat rond andere stedelijke vraagstukken de 

Stadsacademie concreter kan zijn en meer gerichte antwoorden kan geven.  
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Men kan zich de vraag stellen of deze output van de Stadsacademie wel voldoende is. Inderdaad, het 

is een lange termijn project en het algemeen gevoel is duidelijk dat de Stadsacademie op goede weg 

is, maar hoeveel tijd is er nog wanneer we werken rond urgente vraagstukken? Vooral stedelijke en 

sociale stakeholders geven aan dat het misschien wel sneller kan gaan.  

Er moet op een bepaald moment een keuze gemaakt worden. Waar kunnen we als 

universiteit niet naast kijken. Waar kunnen wij met deze equipe van de Stadsacademie iets 

betekenen. (Stedelijke actor) 

De Stadsacademie heeft een bepaalde expertise, die ze dan ook kan en moet inzetten.  Meer 

dan een platform of een brug te willen zijn, moeten ze ook iets willen doen met die stem. 

(Stedelijke actor) 

De ambitie is nog hetzelfde, maar de richting van de Stadsacademie is niet altijd meer 

duidelijk. We kunnen toch met meer uitpakken dan de masterproefateliers alleen. (Stedelijke 

actor) 

Als wat er uit de Stadsacademie van output komt effectief sociaal robuuste kennis is, moet deze dan 

ook worden ingezet lijkt hier de boodschap. Eigenlijk wordt hier een nieuwe machtsrelatie 

blootgelegd. Een breuklijn bestaat tussen enerzijds zij die de Stadsacademie eerder nog in opbouw 

zien, als een project van lange adem dat nu nog niet klaar is om effectief mee beleid uit te tekenen 

en anderzijds een andere groep die de problematieken in de stad als zodanig urgent aanschouwt dat 

er geen tijd meer is om te wachten. Al moet ik hier al snel bij vermelden dat ondanks deze breuklijn, 

elk individu betrokken bij de Stadsacademie er nog steeds van overtuigd is dat iedereen aan het 

zelfde zeil trekt.  

Om echt iets te kunnen betekenen, is er nood aan een gezag stem. Deze dient dan ook 

gebruikt te worden. Door de gelijkwaardigheid van alle partners bij het onderzoeken van een 

complext probleem creëer je ook die gezag stem. De stempel van de Stadsacademie is enorm 

veel waard, dat mag niet onderschat worden. (Stedelijke actor) 

Als ik en mijn collega’s het zelf zouden kunnen zouden we de hulp van de Stadsacademie niet 

moeten inroepen. We verwachten dus ergens wel dat onze sociale kennis die wij aanreiken 

mee wordt genomen in het bekijken van een probleem, omdat we zelf de volgende stap even 

niet meer kunnen zien. (Stedelijke actor) 

Hetgeen dit laatste kamp binnen de Stadsacademie de huidige richting van het transdisciplinair 

onderzoek dus vooral verwijt is de voorzichtigheid van de Stadsacademie. Al is er natuurlijk ook 

begrip voor de precaire situatie van de Stadsacademie, namelijk: de beperkte financiële middelen en 

de bijhorende afhankelijkheid; het valorisatie probleem binnen zowel de Stad Gent als de Universiteit 

Gent; en de werking die grotendeels draait op vrijwilligheid en persoonlijk engagement. En toch 

groeit de roep om een meer concrete weg in te slaan en het theoretisch denken over transdisciplinair 

werken om te zetten in meer durf en daadkracht. 

Het is gevaarlijk om uzelf keer op keer kritisch te geen evalueren. Na een bepaald moment 

moet je richting kiezen. (Stedelijke actor) 
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5.3. De Stadsacademie als transdisciplinaire onderwijs setting 
Zoals reeds eerder aangehaald is de basis van de educatieve pijler van de Stadsacademie de 

organisatie van de masterproefateliers. Deze ateliers situeren zich steeds binnen de bestaande 

trajecten van de Stadsacademie, trajecten waarvan we weten dat ze op een transdisciplinaire manier 

gedefinieerd geweest zijn. Voor de masterproefateliers bakenen professoren dan in samenspraak 

met de studenten een meer concreet onderwerp af binnen de contouren van een bepaald traject. 

Binnen dit onderwerp zijn de studenten vervolgens vrij om een eigen onderzoek op te stellen, gericht 

op de eigen academische discipline. 

Ik kon volledig mijn eigen ding doen binnen de contouren van het onderwerp. Ik herinner het 

me nog dat mijn promotor zei: laat het masterproefatelier een inspiratiebron zijn, maar doe 

zeker uw eigen ding. (Student) 

De ateliers worden getrokken door professoren uit verschillende academische disciplines en worden 

eveneens gevolgd door studenten over de klassieke disciplinaire grenzen heen, wat duidelijk duidt op 

een multidisciplinair karakter. Hoewel de ateliers zich voornemen om naast multi- ook 

interdisciplinaire samenwerking te bekomen, is dit in de praktijk niet altijd het geval.  

Je moet zeker niet tot een gedeelde visie komen als studenten/onderzoekers, maar er kan 

volgens mij zeker meer afgestemd worden met elkaar in de beginfase. (Student) 

Om echt te kunnen spreken van een transdisciplinaire werking binnen de masterproefateliers moet 

er bij de afbakening van het onderwerp net zo te werk gegaan worden als bij de probleemdefiniëring 

van de trajecten:  de betrokken studenten dienen het onderwerp en de bijhorende definities en 

probleemstellingen zodanig te definiëren dat ieders onderzoek vertrek vanuit eenzelfde 

gemeenschappelijke basis.  

Hoewel we spreken over multi- en interdisciplinariteit, komen de masterproeven echter nog steeds 

grotendeels tot stand via monodisciplinair onderzoek van de student. Toch lijkt de transdisciplinaire 

onderzoeksetting een grotere impact te hebben op de uiteindelijke masterproef dan dat de 

studenten op het moment van schrijven zelf beseffen.  

Ik vind het zelf ook nogal paradoxaal: enerzijds doen we er alles aan om een zo 

transdisciplinair mogelijke setting aan te bieden voor de studenten die anderzijds nog steeds 

een eindwerk moeten afleveren dat past binnen hun algemene opleiding, hetgeen leidt tot 

een monodisciplinaire masterproef. (Coördinatie) 

Tijdens de masterproef zie je het niet genoeg van afstand, hoe transdisciplinair je eigen 

onderzoek wel effectief is. (Student) 

Echter is het wel zo dat er fundamentele verschillen bestaan bij hoe masterproeven tot stand komen 

bij een student gekoppeld aan de Stadsacademie, of bij een student die zijn eindwerk schrijft binnen 

de muren van de eigen faculteit, ook al zijn beide het resultaat van monodisciplinair onderzoek. Het 

grootste en meest duidelijke verschil bevindt zich in de aanvangsfase van het masterproefatelier. 

Niet alleen wordt er een onderwerp vastgelegd, hetgeen aansluit binnen een bestaand traject, maar 

ook wordt de student vanuit de Stadsacademie betrokken bij een bestaand netwerk rond het 

gekozen onderwerp.  

Het eerste semester gaat uit van veel meer collectieve sessies, waarna dan in het tweede 

semester meer individueel wordt gewerkt. Voor mij hadden die collectieve sessies eerder het 

nut om mijn focus te zoeken. Wie zit er rond het thema en wat denken zij hierover. (Student) 
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Het is tijdens de collectieve sessies van de masterproefateliers dat studenten worden voorgesteld 

aan een netwerk, waardoor zij eenvoudiger toegang kunnen krijgen tot voor hun onderzoek 

noodzakelijke en relevante kennis. Het is deze initiële introductie die studenten zelf het belangrijkste 

voordeel vinden van het schrijven van hun masterproef binnen de contouren van de Stadsacademie.  

Het interessante aan de ateliers werd voor mij echt duidelijk toen we in contact werden 

gebracht met mensen van de woonmaatschappij, ambtenaren van de stad en de 

stadsbouwmeester. (Student) 

Je kan echt wel stellen dat studenten in een veel rijkere context terecht komen. Enerzijds door 

het over de disciplines heen werken binnen de universiteit, anderzijds door het aanrijken van 

externe partners. (Stedelijke actor) 

Ik merk wel dat ik dankzij mijn verbondenheid met de Stadsacademie makkelijker met 

relevante actoren kon spreken. (Student) 

Maar ook na deze initiële introductie blijven er sessies georganiseerd worden. De samenkomst van 

dergelijke netwerken tijdens ateliersessies zorgt voor een ongeziene mogelijkheid om 

probleemstellingen uit te wisselen, definities open te trekken en daarna opnieuw op te bouwen. Het 

is belangrijk om steeds opnieuw ideeën en visies uit te wisselen en te blijven werken aan de opbouw 

van een relevant netwerk rond eenzelfde traject. Transdisciplinair werken blijft een continue proces, 

waarvan de opbouw van netwerken een belangrijke pijler vormt.  

De Stadsacademie is één voorbeeld van hoe hoger onderwijs instanties steeds meer contact zoeken 

met de externe context. Volgens sommigen is dit een teken van de ‘vermaatschappelijking van het 

onderwijs’. Steeds meer actoren van buiten de klassieke onderwijsinstellingen worden betrokken bij 

onderzoeks- en onderwijsprojecten, wat typisch is voor het transdisciplinair onderwijs. Op die manier 

krijgen de studenten niet alleen de kans om de eerder praktische aspecten te leren van het leven 

buiten de schoolomgeving, maar ook geven deze externe partners geven aan iets uit deze 

wisselwerking te leren.  

Als student heb ik natuurlijk een gemakkelijke positie als buitenstaander. Ik heb geen 

belangen of verleden in Nieuw Gent. Ik zit in een positie waarin ik gewoon naar iedereen kan 

luisteren. Ik denk dat dit voor de stad wel een meerwaarde kan zijn. Met dit blanco 

perspectief kan ik makkelijker alle verschillende visies bij elkaar brengen. (Student) 

Ik denk dat de masterproefateliers op dit moment meer hun waarde hebben in de structurele 

manier waarop ze mensen samen aan tafel krijgen dan dat ze effectief transdisciplinair 

onderzoek opleveren. (Coördinatie) 

Hieronder nemen we specifiek de casus van het masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’ onder de 

loep.  

5.3.1. Casestudie: masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’ 

5.3.1.1 Power 

Voor een student is de essentie van het deelnemen aan een masterproefatelier nog steeds het 

afwerken van een masterproef. In die zin heeft de student een ondergeschikte rol ten opzichte van 

diens promotor en andere professoren, aangezien zij de student beoordelen op hun eindwerk. Toch 

is één van de steunpilaren van een transdisciplinaire werking de egale machtsstructuur tussen de 

verschillende actoren. De professoren moeten dus proberen om, ondanks de inherente ongelijke 

machtsrelatie, de studenten als gelijke partners te benaderen.  
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Ik moet zeggen dat ik een heel open structuur ervaarde binnen de Stadsacademie. Ik denk dat 

er echt wel geluisterd werd naar de studenten, er werd zeker niet neerbuigend gedaan naar 

ons toe. Ik denk dat de professoren ons hoog inschatten. (Student)  

Uit de interviews en uit mijn rol als participant-observator blijkt heel duidelijk dat de professoren 

hierin slagen. Sterker nog, de professoren nemen tijdens ateliersessies de rol op van bemiddelaar 

tussen studenten en niet academische actoren. In het voorgaande literatuuroverzicht hebben we 

gezien dat er binnen een transdisciplinaire werking steeds actief geprobeerd moet worden om de 

expertise van elitaire partners in te perken. Tijdens de ateliersessies werd deze taak effectief 

opgenomen door de promotoren van de studenten. Dat er desalniettemin toch effectief een 

onevenwichtige machtsverhouding kan aangevoeld worden, toont aan dat deze wel degelijk inherent 

aanwezig is binnen de ateliers. 

Amai, ik voel me hier onder de ‘grote mensen’. (Veldnotitie) 

Het interessante is: je kan eens een stuk van de praktijk en van de samenlevingen, en hoe een 

stadsbestuur met een samenleving omgaat, laten zien aan de studenten. Dus eens laten zien 

hoe het is in het ‘echt’. (Stedelijke actor) 

De in het ‘echt’ vind ik hier een interessante uitspraak. Het gaat uit van een normatief 

waardeoordeel, zij het onbedoeld, dat aantoont dat er nog steeds een hiërarchie bestaat tussen het 

onderzoek van de student en de expertise van elitaire actoren. Opnieuw, met elitair wordt er bedoel 

dat sommige actoren meer ervaring, tijd of middelen ter beschikking hebben dan anderen.  

Ondanks de inspanningen van de professoren, blijkt de inherente machtsongelijkheid binnen het 

masterproefatelier toch nog een rol te spelen. Er blijft nood aan zoveel mogelijk transparantie en 

openheid over de werking en het doel van de transdisciplinaire samenwerking binnen het atelier, 

opdat er geen terughoudendheid zou bestaan bij de studenten of andere actoren.    

Als student vond ik het moeilijk om te weten in hoeverre je nog dingen kon veranderen. Als ik 

wist als student wat ik nu weet, over hoeveel openheid er heerst binnen een masterproef 

atelier, had ik meer proberen sleuren. (Student) 

Het is moeilijk omdat je direct met zoveel mensen in contact komt. Er is super veel mogelijk, 

maar je weet niet direct wat je moet doen. (Student) 

Daarnaast is er nog het gevaar van meer verborgen ongelijke machtsverhoudingen. Deze vorm van 

macht en machtsuitoefening is veel moeilijker op te merken, en daarom ook moeilijker in te perken. 

Het gaat onder andere over de invloed van bepaalde actoren op de agenda (agenda setting) en het 

beschrijven van de probleemstelling. Toch zijn er mogelijkheden. Het is belangrijk om in de beginfase 

van een masterproefatelier definities en probleemstellingen steeds zover mogelijk af te breken tot 

de kleinste gemene deler waar elke actor zich in kan vinden. Pas dan kan iedereen aan de slag gaan 

en nog steeds vanuit het eigen perspectief verder werken in de transdisciplinaire samenwerking.  

Het is belangrijk om vanuit een juiste basis te starten. De stadsbouwmeester kwam uit de 

doeken doen hoe de stad kijkt naar de wijk en wat het plan is. Vanaf dat moment nam 

iedereen dit aan als waarheid en werd van daar uit gewerkt. (Student) 

Er mag volgens mij nog meer ingezet worden op een meer gemeenschappelijke basis van de 

probleemstelling en onderwerpkeuze binnen een atelier. Dit kan door in een eerste fase 
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steeds meer de bestaande heersende consensus en ideeën te gaan afbreken tot we een ruwe 

waardenvrije basis ontwikkelen. (Coördinatie) 

5.3.1.2. Pluralism 

In het deel ‘Pluralism’ wordt de opzet van het masterproefatelier onderzocht. Daarmee wordt 

bedoeld: de in- en exclusiviteit van deelnemers, perspectieven en ideeën alsook de reden waarom 

deze wel of niet betrokken zijn. Uiteraard vormen studenten en diens professoren de basis van een 

masterproefatelier. Om de ateliersessies ook aan te vullen met niet-academische actoren wordt 

beroep gedaan op het netwerk dat eerder tot stand is gekomen tijdens de Stadsacademiesessies, die 

gehouden werden bij de start van de trajecten.  

Het (de samenwerking binnen de ateliers) is gestart en ik zie het elk jaar groeien! Het is niet 

evident om steeds meer mensen te vinden die daarvoor openstaan, dus het kan niet snel 

groeien, eerder organisch. (Stedelijke actor) 

Het zijn de professoren die de masterproefateliers organiseren die initieel de contacten leggen 

buiten de muren van de universiteit en een netwerk aanboren. Maar het is goed om op te merken 

dat dit initiatief niet exclusief bij hen ligt. Ook studenten mogen relevante actoren aanspreken en 

betrekken bij het onderzoek.  

Ik weet nog dat een professor vroeg: Als je ideeën hebt om mensen er nog bij te vragen, stuur 

ze zeker door. (Student) 

Opmerkelijk is ook het feit dat actoren die nog niet eerder in contact gekomen zijn met de 

Stadsacademie, zich nog steeds kunnen aanmelden om mee te werken binnen een bepaald atelier. 

Ik zie de Stadsacademie als een soort verzameling voor ongebonden vrijbuiters, die goesting 

en motivatie hebben om samen na te denken over Gentse duurzaamheidsproblemen. 

Iedereen kan iets waardevol betekenen en iedereen is welkom. (Veldnotitie) 

Masterproefateliers vallen dus altijd te plaatsen binnen een traject, maar binnen elk atelier dient ook 

nog een onderwerp gekozen te worden. Opnieuw zijn het de professoren die een onderwerp 

voorstellen, in samenspraak met de studenten, waarna dus relevante actoren betrokken worden. Uit 

praktisch oogpunt is dit vrij logisch. Studenten hebben maar een jaar om hun onderzoek uit te 

voeren, dan kan je best zo snel mogelijk een onderwerp vastleggen. Toch kan het naar de toekomst 

toe interessant zijn om ook met het opgebouwd netwerk rond een traject het onderwerp af te 

bakenen.  

Tijdens de eerste sessie stond het thema van de Bernadette wijk nog niet vast. Maar de 

professoren hebben het wel naar voren geschoven, waarna iedereen wel akkoord was om 

daarrond te werken. (Student) 

Het onderwerp wordt altijd door de Stadsacademie gekozen, wat voor mij zeer logisch is. Al 

zou het ook interessant kunnen zijn om dat samen te bekijken. Want voor mij, vanuit mijn 

functie binnen woonbeleid, zou het interessant kunnen zijn om vanuit de mix van 

invalshoeken van studenten een analyse te zien over een voor ons relevant onderwerp. 

(Stedelijke actor) 

Wat we nog steeds te veel doen is professoren laten beslissen waarrond we nu eens 

onderzoek zullen doen. Maar het zou anders zijn wanneer deze professoren vooraf zouden in 
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dialoog gaan met sociale of stedelijke partners in het veld waarop zij kunnen aangeven waar 

zij onderzoek voor nodig hebben. (Stedelijke actor) 

De meerwaarde van de constante samenwerkingen tussen verschillende actoren lijkt voor alle 

betrokken actoren meteen duidelijk. De transdisciplinaire werking heeft de kracht om naast 

individuen ook verschillende werkwijzen en perspectieven samen te brengen. Op die manier kunnen 

verschillende kennisvormen complementair samenkomen. Dit samenbrengen van kennis en 

perspectieven biedt bovendien ook kansen om blinde vlekken in de eigen denkwijze te achterhalen.  

Ik vond dat vree wijs: hoe eigenlijk het theoretisch en conceptueel denken van de studenten 

samenkomt met onze meer pragmatische aanpak. Dat was heel fijn om in dialoog te gaan 

met studenten. Hetgeen uit een atelier komt, komt altijd als een verfrissing. Ik zie zeker 

complementariteit in de onze eerdere pragmatische aanpak en de meer tragere, theoretische 

aanpak van de student. (Stedelijke actor)  

Een succesvol transdisciplinair onderzoek betekent voor mij dat we tot nieuwe inzichten 

kunnen komen. Inzicht in een blinde vlek van onszelf. Voor de studenten zelf is het voor mij 

geslaagd als zij ook iets bijgeleerd hebben. Dat zij ook nieuwe invalshoeken krijgen. De eigen 

denkwereld verruimen met invalshoeken die niet de eigen zijn. (Stedelijke actor) 

De grootste uitdaging die deze pluraliteit van actoren, perspectieven en ideeën met zich mee brengt 

is het gevaar voor de ‘drive naar consensus’. Dit betekent dat meer extreme actoren, perspectieven 

of ideeën – bewust of onbewust - worden uitgesloten om de samenwerking tussen de betrokken 

partners niet op het spel te zetten. Het moet echter steeds de bedoeling zijn om een zo breed 

mogelijk bereik na te streven. Binnen het masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’ valt er een 

verschil op in de opvatting over deze drive naar consensus tussen de studenten en stedelijke actoren.   

Studenten zijn altijd vrij om vanuit alle invalshoeken alles te benoemen hoe het is zonder 

enige zelfcensuur, bij ons merk ik, als ik eerlijk ben, dat we sneller meegaan met de 

opdrachtgever. Of vanuit complexiteit beginnen filteren. (Stedelijke actor) 

Als student zit je in een moeilijke situatie. Langs de ene kant wil je zoveel mogelijk data 

verzamelen, waarvoor je afhankelijk bent van de goodwill van de stedelijke actoren. Langs de 

andere kant kan je kritische vragen willen stellen over het beleid waar deze mensen voor 

staan, al dan niet beïnvloed vanuit een activistische insteek. Dus ik merkte wel dat je wat op 

je woorden moest letten om niet op die mensen hun tenen te trappen waarvan je afhankelijk 

was voor je dataverzameling. (Student) 

Ik vond het een gebrek dat de actievoerders of zelf gewoon de bewoners niet waren 

uitgenodigd voor het atelier. Uiteraard zijn deze moeilijker te bereiken, maar het blijft jammer 

dat er geen debat georganiseerd is kunnen worden. (Student) 

Het is altijd wel wat zoeken: wie zet je in een masterproefatelier? Maar ook als je ze samen 

zet: hoe zorg je ervoor dat iedereen een even grote openheid heeft om over zaken te spreken. 

(Coördinatie) 

Het blijft dus zoeken naar een manier om het open karakter van het transdisciplinair werken te 

kunnen blijven verzekeren. Het is pas wanneer de inclusiviteit van stakeholders, perspectieven en 

ideeën volledig gewaarborgd is, dat de voornaamste doelstelling van transdisciplinair werken bereikt 

kan worden: het produceren  en exporteren van sociaal robuuste kennis  
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5.3.1.3. Politics 

Er mag zeker nagedacht worden: hoe breken we uit. Hoe breken we met onze verworven 

inzichten uit de ingekapselde muren van de Stadsacademie. (Coördinatie) 

Om logistieke en pragmatische redenen wordt er binnen de masterproefateliers gewerkt binnen 

eerder kleinschalige pilootprojecten rond één specifiek thema. Zo focust het masterproefatelier 

‘wonen in diversiteit’ zich jaarlijks specifiek op één bepaalde wijk. Ook manifesteert de verworven 

kenniscoproductie zich enkel en alleen in de eerder monodisciplinaire masterproeven van de 

studenten, hoewel deze wel binnen een transdisciplinaire werking tot stand zijn gekomen. Of deze 

accumulatie van sociaal robuuste kennis dus ook geëxporteerd kan worden buiten de Stadsacademie 

ligt dus niet voor de hand. Ook bij de studenten zelf zijn de meningen verdeeld.  

We moeten wel heel eerlijk zijn, een thesis schrijven gaat heel weinig maatschappelijke 

impact hebben. Dus met die accumulatie van kennis, zijn we vaak niet heel veel mee. 

(Student) 

De kennis die geproduceerd is, in de vorm van mijn masterproef, ligt hier ergens in een kast 

en komt maar heel moeilijk naar buiten. (Student)  

Ergens blijft het nog gewoon universitair onderzoek, (..) , behalve het debat wat openen had 

dit denk ik weinig echt veranderd. (Student) 

Ik was ergens heel blij dat door het masterproefatelier mijn masterproef door meer mensen 

werd gelezen, en er een groter bereik was. De directeur van woonbeleid in Gent heeft 

toegegeven beïnvloed geweest te zijn door mijn masterproef, en is participatie vanuit 

woonbeleid en de stad gaan herdenken. (Student)  

Van een student kan je niet verwachten dat hij met een masterproef een probleem oplost die 

complex is in de werkpraktijk.  Een masterproef moet vooral verrijkend zijn en niet oplossend. 

(Stedelijke actor) 

Het lijkt duidelijk dat de pure kenniscoproductie binnen de masterproefateliers weinig kans maakt 

om het gevoerde beleid rond duurzaamheidsvraagstukken te beïnvloeden, laat staan om sociale 

duurzaamheidstransities te weeg te brengen. Maar het is belangrijk om te duiden dat het traject 

wonen in diversiteit slechts vijf jaar bestaat, er is nog enorm veel ruimte om te groeien. Concreet kan 

er meer ingezet worden om nog meer faculteiten en academische disciplines te betrekken binnen 

het masterproefatelier. Maar nog belangrijker is de groei van het netwerk binnen en rond de 

Stadsacademie. Het is mijn analyse dat de transdisciplinaire werking van de Stadsacademie staat of 

valt met de breedte en de sterkte van het netwerk rond de trajecten en zo rond de ateliers.  

De stadacademie is een voorloper die de harde muren tussen de faculteiten heeft kunnen 

slopen. (Stedelijke actor) 

Er zit nog marge op om nog meer faculteiten te betrekken. (Stedelijke actor) 

Het is gestart en ik zie het elk jaar groeien! Het is niet evident om steeds meer mensen te 

vinden die daarvoor openstaan, dus het kan niet snel groeien, eerder organisch. (Stedelijke 

actor) 

De reden waarom dergelijk netwerk organisch moet groeien werd hierboven reeds aangehaald. 

Wanneer men dit netwerk te snel zou willen uitbreiden en individuen niet meer vanuit hun eigen 
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vrijwillige engagement zouden interageren binnen de Stadsacademie en de ateliers, dreigt de 

transdisciplinaire werking te verzanden in structuur en verantwoording.  

De kracht van de ateliers ligt op dit moment nog niet in het exporteren van de geaccumuleerde 

kennis, maar in het bouwen van een solide basis van een breed stedelijk netwerk van individuen die 

kunnen samenwerken rond Gentse duurzaamheidsproblemen. Het is deze basis die kan leiden tot 

het ontstaan van een stabiel ‘ecosysteem’, hetgeen individuen op alle mogelijke niveaus binnen de 

stad verbindt. Vandaaruit kunnen er dan uiteindelijk sociale duurzaamheidstransities opgestart 

worden.   

Ik denk dat de masterproefateliers op dit moment meer hun waarde hebben in de structurele 

manier waarop ze mensen samen aan tafel krijgen dan dat ze effectief transdisciplinair 

onderzoek opleveren. (Coördinatie) 

Behalve het stevige netwerk dat is opgebouwd rond ‘wonen in diversiteit’ kunnen we binnen dit 

atelier ook al effectief de eerste resultaten waarnemen. Het is dankzij de samenwerking van 

studenten, professoren en stedelijke actoren dat men bewonersparticipatie toch op een andere 

manier gaan bekijken is op het stedelijke beleidsniveau. De bewoner wordt weer centraal gesteld, 

hetgeen in het recente verleden nog vaak over het hoofd werd gezien. Het is effectief een stap in het 

beïnvloeden van het woonbeleid door het masterproef atelier.  

Sinds kort wordt binnen het stedelijk woonbeleid het sociaal-ruimtelijke steeds meer op de 

voorgrond geplaatst. Wat een win is voor de Stadsacademie, omdat wij dit op de agenda 

hebben geplaatst, zonder dat we dit echt door hadden. (Veldnotitie) 

5.4. Valorisatie van de werking van de Stadsacademie 
Valorisatie kunnen we het best definiëren als kennisverzameling ter behoefte van de maatschappij 

en is één van de kerntaken van de universiteit (Martens, 2012). De Universiteit Gent omschrijft 

valorisatie op de eigen website als volgt: valorisatie is het proces van meerwaardecreatie van 

wetenschappelijke kennis en expertise buiten het wetenschappelijke veld.  

Het probleem van de Stadsacademie is echter dat er gewerkt wordt rond wicked problems en 

specifiek rond Gentse duurzaamheidsvraagstukken. Zoals we eerder gezien hebben bij de 

transdisciplinaire werking kan hierrond niet meer rechtlijnig gewerkt worden van probleemstelling 

naar antwoord of oplossing. Dit zorgt ervoor dat de werking, het onderzoek en de resultaten zich 

moeilijk kunnen laten valoriseren volgens de huidige valorisatie structuur.  

Het idee dat we effectief en efficiënt moeten zijn is zo dominant dat we geen oog meer 

hebben voor robuustheid en veerkracht. (Stedelijke actor) 

Ik merk een spanning op tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek. Ook hier 

zit weer het probleem van valorisatie. Het systeem beloont geen toegepast onderzoek waar 

geen oplossingen uit de bus vallen maar eerder zelf nog meer problemen. (Stedelijke actor) 

De moeilijkheid met valorisatie brengt een schadelijk gevolg met zich mee. Vaak is de financiering 

van een project afhankelijk van de valorisatie van dat project. Daarom moet de Stadsacademie, met 

de fulltime coördinator op kop, zich steeds bezig houden met de eigen onderzoekstrategie te 

verdedigen in plaats van zich te focussen op de dagelijkse werking van de trajecten en 

masterproefateliers. Op deze manier loopt de uitbouw en de werking van de Stadsacademie 

onnodige vertraging op.  

https://www.ugent.be/nl/onderzoek/maatschappij/impactbeleid.htm
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Hoewel de valorisatiecultuur wel degelijk aan het veranderen is, gaat dit niet snel genoeg. Het blijft 

moeilijk om onderzoek dat niet direct concrete antwoorden biedt, maar eerder nieuwe 

probleemstellingen blootlegt, echt naar waarde te laten schatten. Bovendien is één van de 

belangrijkste verwezenlijkingen van de Stadsacademie, de opbouw van een niet te onderschatten 

netwerk, heel moeilijk meetbaar.  Toch zal dit moeten blijven gebeuren tot het moment daar is 

wanneer valorisatie binnen de universiteit maar ook binnen de stad op een andere manier bekeken 

zal worden. Meer nog, de Stadsacademie moet zich nog meer trachten te verkopen om meer 

fondsen te werven. Op die manier kan het project in de nodige stroomversnelling terecht komen.  

Soms moet je een beleidstaal spreken om het verkocht te krijgen. De Stadsacademie moet 

meer op tafel durven kloppen. (Stedelijke actor) 

De waarde van netwerkopbouw valt moeilijk te meten. De Stadsacademie moet veel meer 

zichzelf verkopen en stoefen om hun valorisatie te verdedigen. (Stedelijke actor) 

Eén van de moeilijkste dingen is onszelf, en ons project te verkopen. (Veldnotitie) 
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6. Discussie  

6.1. De transdisciplinaire werking van de Stadsacademie  
De oprichting van de Stadsacademie en haar transdisciplinaire manier van werken zijn duidelijk een 

antwoord geweest op het falen van de klassieke onderzoek- en onderwijsmodellen om complexe 

duurzaamheidsvraagstukken adequaat te benaderen. Deze vraagstukken missen namelijk zowel 

eenduidige probleemdefinities alsook de nodige expertise om deze via de klassieke lineaire 

onderzoeksmethode te benaderen. Door op een transdisciplinaire manier te werken gaat de 

Stadsacademie deze twee gebreken proberen op te lossen om zo toch op een adequate manier te 

kunnen werken rond deze stedelijke duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast biedt deze 

transdisciplinaire manier van werken ook een antwoord op nog een ander probleem in de 

samenleving, namelijk het wijdverspreide maatschappelijk wantrouwen ten opzichte van de 

wetenschap en wetenschappelijk onderzoek.  

Aan de basis van transdisciplinariteit ligt het betrekken van zoveel mogelijk relevante actoren of 

stakeholders bij een bepaalde complexe problematiek. Zo heeft de Stadsacademie bij haar oprichting 

vijf jaar geleden geprobeerd om een zo breed mogelijk scala aan individuen bijeen te brengen om 

samen te werken aan meer duidelijke probleemdefinities van Gentse duurzaamheidsvraagstukken. 

Het grote idee hierachter was het aanvullen van academische wetenschappelijke expertise met 

andere vormen van kennis zoals sociale, praktische of bestuurlijke kennis. Zo probeerde de 

Stadsacademie actoren te betrekken verbonden aan de Stad Gent maar ook mensen uit het 

middenveld, de sociale sector of het bedrijfsleven. Kortom, iedereen met een belang of een interesse 

in de voorliggende stedelijke problemen was een potentiële partner. Bovendien werd ook het 

aanbod aan academische kennis opgeschaald door de harde muren tussen de faculteiten af te breken 

en zoveel mogelijk diverse academische kennis te betrekken. Op dat moment werd de aanzet 

gegeven tot de uitbouw van een netwerk van stakeholders over de Gentse gemeenschap heen.  

Het is dit netwerk dat de Stadsacademie de nodige legitimiteit verschafte om probleemdefinities op 

te stellen en duurzaamheidsvraagstukken te definiëren. Deze definities werden ondergebracht in de 

verschillende Stadsacademietrajecten, die eerder in dit onderzoek aan bod kwamen en waar ‘wonen 

in diversiteit’ één van is. Het is binnen deze trajecten dat de dagelijkse werking van de 

Stadsacademie als onderzoeksinstelling en onderwijssetting zich afspeelt.  

De basis voor het produceren van sociaal robuuste kennis is dus aanwezig. Toch kan er zeker nog niet 

gesteld worden dat de Stadsacademie actief onderzoek aanlevert dat ook effectief duurzaamheids-

transities bewerkstelligt. De focus ligt op dit moment eerder op de masterproefateliers als 

belangrijkste pijler van de Stadsacademie als onderwijssetting. Maar evenzeer ook op de organische 

groei van netwerken rond de trajecten. Hoewel we de resultaten van de masterproefateliers 

kwantitatief kunnen herleiden tot de afgewerkte masterproeven van de studenten is de output van 

de netwerkopbouw moeilijker af te meten.  

Hoewel de masterproeven die geschreven worden binnen de Stadsacademie dus eerder een 

monodisciplinair karakter hebben, komen ze wel degelijk tot stand in een rijkere transdisciplinaire 

setting. Hoewel deze dus ook kunnen geclassificeerd worden onder sociaal robuuste kennis is de 

werkelijke impact van dergelijke masterproeven niet van die aard dat ze effectief de aanzet kunnen 

geven tot lokale duurzaamheidstransities. Maar toch mag de waarde van de masterproefateliers niet 

onderschat worden. Het is immers in deze ateliers dat de opgebouwde netwerken nog steeds op een 

gestructureerde manier samengebracht worden. Op deze manier stimuleert de Stadsacademie de 

kruisbestuiving van verschillende perspectieven en ideeën. Het is eerder complex om dit te gaan 
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proberen afmeten, maar deze wederzijdse beïnvloeding van individuen kan wel degelijk een kleine of 

grote beleidswijziging veroorzaken. Dit hebben we bijvoorbeeld gezien bij het opnieuw centraal 

stellen van het sociaal-ruimtelijke thema binnen het woonvraagstuk, wat een rechtstreeks gevolg 

was van het samenkomen van verschillende individuen en perspectieven in het masterproefatelier 

‘wonen in diversiteit’.  

De vraag is echter of de ambitie van de Stadsacademie niet hoger kan liggen. Enerzijds is het 

belangrijk om te onthouden dat het hier gaat over een lange termijn project. De Stadsacademie biedt 

niet alleen studenten maar ook alle andere stakeholders trajecten aan waaraan jaren lang kan verder 

gewerkt worden. Op die manier kan de kennisproductie gestaag evolueren tot het moment dat er 

een netwerk ontstaat dat breed en diep genoeg is om effectief het doel na te streven om de Gentse 

duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken en oplossingen voor te stellen. Om dergelijke complexe 

problemen proberen aan te pakken is er tijd en ruimte nodig. Anderzijds kan je stellen dat de 

problemen zodanig urgent zijn dat er geen tijd meer is om gestaag te wachten tot al de nodige 

omstandigheden gunstig zijn. Zoals we gezien hebben is de nodige legitieme basis van de 

Stadsacademie als onderzoeksinstelling dankzij de transdisciplinaire werking wel degelijk aanwezig.  

Misschien is het tijd om na vijf jaar de stap te zetten om meer ambitie na te streven en de stempel 

van de Stadsacademie te gebruiken om meer te doen. Natuurlijk zijn hieraan wel de nodige 

uitdagingen aan verbonden. Maar wanneer deze blootgelegd worden en hier steeds rekening mee 

gehouden kan worden, zie ik de Stadsacademie in de nabije toekomst een grotere rol spelen op vlak 

van het Gentse beleid rond duurzaamheidsvraagstukken. Het is in die optiek dat deze masterproef 

deze uitdagingen heeft proberen openbaren.   

6.2. Power, Pluralism en Politics 
We hebben reeds uitvoerig besproken welke uitdagingen er bestaan bij de transdisciplinaire werking 

van de Stadsacademie. Interessanter is nu om na te gaan welke stappen er gezet dienen worden om 

de productie van sociaal robuuste kennis binnen de Stadsacademie te kunnen blijven garanderen.  

6.2.1. Power 
Het blijft belangrijk om tussen de stakeholders binnen een transdisciplinair onderzoek een zo egaal 

mogelijke structuur na te streven. Bovendien dienen verschillende kennisvormen elkaar aan te vullen 

in plaats van elkaar te verdringen. Zo merken we op dat er nog vaak een hiërarchische relatie bestaat 

tussen de meer exacte wetenschappen en de sociale wetenschappen maar evengoed tussen 

academische en sociale kennis. De trekkende krachten binnen de Stadsacademie – professoren en 

promotoren – moeten het blijven op zich nemen om de meer dominante kennis van elitaire actoren 

actief te proberen afbouwen. De openheid van deze egale onderzoekstructuur is van cruciaal belang 

om de sociale legitimiteit van het onderzoek te kunnen verdedigen. Een belangrijk punt hierbij is dit 

van de macht van de agendasetting. Hoe de probleemdefinities bepaald worden en vooral door wie 

is een meer verdoken asymmetrische machtsrelatie. Het is belangrijk dat dit in samenspraak gebeurt 

tussen de verschillende stakeholders onderling opdat zowel de stad als de universiteit hier geen 

unilaterale beslissingen over kunnen maken. Het is net het samen definiëren van de te behandelen 

vraagstukken dat de verworven resultaten het nodige sociaal robuuste karakter verschaft.  

Dit sluit dan weer aan bij de afhankelijkheid van de Stadsacademie ten opzichte van de financiering 

vanuit de Universiteit Gent. Indien de Stadsacademie echt een onafhankelijk platform wil zijn dat de 

brug maakt tussen de stad en de universiteit, is deze unilaterale financiering een probleem. Want op 

deze manier dient er steeds verantwoording afgelegd te worden waarvoor de fondsen gebruikt 

worden. Hierdoor dient de Stadsacademie zich te schikken naar de huidige dominante 
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valorisatiecultuur van de universiteit. Op deze manier gaat er belangrijke tijd verloren om te focussen 

op de vooropgestelde trajecten. Tijd die anders kan besteed worden, zeker als je weet dat de 

trajecten rond complexe en vooral urgente stedelijke duurzaamheidvraagstukken zijn opgebouwd. 

Het is tegen die achtergrond dat er verschillende vooral sociale en stedelijke stakeholders de 

Stadsacademie verwijten dat ze zich te terughoudend opstelt en zo de ambitie om effectieve 

duurzaamheidstransities na te streven op de langere baan schuift.  

6.2.2. Pluralism 
Naast het nastreven van een zo egaal mogelijke structuur is het even belangrijk om ook een zo breed 

mogelijk scala een stakeholders te betrekken in een transdisciplinair onderzoek. Op die manier 

komen er zoveel mogelijk verschillende perspectieven en kennisvormen met elkaar in contact 

waardoor het onderzoek alle ruimte krijgt om een bepaalde richting uit te gaan. Het is niet 

voldoende om deze open structuur enkel en alleen te proclameren. Best wordt er specifiek op zoek 

gegaan naar alle relevante actoren rond een bepaald traject. Met moet deze stakeholders dus 

proberen identificeren en ze daarna ook actief uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek. 

Wanneer dit gebeurd is moet de Stadsacademie er ook op toezien dat elke stakeholder vrij is om de 

eigen kennisvorm zonder enige terughoudendheid toe te lichten. Met andere woorden, de 

Stadsacademie moet de drive naar consensus actief proberen tegengaan. Enkel op die manier 

kunnen we spreken van een echte transdisciplinaire werking.  

Een belangrijk neveneffect van deze diversiteit aan stakeholders is het ontstaan van netwerken rond 

bepaalde duurzaamheidsvraagstukken. Het zijn deze netwerken die de Stadsacademie een eerste 

stap doen zetten richting beleidsbeïnvloeding, eerder nog dan de output van de trajecten zelf. Door 

steeds een zo groot mogelijke diversiteit aan actoren en perspectieven te blijven verzekeren zorg je 

ervoor dat individuen met nieuwe perspectieven in contact komen. Zo kunnen zij blinde vlekken in 

het eigen denken detecteren en op een nieuwe manier gaan nadenken over een bepaalde 

probleemstelling. Zeker - maar niet uitsluitend - wanneer dit gebeurt bij actoren die zich bevinden op 

het beleidsniveau, heeft de transdisciplinaire werking van de stadsacademie wel degelijk nu al impact 

en stuurt ze de stad mee richting duurzaamheidstransities.  

6.2.3. Politics 
Het is belangrijk om te vermelden dat de oprichting van de Stadsacademie mede te verklaren valt 

door de opkomst van de vermaatschappelijking van het onderwijs. De laatste jaren is het besef 

binnen de Universiteit Gent gegroeid dat zij als instelling onlosmakelijk deel uitmaakt van de Stad 

Gent. Het is dan ook logisch dat de universiteit zich mee gaat inspannen voor het behandelen van 

Gentse duurzaamheidsvraagstukken. Deze nieuwe manier van samenwerking tussen de stad en de 

universiteit biedt de Stadsacademie mogelijkheden om effectief mee richting te geven aan de stad, 

hetgeen perfect aansluit bij de vooropgestelde ambities.   

Voorlopig is er echter weinig duidelijke beleidsbeïnvloeding op te merken vanuit de Stadsacademie. 

De grootste bron van concrete output zijn de masterproeven die geschreven worden door studenten 

binnen de contouren van de Stadsacademietrajecten. Maar als we gaan kijken naar de meer subtiele 

bronnen van output komen we uit bij de gevormde netwerken rond de bestaande trajecten. Het is 

hier dat de belangrijkste basis wordt gelegd voor toekomstige meer concrete output in de vorm van 

transdisciplinair onderzoek. Daarom is het idee hier dat de Stadsacademie nog steeds effectieve 

beleidsbeïnvloeding nastreeft maar dat zij eerst probeert een breed en diep netwerk op te bouwen 

rond de gevormde trajecten. Deze netwerken zijn een noodzakelijke voorwaarde opdat er in de 

toekomst effectief gewag gemaakt kan worden van duurzaamheidstransities binnen de Stad Gent.  
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Op dit moment moeten we het dus echter doen met de subtiele beleidsbeïnvloeding en 

agendasetting wat betreft de politieke output van de stadsacademie. Dit is echter niet gemakkelijk te 

onderzoeken. Daarom zou het zeker interessant zijn om in een eventueel vervolgonderzoek deze 

netwerken effectief in kaart te proberen brengen. Niet alleen is dit interessante kennis op zich, het 

kan ook de Stadsacademie helpen om op die manier te weten hoe ver haar invloed reikt en hoe ze 

deze invloed kan inzetten om de politieke ambities waar te maken.   

6.3. Valorisatie binnen de Stadsacademie 
Onder valorisatie verstaan we hier de meerwaardecreatie van de Stadsacademie buiten de 

academische wereld. Aangezien de Stadsacademie zich toelegt op Gentse duurzaamheids-

vraagstukken gaan we ook de meerwaarde onderzoeken in de Gentse stedelijke context.  

De meest concrete output zijn de afgewerkte masterproeven binnen de verschillende 

masterproefateliers. Studenten zijn er vaak evenwel niet van overtuigd dat hun masterproef ook 

effectief iets kan betekenen voor de duurzaamheidsvraagstukken van de stad. Toch zijn deze 

masterproeven op een andere manier van grote waarde voor de valorisatie binnen de 

Stadsacademie. Als onderwijsinstelling is deze kwantificeerbare output – het aantal masterproeven – 

het meest voor de hand liggende bewijs dat de werking van de Stadsacademie een succes is en dat 

de financiering dus te verdedigen valt. Het is in die optiek dat de masterproefateliers de hoeksteen 

vormen van de Stadsacademie. 

Dit is echter niet de enige maatschappelijke meerwaarde dat de Stadsacademie creëert, al is het de 

meest zichtbare. De Stadsacademie zal een manier moeten vinden om ook haar meer subtiele 

meerwaardecreatie kwantificeerbaar op te meten, opdat deze dan ook naar waarde kan geschat 

geworden. Op die manier kan de Stadsacademie zich nog beter verantwoorden voor de gevaren 

koers en kan er een onafhankelijker beleid nagestreefd worden. Hoe minder de Stadsacademie zich 

moet verantwoorden, hoe meer er kan gefocust worden op de volgende logische stap in haar 

bestaan: het opgebouwde netwerk inzetten om via transdisciplinair onderzoek sociaal robuuste 

kennis te produceren opdat effectieve duurzaamheidstransities kunnen nagestreefd worden.  
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7. Conclusie 
De Stadsacademie heeft aangetoond dat het als postnormale onderzoeks- en onderwijsinstelling er 

beter in slaagt om complexe stedelijke duurzaamheidsvraagstukken te benaderen tegenover de meer 

traditionele benaderingen. De transdisciplinaire werking lost verschillende problemen op bij het 

werken rond ‘wicked problems’. Door de samenwerking met niet-academische actoren probeert men 

het publieke wantrouwen rond wetenschap en wetenschappelijk af te bouwen. Door de wicked 

problems te herleiden tot stedelijke duurzaamheidsvraagstukken kan er een stedelijk netwerk 

opgebouwd worden van diverse stakeholders om zo uit de academische muren te breken. Door van 

in het begin samen te werken rond het omschrijven van probleemdefinities kunnen er lange termijn 

projecten opgestart worden om zo sociale duurzaamheidstransities na te streven. Door het actief 

afbreken van facultaire muren wordt eveneens geprobeerd om verschillende eerder hiërarchisch 

wetenschappelijke kennisvormen gelijkwaardig te stellen. Daarnaast wordt er ook gestreefd naar een 

gelijkwaardigheid tussen academische en niet-academische kennisvormen. Deze basisvoorwaarden 

van transdisciplinariteit worden allemaal opgevolgd binnen de Stadsacademie, al hebben we gezien 

dat er zeker nog bepaalde uitdagingen bestaan. Toch kunnen we stellen dat de Stadsacademie wel 

degelijk slaagt in het opzet om sociaal robuuste kennis te produceren.  

De voornaamste output van deze sociaal robuuste kennis vinden we terug in de masterproefateliers. 

Naast de gepubliceerde masterproeven zelf is het vooral het gevormde netwerk rond de bestaande 

trajecten dat een grote invloed heeft op de maatschappelijke benadering van stedelijke 

duurzaamheidsvraagstukken. De Stadsacademie biedt de stakeholders een rijkere 

multiperspectivistische context aan dan dat zij in hun dagelijks netwerk ter beschikking hebben. Op 

die manier vindt er een wederzijdse kruisbestuiving plaats van ideeën en perspectieven, hetgeen 

zonder de structuur van de Stadsacademie niet zou kunnen plaatsvinden.  

Dit onderzoek heeft vastgesteld dat netwerkvorming op dit moment de grootste meerwaarde vormt 

van het transdisciplinair werken binnen de Stadsacademie. Maar ook voor de toekomstige 

meerwaardecreatie speelt het netwerk een rol. Wanneer de Stadsacademie effectief een 

ongebonden forum wordt – waar de brug gemaakt kan worden tussen academici, stedelijke actoren 

en andere stakeholders – kan er effectief werk gemaakt worden van meer concrete output in de 

vorm van rapporten, beleidsnota’s of andere minder traditionele vormen van output. Het moet dan 

ook de ambitie zijn om met deze output, die het stempel van de Stadsacademie draagt, effectief kan 

wegen op de politieke besluitvorming richting sociale duurzaamheidstransities.  

Veel tijd om te wachten is er echter niet. Dit onderzoek heeft ook stemmen aan bod gelaten die 

stellen dat er eerder vandaag dan morgen moet gewerkt worden aan de meer concrete output van 

de Stadsacademie. In dat opzicht stel ik voor dat er een netwerkanalyse dient te gebeuren. Op die 

manier wordt zowel de huidige invloed van de Stadsacademie in kaart gebracht maar wordt het 

eveneens makkelijker om de nodige nieuwe projecten op te starten en op te schalen.   

De huidige werking van de Stadsacademie is dus wel degelijk in staat om complexe problemen 

adequaat te benaderen door hun productie van sociaal robuuste kennis. Ondanks de vele 

uitdagingen die er nog steeds zijn, brengt deze nieuwe evolutie in academische en stedelijke 

samenwerking een broodnodige nieuwe wind met zich mee. Maar door de ernst en de urgentie van 

de problemen moet men durven de overstap maken van de eerder voorzichtige koers richting een 

meer ambitieuze aanpak van het breed scala aan duurzaamheidsproblemen. De Stadsacademie is 

alleszins op de goede weg om een belangrijke speler te worden in het complex stedelijk sociaal- en 

duurzaamheidsbeleid.   
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