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Stellingen behorend bij het proefschrift 
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1. Een visie op de toekomst is onontbeerlijk voor duurzame ontwikkeling (dit proefschrift). 

2. Het moet duidelijk gemaakt worden aan beleidsmakers en bevolking dat het economische 

domein deel uitmaakt van duurzame ontwikkeling (hoofdstuk 4). 

3. Beleidsuitvoering voor duurzame ontwikkeling dient gesitueerd te worden op een 

strategische positie in een beleidsorganisatie (hoofdstuk3). 

4. Een indicatorraamwerk bevat altijd een bepaald perspectief op het te meten onderwerp 

(hoofdstuk 6). 

5. Duurzaamheidswetenschap heeft behoefte aan sterke methodologische projecten om te 

onderzoeken welke methoden geschikt zijn voor transdisciplinair onderzoek (sustainability 

science). 

6. Onderwijscurricula in ‘sustainability science’ moeten vakken bevatten over sociale en 

natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden (sustainability science). 

7. De gangbare criteria voor het succes van een wetenschapper (zoals publicaties, 

wetenschappelijke kwaliteit, presentaties op wetenschappelijk congressen, aquireren van 

nieuw onderzoek) zijn te beperkt voor duurzaamheidswetenschappers (sustainability 

science). 

8. Om een duurzaamheidswetenschapper te zijn, moet je accepteren dat duurzame 

ontwikkeling niet wetenschappelijk te definiëren is (sustainability science). 

9. Het dagelijks meten van de publieke opinie in verkiezingstijd heeft net zo min zin als het 

dagelijks wegen van het eigen gewicht tijdens het volgen van een dieet (n.a.v. de diverse 

verkiezingen tijdens de looptijd van dit onderzoek). 

10. Ook zeer begaafde mensen hebben recht op een passende opleiding (onderwijs voor meer- 

en hoogbegaafden). 

11. Het idee dat “alles maar gezegd moet kunnen worden” tast de fundamentele rechten van de 

mens aan (de verruwing in de Nederlandse maatschappij). 

 

 


