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en kan op vele manieren iets aan de tal-
rijkemilieuproblemen proberentedoen.
Bijvoorbeeld via milieunormen, wet-

geving, de introduktie van schone technolo-
gie of de stimulering van hergebruik. Een
heel basaal middel in dit verband is dat van
de milieuedukatie, waarbij het uiteindelijk
doel is een verandering in houding en gedrag
te bewerkstelligen die gunstig voor het milieu
uitpakt. Het spreekt vanzelf dat je daar niet
vroeg genoeg mee kunt beginnen, immers:
jong geleerd, oud gedaan. Vandaar dat bv.
via de schoolbiologen binnen het basisonder-
wijs aan deze zaken wordt gewerkt

Voor volwassenen zijn vele, vaak gesub-
sidieerde, partikuliere organisaties en aktie-
groepen in de weer. Op universiteiten ont-
stond het vak milieukunde. Leerlingen van
middelbare scholen vormden tot voor kort
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een witte plek, terwijl zij toch later op allerlei
nivo's met de milieuproblemen te maken zul-
len krijgen.

Dit was één van de redenen voor het
Milieukundig Studiecentrum om te trachten
deze groep scholieren alsnog te bereiken. We
mikten daarbij vooral op de 16-18 jarigen,
omdat zodoende na een aantal jaren ook de,
ouder wordende, lagere klassers bereikt zou-
den worden.

In ons achterhoofd hadden we het idee
dat het wellicht mogelijk zou zijn langs die
weg een begin te maken met het vak milieu-
kunde op middelbare scholen. Of dat een
kompleet nieuw vak moest worden of dat het
in de bestaande vakken geïntegreerd moest
worden was ons op voorhand nog niet duide-
lijk.

We besloten een typisch veelzijdig thema

aan te pakken(nl. energie), en dat via het vak
maatschappijleer te introduceren. Dit resul-
teerde in een leraren/ leerlingenboek met ach-
tergrondinformatie over energie; een korte
lessenserie met als konkrete invalshoek 'de
auto' en ter afsluiting een klein projektje over
energieverbruik in de school.

We probeerden de lessenserie en het pro-
jekt uit in samenwerking met een geïnteres-
seerde leraar. Uit de evaluatie onder de leer-
lingen en de lesobservaties kwam een over-
wegend gunstig beeld naar voren. Inmiddels
is deze uitgave reeds behoorlijk ruim ver-
spreid en al op vele scholen gebruikt. De
reakties zijn tot nu toe gering in getal, maar
wel positief.

Twijfels en vragen
Ondertussen rezen wat twijfels en stel-

den we onszelf een aantal vragen. Leuk zo'n
energieboek, maar hoe verder? Doorgaan
met een ander thema? Leek deze aanpak niet
meer op de introduktie van (weer) een nieuw
vak dan op milieuedukatie? Wat wisten wij
eigenlijk over de kennis, de houding en het
gedrag van onze 'doelgroep*? Gingen we niet
te veel uit van de gedachte dat ook bij milieu-
zaken (meer) kennis leidt tot een (betere)
houding en vervolgens tot (het gewenste
milieuvriendelijke) gedrag? Was (en is) deze
gedachte in het licht van recent sociaal-psy-
chologisch onderzoek wel houdbaar?

Om hier meer zicht op te krijgen beslo-
ten we zelf een onderzoek in te stellen. Bij dit
onderzoek probeerden we mbv. een enquête
onder 16-18 jarige scholieren een antwoord te
krijgen op de volgende vragen.
Wat weet een scholier van de milieuproble-
matiek (globale kennistest)?
Hoe denkt hij over een aantal milieuproble-
men (attitude-meting)?
Zijn deze zaken (kennis en attitude) te relate-



ren aan bepaalde bronnen (schooltype, vak-
kenpakket, etc.) of aan andere variabelen
(lidmaatschap van verenigingen lezen van
kranten en tijdschriften, TV-kijken, vrienden
etc.)?

Omdat meten van gedrag via een enquê-
te nogal problematisch en ook onbetrouw-
baar is hebben we slechts twee 'gedrag'-vra-
gen gesteld en ons verder gekoncentreerd op
de relatie kennis-houding en de bronnen voor
beide. In totaal werden 61 (meer keuze) vra-
gen gesteld.
Wat betreft het schooltype zijn er 3 groepen
te onderscheiden:
A. Middelbaar Huishoud- en Nijverheids-
onderwijs (MHNO) en de Kleuterkweek;
B. Middelbaar Technisch- en Ekonomisch
Onderwijs (MTS en MEAO);
C. Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO,

VWO, Atheneum).

Kennis
De. response op de enquête was enorm

hoog. Van de 784 vragenlijsten waren er
slechts 5 niet of niet serieus ingevuld.

Tabel 1

schooltype aantal
leer-
lingen

totaal
aantal
kennis-
vragen

gemiddeld
aantal
vragen
goed

A(MHNO/
kleuterkweek

B (MTS/MEAO)
C (VHBO,

Atheneum,
HAVO,
Gymnasium)

217
426

136

22
22

22

8.81
12.37

12.62

Er waren 22 kennisvragen in de enquête op-
genomen. De resultaten staan in tabel 1.

Uit tabel 1 blijkt dat er nog wel het een
en ander schort aan de kennis op milieukun-
dig gebied. Omdat er bij ons weten niet eer-
der een dergelijk onderzoek bij deze groep is
verricht zijn deze resultaten niet met andere
te vergelijken, zodat wel enige voorzichtig-
heid geboden is bij het kwalificeren van dit
kennisnivo als slecht/ matig of redelijk. Daar-
bij valt direkt het aanzienlijke verschil op tus-
sen groep A en de groepen B en C, alsmede
het minieme verschil tussen B en C.

Houding
Over de vraag wat de meest milieube-

wuste houding is valt uiteraard te twisten.
Bij 14 van de 15 houdingsvragen meenden
we, op grond van onze opvattingen hierover,
te kunnen stellen dat bepaalde antwoord-
mogelijkheden van een meer milieubewuste
houding getuigen dan andere. De resultaten
staan in tabel 2.

Tabel 2

school- aantal
type houdings-

vragen

gemiddeld aantal vragen
waarvoor het meest milieu-
bewuste antwoord is gehouden

We zien een geleidelijke, maar duidelijke toe-
name milieubewustheid van schooltype A via
B naar C.

Bronnen
Om een zo bruikbaar mogelijk resultaat
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te krijgen zijn over dit onderdeel, naast alge-
mene ook vrij gedetailleerde vragen gesteld.
Op de vraag 'waar komt je kennis over
milieuzaken vandaan?' konden de leerlingen
uit 10 mogelijkheden 3 aankruisen, terwijl er
ook nog een open antwoordmogelijkheid
was. De meest genoemde bronnen staan in
tabel 3.

Tabel 3

school- school
type

bronnen in % 1.1. van het totaal
aantal 1.1. per schooltype

A
B
C

73
27
54

TV

58
73
68

kranten en
tijdschriften

. 33
51
59

aktie-
groepen

11
13
24

In de vervolgvragen werd ondermeer ge-
vraagd bij welke vakken het milieu of energie
wel eens onderwerp van de les vormde, wat
de examenvakken waren, welke kranten en
tijdschriften men las en van welke verenigin-
gen men lid was. De antwoorden op deze vra-
gen ondersteunden de suggestie die ook al
van tabel 3 uitgaat: de school is wel een
belangrijke en veelgenoemde bron, maar met
name voor de kategorieën C en B zijn er be-
langrijker bronnen.

Konklusies
Zoals uit tabel 1 en 2 blijkt is er geen

eenduidig verband tussen (meer) kennis en
een (meer) milieubewuste houding. Tussen
B en C bestaat nauwelijks een verschil in
kennisnivo, maar de C-leerlingen halen uit
die kennis wel een meer milieubewuste

houding. Om hier wat meer zicht op te
krijgen hebben we de drie groepen leerlingen
ingedeeld naar kennisnivo, en vervolgens
gekeken naar verschillen in houding en
andere variabelen tussen die groepen. De
resultaten staan in tabel 4.

Het aantal leerlingen dat het meest milieu-
bewuste antwoord geeft neemt voor A-leer-
lingen voor de meeste vragen vrij snel toe met
een toenemend hoeveelheid kennis. Voor de
B-groep geldt dit ook, zij het dat bij de leer-
lingen van de hoogste twee kennisgroepen de
toename minder snel is. Bij de C-leerlingen
treedt een dergelijke verzadiging nog sterker
op. Voor bepaalde vragen is het aantal leer-
lingen dat het meest milieubewuste antwoord
kiest, zelfs kleiner als het kennisnivo het
hoogst ligt.

Tot op een bepaald nivo leidt meer kennis
dus tot een meer milieubewuste houding. De

Tabel 4

school speelt bij (het verhogen van) dat ken-
nisnivo geen hoofdrol. Dit geldt met name
voor de meer algemene vragen. Bij de vakge-
richte vragen is er een duidelijke relatie met
het gekozen vakkenpakket. Om echter tot de
meest milieubewuste houding te komen is
meer nodig dan kennis (informatie) alleen.
In welke richting dat meer gezocht moet wor-
den blijkt uit tabel 5. Daarin is een splitsing
gemaakt in drie kategorieën milieubewust-
heid op basis van het aantal 'meest bewuste'
antwoorden op de 14 houdingsvragen.

Er zijn nogal wat informatiebronnen die
leerlingen stimuleren tot een tamelijk milieu-
bewuste houding. Voor de meest milieu-
bewuste houding lijkt het er op dat gerich-
tere, meer specifieke en minder vrijblijvende
informatie nodig is die ook meer zelfwerk-
zaamheid vraagt. Informatie via een aktie-

aantal
kennis
vragen

% leerlingen dat het
meest milieubewuste
antwoorden geeft

genoemde informatiebronnen in % per schooltype

schooltype TV krant en
tijdschrift

programma' en lessen over
natuur, milieu en energie

2- 6
7-11

12-16
17-21-

29
52

59.2
*

40.3
51.4

59.7
62.8

• 61.8

65.2
64.8

50
56

69
*

65
69

76
77

73

68
53

44
60

64
*

58
86

99
93

*
92

111
110,

38
40

51
*

18
21

24
34

*
61

78
100

* Deze kategorieën zijn weggelaten, omdat er te weinig leerlingen in zaten. Bij de bronnen konden meer kategorieën
genoemd worden, zodat % boven de 100 kunnen komen.
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Tabel 5

genoemde informatie!

kranten/ tijdschriften

A B C

>ronnen m

TV

A

%

B

leerlingen per schooltype

aktiegroep

C A B C A

school

B C

weinig (0-5)
tamelijk (6-9)
meest (10-14)

57
61
51

54
93
99

*
110
103

43
61
57

49
75
75

*
78
63

10
9

16

6
11
18

*
18
27

48
78
76

30
24
29

*
53
56

* Bij dit schooltype ontbreekt deze kategorie (te weinig leerlingen om zinvol mee ie rekenen).

groep blijkt dan ineens er uit te springen.
Ook de kategorie kranten/tijdschriften lijkt
interessant, omdat die zo vaak wordt ge-
noemd. Nadere analyse van de verzamelru-
briek kranten/tijdschriften wijst uit dat in die
kategorie door de meest milieubewusten
vooral de weekbladen worden genoemd, met
name door leerlingen uit schooltype C.

Tot zover deze greep uit het vele cijfer-
materiaal dat deze enquête heeft opgeleverd.
Voor ons is duidelijk dat er op school nog
veel gedaan kan worden (de leerlingen zijn
zelf die mening ook toegedaan trouwens).
Vooral aan de integratie tussen de vakken en
het leggen van verbanden tussen de kennis in
de verschillende vakken opgedaan en de
milieuproblematiek. Bv. door het geven van
thematische lessen (zie tabel 4 laatste kolom-
men).

Een dergelijke benadering past niet zo
goed binnen ons huidige onderwijssysteem en
zal dus veel inzet en kreativiteit vergen van
alle betrokkenen. Het is eveneens duidelijk
dat de weg via (vakken op) scholen zijn
beperkingen heeft als het doel is: de meest
milieubewuste houding te bewerkstelligen.
Daardoor lijkt zowel gerichte en specifieke

informatie van belang als een grotere zelf-
werkzaamheid en aktieperspektief.

Genoemde rapporten:
— Milieuedukatie thema energie, serie studenten-

verslagen, nr. 3,1978
— Pia Sloots, De 16- tot 18 jarige leerlingen en het

Milieu, serie studentenverslagen, nr. 9,1980

Deze rapporten zijn te bestellen bij het Milieukundig
Studiecentrum Groningen (a ƒ 10,- per stuk), Bleeker-
straat 5a te Groningen, (telefoon 050-117736)
Jan J. Boérsema is werkzaam op het Milieukundig
Studiecentrum van de RU Groningen.

49


