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VRAAG MAX. PUNTEN BEOORDELING TOELICHTING 
Onderwijs     
1.  5 4 Prima. Wel definitie, maar is te breed. Geen definitie/visie op de 

relatie duurzaamheid en onderwijs.  
2. 5 2 Enkel wordt er een masterclass aangeboden, geen minoren. 

Instelling wil duurzaamheid integreren in alle vakken en vindt 
specifieke duurzame cursussen/minoren overbodig. Is echter 
geen antwoord op de vraag.  

3. 5 5 Uitstekend. Goed bewijs en instelling voldoet 100% aan criterium.  
4. 5 4 Voldoende actieve ondersteuning. 
5. 5 3 Extra punt toegekend voor de toegevoegde informatie na 

aanleiding van de gegeven feedback aangaande ‘masterclasses’ 
en ‘kenniskringen’. 

6. 5 5 Bewijs goedgekeurd. Strategisch plan onderbouwt het antwoord 
goed. 

7. 5 5 Uitstekend.  
Totaal  35 28  
Onderzoek  
8. 5 3 Uitleg duidelijk, punten toegekend voor powerpoint waaruit 

bewustzijn blijkt. Dit is echter niet specifiek gericht op onderzoek. 
Duurzaamheid als thema binnen onderzoek wordt hiernaast niet 
extern (via website) tentoongesteld (transparantie).  

9. 5 5 Uitstekend. 
10. 5 5 Uitstekend. 
11. 5 3 Uit antwoord blijkt niet dat er een centrale databank is waar 



      

publicaties gezocht en opgevraagd kunnen worden. 
12. 5 3 Gedeeltelijk goedgekeurd. 
13. 5 3 Reisstromen inzichtelijk en duidelijk. Geen reductiedoelstellingen 

hieraan gekoppeld. 
Totaal  30 22  
    
Bedrijfsvoering   
Energie & Gebouwen  
14. 3 3 Uitstekend! Het aangeleverde bewijs is nu voldoende voor het 

verkrijgen van alle punten. 
15. 3 2 Geen specifieke opmerkingen. 
16. 3 0 Punten helaas niet verkregen; percentage is te laag. 
17. 3 0 Punten helaas niet verkregen; percentage is te laag. 
18. 3 0 Nee geantwoord. 
19. 3 3 Bewijs goedgekeurd. 
20. 3 0 Bewijs afgekeurd.  

Er is nog steeds geen bewijs van publicatie. Voorwaarde is 
namelijk dat het document vindbaar is voor iedereen die er naar 
zoekt. Bij het zoeken op de website van HAS Den Bosch was het 
rapport niet te vinden. Dit is een harde eis en daarom kunnen er 
geen punten toegekend worden. 

Afval & Water 
21. 3 2 Overzicht per student per jaar, niet duidelijk of er 

reductiedoelstellingen aan zijn gekoppeld.  
22. 3 0 Instelling geeft zelf aan hier niet aan te doen.  
23. 3 0 Instelling geeft zelf aan hier niet aan te doen.  



      

24. 3 3 Uitstekend. 
25. 3 3 Uitstekend. 
26. 3 2 Slechts deel van afval gescheiden. 
27. 3 1 Eén punt: voor de recycling van e-waste. 
28. 3 0 

 
 

Dit geldt alleen voor ICT-apparatuur. Maar dit is pas sinds kort 
opgestart en er is nog geen terugkoppeling geweest met het 
bedrijf dat de apparatuur opgekocht heeft. Daarom 0 punten. 

Inkoopbeleid 
29. 3 0               Geen antwoord. 
30. 3 0 Goede ambitie, kan  helaas niet goedgekeurd worden. 
31. 3 0 Geen antwoord. 
32. 3 2 Vraag is onbeantwoord gebleven, maar is wel bijlage bijgevoegd. 

Uit de bijgevoegde foto blijkt dat de HAS gebruik maakt van, 
streekproducten en UTZ-keurmerk producten.  

33. 3 1 In de meegestuurde bijlage zijn alleen de melk- en 
koffieproducten opgenomen. Er is geen informatie beschikbaar 
over frisdranken, snoepautomaten of (andere producten) die door 
de catering worden verkocht.  Bewijs ontbreekt. 

Totaal  60 22  
Integrale Benadering  
34. 5 3 2 punten voor de website en het intranet, 1 punt voor de 

duurzaamheidsmuur. Als de intranetpagina of de inhoud daarvan 
ook extern zichtbaar zou zijn, zou dit volgens ons de transparantie 
vergroten. Bovendien zou een daarop gerichte werkplek een 
steun in de rug zijn voor de studenten die mee willen denken. 

35. 5 3 Hoewel de genoemde evenementen bijdragen aan 



      

bewustwording,  kan dit ons insziens niet direct onder extra-
curriculaire activiteiten worden geplaatst. 

36. 5 3 Studenten worden via projecten betrokken bij het 
duurzaamheidsbeleid. Helaas zijn studenten (nog) niet 
vertegenwoordigd in commisies of raden. 

37. 5 5 In de eigen bedrijfsvoering worden resultaten uit eigen 
onderzoek uitstekend toegepast. Ook in de (lokale) samenleving 
is een concreet voorbeeld gegeven.  

38. 5 2 Bewijs ontbreekt. Intentie is er, maar concrete afspraken lijken 
nog te ontbreken. 

39. 5 5 Uitstekend. Goede, concrete voorbeelden.  
Totaal 30 21  
TOTAAL 155 93  

 


