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Titel opdracht 
Hoe duurzaam is de student? 
 
Opdrachtgever 

Wiebo Lamain & Sarah Elbert 
 
Opdrachtomschrijving  
Een groeiende groep sociaal werkers vindt dat ze in de begeleiding van cliënten ook 
oog moeten hebben voor het onderwerp duurzaamheid. Binnen het lectoraat 
Duurzaam gedrag sluiten we ons bij die opvatting.  
 
De vraag is hoe studenten sociaal werk, of beter nog studenten die worden opgeleid 
tot sociaal professional (dus ook studenten toegepaste psychologie), daarover 
denken. Vinden zij ook dat sociaal professionals in de begeleiding, ruimte voor 
duurzaamheid moeten hebben/krijgen? En als ze dat vinden, op welke wijze zouden 
ze dat dan in de opleiding verwerkt willen zien?  
 
In dit project start je met het in kaart brengen van de opvattingen van studenten door 
middel van zowel een enquête als interviews. Het gaat dan niet alleen om de 
opvatting met betrekking tot de relatie tussen sociaal werk en duurzaamheid, maar 
ook om de vraag wat studenten nodig hebben om in het werk aandacht voor 
duurzaamheid te kunnen hebben. Daarna ontwerp je een manier (of meerdere 
manieren) waarop studenten gemotiveerd kunnen worden voor het onderwerp 
duurzaamheid en hoe ze daar hun kennis over kunnen vergroten in de periode dat ze 
aan de Hanzehogeschool studeren.  
 
Wat vragen wij van studenten? 

• Flexibele werkhouding 
• Enthousiasme 
• Leergierigheid 
• Initiatief 
• Analytisch vermogen 

Geschikt voor studenten van de opleiding(en): 
Sociaal werk 
Toegepaste psychologie 
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Soort opdracht  
Afstudeeropdracht voor studenten van meerdere opleidingen gelijktijdig (1 á 2 
studenten van dezelfde opleiding), 1 á 2 studenten van één van de genoemde 
opleidingen is ook mogelijk 
 
Periode  
Semester 2, februari 2023 - juli 2023 
 
Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties 
samenwerkt aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

• Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
• Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 

Wat bieden we? 

• Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 
energietransitie. 

• Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 
• Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders of 

experts.  

  
Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 
Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
 T: (050) 595 4708 

 E: iwpentrance@org.hanze.nl 
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