
	  

	  

OPROEP VOOR HET INDIENEN VAN EEN POSTERABSTRACT 
Presentatie op de Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs 

 
Heb je een interessant onderzoek uitgevoerd op het gebied van 
duurzaamheid? Of heb je binnen je hogeronderwijsinstelling een casus of 
pilotproject gedaan met uitdagende of innovatieve uitkomsten? Dien dan een 
voorstel in om jouw project of onderzoek als een poster te presenteren tijdens 
de Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs (NDDHO) op 19 
mei 2017. 

Waarom een posterpresentatie? 
•   Het symposium is dé plek in Nederland om als medewerkers, studenten, 

docenten, en onderzoekers nieuwe en innovatieve informatie te delen. 
•   Het afgelopen jaar waren er 300 deelnemers. 
•   Je zet je instelling en jezelf in het zonnetje. 
•   Het is een mooie aanvulling op je cv. 
•   De beste posters winnen een prijs! 

Abstract 
Voor je een poster maakt, schrijf je eerst een abstract met een titel, 
samenvatting, methode, resultaten, conclusies en aanbevelingen van je 
onderzoek of project in maximaal 250 woorden. Uiteraard dient daar ook de 
relevantie voor duurzaamheid in naar voren te komen. 

Selectie en presentatie 
De organisatoren selecteren de beste abstracts voor een uitwerking tot een 
poster. Geselecteerde kandidaten presenteren hun poster tijdens de 
(lunch)pauzes van het symposium. Tevens is er een “pitch-sessie” aan het einde 
van de plenaire openingssessie waarin elke poster in 1 minuut mondeling wordt 
toegelicht. 

Criteria 
Bij de beoordeling van je abstract wordt gelet op onder meer: 
aansluiting met het thema van versterken van duurzaamheid in het hoger 
onderwijs en onderzoek; relevantie voor verduurzaming elders; kwaliteit; 
vernieuwend gehalte; actualiteit; wijze van presentatie; overlap met andere 
bijdragen.  
 
Om je abstract meer kans te geven geselecteerd te worden door de vakjury, 
raden we aan om een stijl te gebruiken die uitdagend is voor een breder 
publiek en die het communiceren over jouw onderzoek of innovatieve project – 
en zijn nut voor duurzaamheid – mogelijk maakt. 

Prijs 
De vakjury zal op basis van de posters en de presentatie tijdens de pitch-sessie 
een winnaar kiezen. Daarnaast zullen alle deelnemers aan de Nationale dag 
voor duurzaamheid in het HO op 19 mei de gelegenheid krijgen hun stem uit te 



	  

	  

brengen op de beste poster(presentatie). De winnaars van zowel de jury-
beoordeling als de publieksbeoordeling worden aan het eind van de dag 
beloond met een ‘duurzame aanmoedigingsprijs’.  
 
De posters worden online geplaatst bij de symposiuminformatie en de overige 
presentaties.  

Insturen  
Indienen van het abstract is mogelijk via e-mail: nddho@surfsara.nl. De deadline 
voor inzending is 15 maart 2017.  
De organisatiecommissie zal alle abstracts beoordelen. Je ontvangt eind maart 
reactie of je voor een posterpresentatie in aanmerking komt. 
 
Je poster dient uiterlijk 5 mei gereed te zijn. Voor indieners (studenten) die niet 
terug kunnen vallen op een budget om de poster te vervaardigen is 
ondersteuning mogelijk. 
 
De Nationale dag voor duurzaamheid in het HO is op 19 mei bij de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. 
 
 

 

De Nationale dag voor duurzaamheid in het HO 
Op 19 mei 2017 wordt voor de 3e keer de Nationale dag voor duurzaamheid in 
het HO georganiseerd. De dag richt zich op de versterking van duurzaamheid 
in de HO-sector en het uitwisselen van nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en 
good practices. Er is een algemeen programma met plenaire lezingen en 
parallelsessies over uiteenlopende thema’s, zoals: 
•   Hoe kunnen we zorgen voor een duurzaam en toekomstbestendig (hoger) 

onderwijs en onderzoek? 
•   Hoe kan ICT duurzaamheid faciliteren in onderwijs, onderzoek en 

bedrijfsvoering? 
•   Hoe kunnen we de ICT zelf verder vergroenen? 
•   Welke lessons learned zijn er bij de overheid en het bedrijfsleven? 
•   Welke ‘green skills’ zijn er nodig en gewenst in het onderwijs? 
 
Tijdens de dag vindt voor de zesde keer de feestelijke uitreiking plaats van de 
SustainaBul, de duurzaamheidsranking van universiteiten en hogescholen van 
het landelijk studentennetwerk Morgen.  
 
Zie voor een impressie van afgelopen jaar: https://nddho.surf.nl. 
 
 
 


