
                     

 
 

Dit is de definitieve versie van de SustainaBul-vragenlijst voor 2015. Naar 
aanleiding van de enquête van vorig jaar, de inputbijeenkomst, de open feedback 
periode op de preview en gesprekken met professionals hebben wij de vragenlijst 
herzien. Alle input is verwerkt en heeft na wikken en wegen geleid tot deze 
vragenlijst. 
NB: Studenten voor Morgen had en heeft te allen tijde het laatste woord over de 
inhoud van de vragenlijst.  
 
Inleiding SustainaBul vragenlijst 
Welkom bij de vragenlijst van de SustainaBul. De SustainaBul is de ranglijst van 
Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid en 
transparantie. De SustainaBul is een initiatief van Studenten voor Morgen, het landelijk 
studentennetwerk voor een duurzame toekomst.  
 
Onderwijsinstellingen vervullen onmiskenbaar een belangrijke rol in onze samenleving 
op het gebied van kennisvergaring en -overdracht. Vanuit maatschappelijk betrokken 
oogpunt zouden universiteiten en hogescholen een grote bijdrage kunnen leveren aan 
de vergaring en verspreiding van kennis en kunde omtrent lokale en mondiale 
duurzaamheidsvraagstukken. Hiernaast leiden onderwijsinstellingen leiders op voor de 
toekomst. Deze aankomend leiders en huidige studenten zijn steeds meer 
geïnteresseerd in de maatschappelijke betrokkenheid van hun onderwijsinstelling. Ook 
identificeren studenten zich graag met een onderwijsinstelling met een duurzaam 
karakter, zoals blijkt uit het Manifest van Morgen. Verder was er ook grote steun voor 
het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs, waarmee jongeren/studenten met een 
meerderheid van de Tweede Kamer hebben afgesproken duurzaamheid te integreren in 
het gehele onderwijs, van peuter tot post-doc. Naast de rol van de onderwijsinstelling 
voor de integratie van duurzaamheid in kennis, kunde en voorbereiden toekomstige 
leiders, heeft de instelling ook zelf een significante voetafdruk. De instelling heeft een rol 
om deze voetafdruk te verminderen.   
 
Duurzaamheid kan zich binnen de Hoger Onderwijssector als geheel sneller ontwikkelen 
wanneer inzichtelijk wordt wat de individuele prestaties van instellingen zijn en als 
uitdagingen en successen worden gedeeld. Uw deelname is dan ook van belang voor vele 
studenten, de Hoger Onderwijssector (als geheel) en onze samenleving. 
 
 

http://manifestvanmorgen.groenegeneratie.nl/
http://verdrag.groenegeneratie.nl/


                     

 
1.1. SustainaBul vragenlijst  

De vragen zijn onderverdeeld in vier thema’s, te weten:  
1. Onderwijs (35 punten) 
2. Onderzoek (30 punten) 
3. Bedrijfsvoering (60 punten) 
4. Integrale benadering (25 punten) 

  
1.2. Belangrijkste veranderingen vragenlijst 2014 

Naar aanleiding van de feedback die is verzameld met de enquête, de inputbijeenkomst, 
de gesprekken met professionals, tijdens intern overleg en de feedback in januari-
februari hebben we een nieuwe vragenlijst opgesteld. Daarbij hanteerden wij de 
volgende uitgangspunten:  

- Continuïteit - De vragenlijst moet niet te veel verschillen van vorig jaar. 
- Ontwikkeling - Er moet wel progressie zichtbaar zijn in de vragenlijst, 

grotere dekking spectrum duurzaamheid. 
- Gebruiksvriendelijkheid - De vragenlijst moet niet langer worden dan 

vorig jaar.   
 
Het was een uitdaging om meer onderwerpen toe te voegen zonder het aantal vragen te 
verhogen. Veel vragen zijn herkenbaar uit de vragenlijst van 2014. Zo wordt het voor 
instellingen die vaker meedoen makkelijker om de vragenlijst in te vullen. Nieuwe 
deelnemers kunnen het eerste jaar kiezen om enkel aan één van de vier onderdelen mee 
te doen. Natuurlijk heeft de vragenlijst zich verder ontwikkeld. De meest opvallende 
veranderingen zijn: 

- Transparantie en communicatie zijn sterker naar voren gekomen, niet 

alleen in de vragenlijst maar ook met de uitkomsten van de SustainaBul 

(zie 1.5. Vertrouwelijkheid & Transparantie). 

- Inclusiviteit van medewerkers en studenten bij duurzaamheid heeft een 
grotere rol. 

- Het onderdeel bedrijfsvoering heeft een meer systematischere indeling,  
hier zijn de extra onderdelen ‘Algemeen’ en ‘Financiën’ aan toegevoegd.  

- Bij verduurzaming energie, water, afval en emissies wordt over een 
langere termijn terug gekeken.  

- Specifieke vragen over successen en uitdagingen zijn opgenomen.  
- Een bonusvraag over een iconisch project is toegevoegd. 

Een uitgebreider overzicht is te zien op de pagina met kernwoorden.  
 

1.3. Puntentoekenning  
Op basis van de gegeven antwoorden zullen punten toegekend worden. Per vraag is het 
totaal aantal te behalen punten vermeld. In totaal zijn 150 punten te behalen. De punten 
zullen toegekend worden door Rankers; speciaal aangestelde studenten verbonden aan 
Morgen. De Rankers zullen al het bewijs dat de instellingen opsturen vergelijken, en aan 
de hand daarvan de punten toekennen. 
 

1.4. Bewijsstukken 



                     

Een belangrijke component van de SustainaBul vragenlijst is het bijvoegen van 
beleidsrapporten, links naar websites en/of andere documenten. De aanwezigheid van 
beleid is de eerste stap naar het realiseren van een duurzame(re) onderwijsinstelling. 
De puntentoekenning hangt af van de kwaliteit van het (eventueel) bijgevoegde 
document. Let op! Het is belangrijk dat het bewijs goed te volgen is voor een student. 
Een belangrijke dimensie van de SustainaBul is dat de instelling helder aan (haar) 
studenten kan laten zien wat ze doet. Wij hebben u ook een overzicht gemaild van het 
type beleidsrapporten en/of documenten dat per vraag bijgeleverd kan worden. Op het 
moment staat een beschrijving van het aan te leveren bewijs achter de ‘’, een 
toelichting is wel altijd gewensd. Bij twijfel kan tijdens de invulperiode contact 
opgenomen worden met het projectteam van de SustainaBul. Achter het antwoord staat 
ook een voorbeeld van het bewijsstuk dat kan worden bijgevoegd. Het is altijd mogelijk 
om een alternatief bewijs te leveren voor de vraag, als het gevraagde bewijs 
bijvoorbeeld afwezig is of als de vraag beter kan worden beantwoord met een ander 
bewijsstuk.  

 
1.5. Vertrouwelijkheid & Transparantie 

Vertrouwelijkheid en transparantie lijken soms wat paradoxaal. Dit is het niet. Juist 
wanneer er een goede vertrouwensband aanwezig is, zal er ruimte zijn voor 
transparantie. De aangeleverde bewijsstukken worden zorgvuldig behandeld en kunnen 
alleen worden ingezien door de Rankers en het projectteam van de SustainaBul. De 
gegevens zullen in eerste instantie uitsluitend gebruikt worden om na te gaan of er 
daadwerkelijk wordt voldaan aan de gestelde vraag. Hiernaast is er meer mogelijk met 
de verkregen data van uw instelling. Wij kunnen andere instellingen, 
beleidsmedewerkers, onderzoekers en andere geïnteresseerden ondersteunen met de 
antwoorden en de gedeelde informatie. Graag krijgen wij toestemming om de informatie 
gekregen uit de SustainaBul openlijk te gebruiken om anderen te ondersteunen. Het is 
mogelijk per document aan te geven over het gedeeld mag worden of niet. Dit kan 
inhouden dat wij de data delen met studenten, onderzoekers of in een overzicht 
openbaar presenteren. Indien wij deze toestemming niet krijgen (of deze op een later 
moment wordt ingetrokken), dan zullen wij natuurlijk de documenten verwijderen.  
 

1.6. Resultaat 
Naar aanleiding van de antwoorden van alle deelnemende onderwijsinstellingen wordt 
de ranking vastgesteld. Alle instellingen, zowel hbo’s als universiteiten, worden op 
volgorde van het totaal aantal punten in de ranglijst opgenomen. Ook is het mogelijk om 
de scores op de vier verschillende thema’s te vergelijken. Er zijn aankomend jaar 
meerdere prijzen te winnen (maximaal één per instelling m.u.v. beste hbo/universiteit): 
 
Hoofdprijzen: 
 Totaal 
 Grootste stijger 
 Het meest indrukwekkende 

Iconische project 
 
 
 
 

Subprijzen:  
 Meest transparante instelling 
 Educatie 
 Onderzoek 
 Bedrijfsvoering 
 Integraal 
 Beste hbo 
 Beste universiteit 

mailto:sustainabul@studentenvoormorgen.nl


                     

Heeft u vragen over de SustainaBul vragenlijst? Dan kunt u terecht bij het projectteam 

van de SustainaBul via sustainabul@studentenvoormorgen.nl.    

Kernwoordenoverzicht van 

vragenlijst  

Dit is een overzicht van de vragen in 

kernwoorden. De vragenlijst start op de 

volgende pagina, maar dit biedt een kort 

overzicht van de thema’s van de 

vragenlijst van dit jaar. Kernwoorden 

die zijn onderstreept  geven aan dat de 

vraagstelling iets is aangepast. Als een 

vraag helemaal nieuw is, dan is dat ook 

vermeld. 

Onderdeel 1. Onderwijs (35 punten) 

1. Aanbod cursussen/minoren   

2. Aanbod open courses groot publiek 
NIEUW 

3. Integraal in curriculum   

4. Communicatie NIEUW 

5. Stimulatie onderzoek/stage/scriptie 

6. Ondersteuning & training docenten  

7. Capaciteit & toegankelijkheid (tijd) 

Onderdeel 2. Onderzoek (30 punten) 

8. Communicatie NIEUW 

9. Openbaarheid/toegankelijkheid 

publicaties   

10. Stimulatie onderzoekers 

duurzaamheidsvragen NIEUW 

11. Wetenschappelijke bijdrage – 

onderscheidend onderzoek 

12. Voorziening: interdisciplinair 

instituut  

13. Fondsen voor onderzoek 

Onderdeel 3. Bedrijfsvoering (60 

punten) 

Algemeen  (15 punten) NIEUW 
14. Helder aanspreekpunt & 

beschikbaarheid  

15. Holistisch duurzaamheidsbeleid 
langetermijn  

16. Communicatie  
17. Transparantie bedrijfsdata   

 
Inkoopbeleid (5 punten) 
18. Duurzame inkoop  percentage en 

ambitie 

Energie (7 punten) 
19. Groene stroom  

20. Reductie energieverbruik (inclusief 

zelf energie opwekken) 

Voedsel – catering (7 punten) 
21. Reductie voedselverspilling  

22. Afspraken cateraar – leveranciers  

23. Verminderen vleesconsumptie NIEUW 

Water (7 punten) 
24. Reductie waterverbruik  

25. Kraanwater   

Financiën (5 punten) NIEUW 
26. Investeren  
27. Divesteren  
 
Afval  (7 punten) 
28. Ontwikkelingen afvalgebied   

Emissies (7 punten) 
29. Reduceren emissies   

 
Onderdeel 4. Integrale benadering (25 

punten) 

30. Definitie  

31. Studentenparticipatie 

32. Medewerkersparticipatie  

33. Samenwerking relevante partners  

34. Biodiversiteit NIEUW 

35. Successen NIEUW 

36. Gebreken & uitdagingen NIEUW 

 

37. Bonusvraag:  Iconisch project 
NIEUW

mailto:sustainabul@studentenvoormorgen.nl


                     

Vragenlijst 

Onderdeel 1. Onderwijs (35 punten) 

1. Aanbod: Cursussen/minoren - Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of 

cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn 

voor iedere student aan de instelling? (5 punten) 

o Ja,   [link naar duurzaamheidscursussen/-minoren/-bachelors/-masters of 
ander bewijsdocument] 

o Nee, maar de instelling streeft hiernaar  [beleids- of visiedocument] 
o Nee  

 
Toelichting: Het aantal cursussen waarin duurzaamheid aan bod komt, is voor deze 
vraag niet van belang. Minoren of cursussen met ingangseisen tellen ook mee. Het is in 
eerst instantie belangrijk dat studenten zelf de mogelijkheid hebben een cursus of minor 
te volgen die gericht is op duurzame ontwikkeling. 
 

2. Aanbod voor grote publiek NIEUW - Biedt de onderwijsinstelling 

duurzaamheidscursussen, -lesmateriaal of –MOOCs* aan , die openbaar 

toegankelijk zijn voor een groot publiek buiten de instelling? (5 punten) 

o Ja [link naar cursussen of document met cursusbeschrijving] 
o Nee, maar de instelling streeft hiernaar  [visie- of beleidsdocument] 
o Nee  

 

Toelichting: *MOOC = Massive Open Online Course. Indien een instelling op een andere 

manier actief bijdraagt aan de verspreiding van kennis en kunde over duurzaamheid is 

het ook mogelijk om punten te scoren.   

3.  Integraal in curriculum - Heeft de onderwijsinstelling duurzaamheid een 
integraal onderdeel gemaakt van het curriculum van iedere opleiding? (5 
punten) 

 
o Ja, het is duidelijk wat de rol is van elk vakgebied voor duurzame ontwikkeling en 

dit komt terug in het curriculum  [beleidsdocument + aantal voorbeelden van 
cursusbeschrijvingen] 

o Nee, maar de instelling streeft hiernaar  [visie- of beleidsdocument] 
o Nee  

 
Toelichting: Wanneer een instelling kan aantonen dat zij haar ambitie in de praktijk 
vorm weet te geven, dan levert dit extra punten op.  
 
 
 
 



                     

4. Communicatie & transparantie NIEUW - Communiceert de instelling duidelijk 

aan studenten over duurzaamheid binnen het onderwijs? (5 punten) 

o Ja, de instelling biedt (aankomende) studenten een heldere omschrijving van hoe 
zij duurzame ontwikkeling integreert (of wil integreren) in haar opleidingen. 
Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt waar en hoe duurzame ontwikkeling 
terugkomt in de opleiding, in specifieke delen van het onderwijs (vakken en 
minoren)  [beleidsstuk + aantal praktijkvoorbeelden] 

o Ja, er is een duidelijk overzicht van duurzaamheidsstudies op de website  [link 
naar website] 

o Nee, maar het wordt wel in de studieomschrijvingen vermeld  [voorbeeld van 
aantal studieomschrijvingen (vanuit meerdere disciplines!)] 

o Nee  
 

5. Stimulatie onderzoek/stage/scriptie - Worden studenten actief ondersteund 

of gestimuleerd bij een initiatief, stage, bachelor- of masterscriptie op het 

gebied van duurzaamheid? (5 punten) 

o Ja, duurzame ontwikkeling is een vast onderdeel waar studenten naar moeten 
kijken  [vereisten vooraf en beoordelingsformulieren achteraf van rapporten 
en scripties] 

o Ja, uit een onderbouwing blijkt dat de opleiding aandacht voor duurzame 
ontwikkeling stimuleert  [bijpassend bewijs bv. duurzame stagemarkt/lijst met 
voorgestelde scriptievragen m.b.t. duurzaamheid] 

o Nee  
 

6. Ondersteuning personeel/training docenten - Voorziet de 

onderwijsinstelling in ondersteuning en training van het onderwijzend 

personeel voor het vergroten van de kennis en het integreren van 

duurzaamheid in het curriculum? (5 punten) 

o Ja, verplicht  Officiële beschrijving van training en documentatie over hoe 
docenten in staat gesteld en ondersteund worden om het curriculum waar nodig 
aan te passen 

o Ja, vrijwillig  Officiële beschrijving van training en documentatie over hoe 
docenten in staat gesteld en ondersteund worden om het curriculum waar nodig 
aan te passen 

o Nee, maar de instelling streeft hiernaar 
o Nee  

 
 
 
 
 
 



                     

7. Capaciteit (tijd) – Is het voor studenten openbaar gemaakt welke 
docenten/professoren welke expertise bezitten m.b.t. duurzaamheid, zijn 
deze docenten ook benaderbaar en hebben zij een gedeelte van het fte vrij 
om studenten te ondersteunen vanuit deze duurzaamheidsexpertise? (5 
punten) 
 

o Ja, de instelling heeft openbaar gemaakt welke docenten beschikken over 
duurzaamheidsexpertise (inclusief een specificatie van deze expertise). Ook zijn 
deze docenten/professoren benaderbaar en hebben zij een gedeelte van het fte 
beschikbaar om studenten vanuit deze expertise te ondersteunen  [overzicht 
docenten/professoren met bijbehorende expertises; beleidsdocument dat 
duidelijk maakt dat er fte’s vrij zijn voor ondersteuning studenten] 

o Niet helemaal, maar wel…  [lever passend bewijs en onderbouwing] 
o Nee 

 
Toelichting: Bij het beoordelen van deze vraag wordt door de Rankers ook gekeken naar 
het aantal studenten van een instelling.  
 



                     

Onderdeel 2. Onderzoek (30 punten) 

8. Communicatie NIEUW - Communiceert de instelling duidelijk via social media, 

nieuwsbrief en/of website over nieuwe onderzoeken en de eigen expertise 

op duurzaamheidsvlak? (5 punten) 

o Ja, dat kan ik bewijzen via deze link(s):  [links naar 
(duurzaamheids)twitteraccount, nieuwsbrief, website, etc.] 

o Dit doen wij gedeeltelijk  [eigen invulling]   
o Nee 

 
9. Openbaarheid/toegankelijkheid publicaties – Zijn de onderzoeksresultaten 

van onderzoek mb.t. duurzaamheid openbaar? (5 punten) 
 
o Ja, de resultaten zijn openbaar en makkelijk vindbaar  [link naar de gebruikte 

database van onderzoekresultaten]  
o Ja, op aanvraag delen wij alle resultaten  [beleidsdocument] 
o Deels, geef uitleg over de gebreken  [link naar database en/of beleidsdocument 

+ uitleg gebreken] 
o Nee 

 

10.  Stimulatie onderzoekers duurzaamheidsvragen NIEUW - De instelling heeft 

onderzoekers van meerdere disciplines gestimuleerd om een bijdrage te 

leveren aan duurzaamheidsvraagstukken. (5 punten) 

o Ja, dat hebben wij gedaan op deze manier en wij boeken aantoonbare resultaten 
 [bewijs van acties/stimulerende maatregelen en de effecten ervan] 

o Ja, dat doen wij op deze manier  [bewijs van acties/stimulerende maatregelen] 
o Nee 

 

11. Onderscheidend onderzoek - Wordt er door de onderwijsinstelling 

onderscheidend onderzoek gedaan op het gebied van duurzaamheid? 

Meerdere antwoorden mogelijk. (5 punten) 

o Ja, in samenwerking met andere partijen  [artikel of toelichting van het 
onderzoeksgebied] 

o Ja, zelfstandig  artikel of toelichting van het onderzoeksgebied 
o Nee, niet zover bekend is  

 
Toelichting: Onderscheidend onderzoek: vernieuwende initiatieven met betrekking tot 
duurzaamheid. Aan onderzoek in samenwerking met andere partijen wordt meer 
waarde gehecht dan aan zelfstandig onderzoek. Op deze wijze worden stappen gemaakt 
naar een duurzamere bedrijfsvoering. 
  



                     

12. Voorziening: Interdisciplinair instituut - Heeft de onderwijsinstelling een 

interdisciplinair instituut (universiteit) of regionale expertisecentrum 

(hbo) waarin onderzoek wordt gedaan op duurzaamheidsgebied? (5 

punten) 

o Ja  [link van website of een andere beschrijving, bijvoorbeeld uit een 
beleidsdocument]  

o Nee  
 

13.  Fondsen voor onderzoek  - Heeft de onderwijsinstelling een 
onderzoeksfonds met de focus op duurzaamheid? (5 punten)  
 

o Ja  [overzicht aanvraagvereisten van fonds]  
o Nee  

 
Toelichting: Met dit onderzoeksfonds voor duurzaamheid bedoelen wij ‘financiële 
middelen die voor onderzoeken omtrent duurzaamheid bij elkaar zijn samengebracht’. 
Dit kan dus ook een onderdeel zijn van een groter fonds.  
 



                     

Onderdeel 3. Bedrijfsvoering (60 punten) 

Het thema Bedrijfsvoering relateert aan de manier waarop de processen binnen de 
onderwijsinstelling worden georganiseerd en aangestuurd. Dit thema is dit jaar 
onderverdeeld in acht subthema’s:  

1. Algemeen  
2. Inkoop  
3. Energie  
4. Voedsel  
5. Water  
6. Financiën  
7. Afval  
8. Emissies  

 
Deze acht thema’s omvatten het grootste gedeelte van de impact van de bedrijfsvoering.  
 
3.1 Algemeen NIEUW 

14. Duidelijk aanspreekpunt/beschikbaarheid/fte - Is het bij uw instelling 
duidelijk wie er verantwoordelijk is/zijn voor het verduurzamen van de 
instelling? Dit is in totaal zoveel fte:… (3 punten) 

 
o Ja  [deze persoon/personen:…/deze samenstelling 

(studenten/medewerkers/docenten/bestuur) met gezamenlijk zoveel fte:…] 
o Nee  

 
Toelichting: Het is een verschil wanneer enkel iemand van het College van Bestuur 
verantwoordelijk is en weinig tijd heeft of dat er iemand, een geheel team en/of Green 
Office beschikbaar is. Verder is ook de samenstelling van het team belangrijk. Bij het 
beoordelen van de vraag wordt de grootte van de instelling meegenomen.   
 

15. Overkoepelend duurzaamheidsbeleid langetermijn - Heeft de instelling een 
holistisch duurzaamheidsbeleid dat of een duurzaamheidsvisie die 
minimaal een looptijd heeft tot 2025? (3 punten) 

 
o Ja  [link duurzaamheidsbeleid of het document zelf] 
o Nee, maar het is wel een onderdeel van een ander beleid met lange termijn  

[link naar ander beleid, bijvoorbeeld instellingsplan of visiedocument]  
o Nee  

 
  



                     

16. Interne communicatie - Heeft de instelling een communicatieplan/-platform 
m.b.t. duurzaamheid binnen de universiteit? (3 punten) 

 
o Ja  [link naar communicatieplan/-platform] 
o Nee  

 
Toelichting: Hoogst haalbare punten worden gehaald wanneer het communicatieplan 
contact legt tussen werknemers, studenten, docenten, onderzoekers, bestuursleden en 
externen en twee-richtingscommunicatie toestaat. Twee-richtingscommunicatie gaat 
niet alleen over informatie zenden, maar ook ontvangen.  
 

17. Transparantie (toegankelijkheid, open data) - Is de instelling transparant 
over de bedrijfsdata (zie onderstaande lijst) en zijn deze openbaar (online) 
terug te vinden? (6 punten) 

 
Datalijst bedrijfsvoering: Antwoord:  

1. Inkoop: Overzicht inkoop goederen, diensten & 
ambitieomschrijving  

2. Energie: Energieverbruik instelling + specificaties 
3. Catering: Keurmerken, product- en verkoopoverzicht & 

voedselverspilling 
4. Water: verbruik, reductiedoelstellingen en resultaat 
5. Afval: totaal, reductie, hergebruik, scheiding en verwerking.  
6. Emissies: CO2-footprint (reisstromen, verwarming, 

elektriciteit, catering, etc.) 
7. Financiën: begroting, realisatie en investeringen met 

universiteitskapitaal + specificaties 
duurzaamheidsinvesteringen en divesteren 

 

o Ja, zie link: 
 

o Ja, zie link: 
o Ja, zie link: 
 
o Ja, zie link: 
o Ja, zie link: 
o Ja, zie link: 

 
o Ja, zie link: 

 
o nee 

 
3.2 Inkoopbeleid  

18. Duurzame inkoop - Voldoen de inkoopvoorwaarden en/of het inkoopbeleid 
van de instelling aan de volgende punten? (5 punten) 

 
Punten duurzame inkoop Antwoord:  

1. De instelling hanteert voor inkoop de duurzaamheidscriteria 
van Pianoo.* 

2. De instelling past bij inkoop de sociale voorwaarden van 
Pianoo toe.** 

3. De instelling draagt actief bij aan het verbeteren van de 
inkoopcriteria van Pianoo. 

4. De instelling heeft een hogere ambitie dan RVO.nl richtlijnen 
voor duurzame inkoop. 

5. De instelling maakt gebruik van Electronic Watch voor de 
inkoop van ICT. 

o Ja/nee 
 

o Ja/nee 
 

o Ja/nee 
 
o Ja/nee 

 
o Ja/nee 
 

 



                     

Toelichting: Mocht de instelling geen gebruik maken van Pianoo, maar wel een 
ambitieuzer beleid hebben dan het volgen van de duurzaamheidscriteria van RVO.nl, 
dan kunt u dat ook uitleggen. In dit geval moet u zelf aantonen hoe uw beleid zich 
verhoudt tot de richtlijnen voor duurzame inkoop van de RVO.nl en Pianoo.  
 
*)http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/productgroepen 
**) http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/sociale-aspecten-van-duurzaam-
inkopen/sociale-voorwaarden/handleiding-social 
 
3.3. Energie (7 punten) 

19. Groene stroom - Hoeveel procent groene stroom koopt de 
onderwijsinstelling in? (3 punten) 

 
o 75-100 %  
o 50-75 % 
o < 50 % 
o Geen gegevens beschikbaar 

 
Toelichting: Wanneer kan worden aangetoond dat de inkoop van stroom ook nog 
bijdraagt aan investeringen in nieuwe hernieuwbare energie, dan scoort de instelling 
hoger.   
 

20. Reductie totale energieverbruik – Is het energieverbruik op de 
onderwijsinstelling in de afgelopen drie jaar in totaal of per student 
afgenomen? (zelf geproduceerde energie mag worden afgetrokken van het 
totaal) (4 punten) 

 
o Ja, per student + medewerker en in totaal 
o Ja, per student + medewerker 
o Ja, in totaal 
o Nee  

Bij alle ‘ja’ antwoorden: 
 Overzichtstabellen-/grafieken energieverbruik van afgelopen drie jaar. Mocht 

deze informatie niet beschikbaar zijn over de afgelopen drie jaar, lever dan de 
jaren aan die er wel zijn.  

 
Toelichting: ‘per student + medewerker’ houdt in het totale energieverbruik gedeeld 
door de som van studenten en medewerkers. Indien kan worden aangetoond dat het 
energieverbruik is afgenomen rekening houdend met graaddagen, dan wordt dit hoger 
gewaardeerd.  

3.4 Voedsel – catering 
21. Transparantie reductie voedselverspilling - Publiceert de 
onderwijsinstelling doestellingen om voedselverspilling tegen te gaan? (2 
punten) 

 
o Ja  [overzicht doelstellingen] 

http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/productgroepen
http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/sociale-aspecten-van-duurzaam-inkopen/sociale-voorwaarden/handleiding-social
http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/sociale-aspecten-van-duurzaam-inkopen/sociale-voorwaarden/handleiding-social


                     

o Nee 
 
Toelichting: Er kunnen punten worden verdiend wanneer de onderwijsinstelling in het 
duurzaamheidsbeleid of in de aanbesteding van de cateraar kan aantonen dat er 
doelstelling zijn opgesteld om voedselverspilling tegen te gaan. 

 

22. Afspraken cateraar/leveranciers - Welke richtlijnen met betrekking tot 
duurzaamheid zijn opgenomen in de aanbesteding voor de cateraar? Meerdere 
antwoorden mogelijk.  (3 punten) 

 
o Eerlijke handel (Fairtrade) 
o EKO-keurmerk/Europese biokeurmerk 
o Het actief gebruik van lokale producten 
o Het actief gebruik van seizoensproducten 
o Standaarden met betrekking tot dierenwelzijn 

 
Toelichting: In het geval dat de catering onderdeel is van de eigen organisatie, dan is het 
mogelijk punten te scoren met openbare publicatie van eigen inkooprichtlijnen m.b.t. 
producten. 
 

23. Verminderen vleesconsumptie NIEUW - Heeft de catering activiteiten 

ondernomen om studenten en medewerkers te stimuleren om minder vlees, 

zuivel en eieren te eten? (2 punten) 

o Ja, structureel, namelijk …  [bewijs van bijv. Meatless Mondays/ duidelijke 
aanduidingen vegetarisch of veganistisch/verkoop insecten] 

o Ja, incidenteel, namelijk …  [bewijs van bijv. eenmalige vleesvrije dag/ tijdelijk 
aanbod van alternatieven dierlijke eiwitten/stunt met insecten]  

o Nee 
 

3.5 Water   
24. Waterverbruik reductie - Is het waterverbruik op de onderwijsinstelling in 
de afgelopen drie jaar in totaal of per student afgenomen? (4 punten) 

 
o Ja, per student/medewerker en in totaal 
o Ja, per student/medewerker 
o Ja, in totaal 
o Nee  
 Overzichtstabellen/grafieken waterverbruik van afgelopen drie jaar. Mocht deze 

informatie niet beschikbaar zijn over de afgelopen drie jaar, lever dan de jaren 
aan die er wel zijn. 

 
Toelichting: Het is van belang dat het waterverbruik wordt weergegeven met cijfers. 
Zonder cijfers is het namelijk niet mogelijk om het verbruik van de 
onderwijsinstellingen te vergelijken.  

 

http://www.maxhavelaar.nl/


                     

25. Kraanwater - Stimuleert de onderwijsinstelling actief het drinken van 
kraanwater? (3 punten) 

 
o Ja  [meer types bewijs mogelijk o.a. foto van bijv. KRNWTR, Join the Pipe, 

Dopper, OneForOne of een ander initiatief met dezelfde doelstelling] 
o Nee  

 
3.8 Financiën NIEUW 

26. Investeren - Wordt er kapitaal van de instelling gebruikt voor investeringen 
die bijdragen aan een duurzame transitie? (2,5 punten) 

 
o Ja,  [bewijs van voorbeelden, in duurzaam investeringsfonds of in eigen beheer]  
o Nee 

 
27. Divesteren - Heeft de instelling investeringen in de fossiele industrie 
gedivesteerd naar andere fondsen? (2,5 punten) 
 
o Ja 
o Nee, maar heeft wel de ambitie en stappen ondernomen om het te doen.  
o Nee 

 

Toelichting: Het is niet altijd mogelijk zelf het geld te divesteren. Veel geld van 

universiteiten zit in fondsen, bijvoorbeeld het ABP. Wel is het mogelijk om het ABP of 

anderen schriftelijk te vragen om divesteringen. Ook hier kunnen punten mee worden 

verdiend.  

3.6 Afval   
28. Afvalbeleid - Wat zijn de ontwikkelingen van de instelling op afvalgebied 

(reductie, hergebruik, scheiding en verwerking) in de afgelopen drie jaar? 

Antwoord mag in totaal en ook per student/medewerker. (7 punten) 

o Er is een verbetering (per student/medewerker en/of totaal)  [licht toe] 
o Er is een verslechtering (per student/medewerker en/of totaal)  [licht toe] 
o Er is weinig veranderd  
 Overzichtstabellen/grafieken afvalreductie, -hergebruik, -scheiding, -verwerking 

van afgelopen drie jaar. Mocht deze informatie niet beschikbaar zijn over de 
afgelopen drie jaar, lever dan de jaren aan die er wel zijn. 

 
3.7 Emissies  

29. Reduceren emissies - Wat zijn de ontwikkelingen van de instelling op het 
gebied van CO2-eq emissies (registratie, communicatie & reductie,) in de 
afgelopen drie jaar? Antwoord mag in totaal, maar ook gedeeld door studenten 
+ medewerkers. (7 punten) 

 



                     

o Er is een verbetering (bijv. reductie per student/medewerker en/of totaal) 
o Er is een verslechtering (bijv. toename per student/medewerker en/of totaal) 
o Er is weinig veranderd 
o Wij hebben daar als instelling geen zicht op 

 Overzichtstabellen/grafieken emissies/CO2-voetprinten en resultaten  van afgelopen 
drie jaar + uitleg ontwikkeling registratie emissies + uitleg communicatie over emissies. 
Mocht deze informatie niet beschikbaar zijn over de afgelopen drie jaar, lever dan de 
jaren aan die er wel zijn. 

 



                     

Onderdeel 4. Integrale benadering (25 punten) 

30. Definitie - Hoe gaat de instelling om met de definitie van 

duurzaamheid/duurzame ontwikkeling en is er sprake van een gedeelde taal? 

(3 punten) 

o Er is een gedeelde definitie en een gedeelde taal  [link naar definitie of bewijs 
van definitie en gedeelde taal door beleidsdocument] 

o Er zijn meerdere definities/benaderingen en men hanteert verschillende 
modellen. Er is geen gedeelde taal. 

o Anders, namelijk… 
 

 

Toelichting: Wanneer een instelling heel helder kan maken hoe zij omgaat met de 

definitie van ‘duurzaamheid’, dan scoort zij hoger.  

31. Studentenparticipatie - Betrekt de onderwijsinstelling studenten bij 
duurzaamheidsinitiatieven of -beleid? (4 punten) 

 
o Ja, via zowel een website, als een fysieke plek als via een studentennetwerk  

[geef een tweetal namen en contactgegevens. Dan kunnen wij dit controleren]  
o Ja, via zowel een website als een fysieke plek  [link, folder, 

informatiedocument] 
o Ja, via een fysieke plek  [folder, informatiedocument] 
o Ja, via een website  [link] 
o Nee 

    
Toelichting: het oordeel van de ondervraagde studenten weegt zwaar mee in deze 
beoordeling.  
 

32. Medewerkersparticipatie -  Betrekt de onderwijsinstelling medewerkers bij 
duurzaamheidsinitiatieven of -beleid? (4 punten) 

 
o Ja, dit is terug te vinden via zowel ureninzet (of andere vormen van 

managementsystemen in de organisatie), als digitale (een website) of schriftelijke 
informatie (beleidsnotities, documentatie over de resultaten van die participatie) 
als een fysieke plek zoals een kantoor/loket/green office/sustainability hub 

o Ja, dit doen wij op een andere manier, namelijk…  [passend bewijs]  
o Nee 

    
Toelichting: een fysieke plek vormt een meerwaarde tegenover een website. Indien een 
onderwijsinstelling een fysieke plek inricht (zoals een Green Office) om haar 
medewerkers en studenten te informeren en te betrekken, zijn zij niet alleen op de 
hoogte maar kunnen ze ook makkelijker aanhaken bij bestaande initiatieven. 
 

 



                     

33. Samenwerking relevante partners - Is de instelling onderdeel van 
samenwerkingsverbanden die lokaal, nationaal of internationaal de 
doelstelling hebben om een duurzame transitie teweeg te brengen? (3 punten) 

 
o Ja, projectteams 
o Ja, kennisnetwerken 
o Ja, anders, namelijk…. 
o Nee 

 

34. Soortenrijkdom/Biodiversiteit NIEUW – Hebben de opleidingen zicht op hoe 

hun vakgebied soortenrijkdom/biodiversiteit schaadt of positief kan 

beïnvloeden? (3 punten) 

o Ja, en dit wordt kenbaar gemaakt tijdens de opleiding  [paar voorbeelden] 
o Ja, maar dit wordt niet specifiek kenbaar gemaakt tijdens de opleiding 
o Nee 

 
35. Successen NIEUW – Wat zijn de best practices en succesfactoren van de 
instelling bij de integratie van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsvoering? (4 punten) 

 
o Open vraag: 

Antwoord bevat minimaal drie voorbeelden van best practices bij integratie van 
duurzaamheid in onderwijs, maar ook in onderzoek en bedrijfsvoering. Bij alle 
drie de onderdelen moet minimaal één voorbeeld genoemd worden. Bij deze drie 
voorbeelden zijn de belangrijkste succesfactoren geïdentificeerd, geef aan welke 
dit zijn geweest.  

 

36. Gebreken & uitdagingen NIEUW - Wat zijn de grootste gebreken en 

uitdagingen van de instelling bij de integratie van duurzaamheid in onderwijs, 

onderzoek en bedrijfsvoering? (4 punten) 

o Open vraag: 
Antwoord bevat minimaal drie voorbeelden van gebreken bij integratie van 
duurzaamheid in onderwijs, maar ook in onderzoek en bedrijfsvoering. Bij deze 
drie voorbeelden zijn de grootste uitdagingen geïdentificeerd.  

 



                     

Extra:  

37. Iconisch project NIEUW – Is de instelling betrokken bij een ‘tot de verbeelding 

sprekend’ iconisch project op het gebied van duurzaamheid? 

o Ja, namelijk …  [voeg bewijs toe] 
o Nee 

 
Toelichting: een jury zal later beoordelen welk iconisch project deze prijs wint. Het gaat 
om creativiteit, impact en de ‘wow’-factor.  
 
Einde vragenlijst, bedankt voor uw bijdrage. 
 
Voor ondersteuning of hulp kunt u mailen naar sustainabul@studentenvoormorgen.nl 

mailto:sustainabul@studentenvoormorgen.nl

