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SustainaBul 2017
De SustainaBul is de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van
duurzaamheid. De SustainaBul is een initiatief van Studenten voor Morgen, het landelijk
studentennetwerk voor een duurzame toekomst.
Onderwijsinstellingen vervullen een onmiskenbaar belangrijke rol in onze samenleving. Niet alleen
zijn universiteiten en hogescholen essentieel in het vergaren en overdragen van kennis, ook
hebben ze een belangrijke voorbeeldfunctie ten opzichte van de maatschappij, andere organisaties
en hun studenten. Vanuit deze maatschappelijke rol zijn hoger onderwijsinstellingen essentieel in
de transitie naar een duurzame samenleving. Studenten zijn daarnaast steeds meer geïnteresseerd
in de maatschappelijke betrokkenheid van hun onderwijsinstelling. Ze identificeren zich met en
zetten zich graag in voor een onderwijsinstelling met een duurzaam karakter, zoals blijkt uit het
Manifest van Morgen. Verder was er grote steun voor het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs
waar jongeren met een meerderheid van de Tweede Kamer hebben afgesproken om het gehele
onderwijs, van peuter tot post-doc, te verduurzamen.
De hoger onderwijssector als geheel kan zich op duurzaamheid sneller ontwikkelen wanneer
inzichtelijk wordt wat de individuele prestaties van instellingen zijn, waardoor goede
voorbeelden gedeeld kunnen worden. Uw deelname is dan ook van belang!

Eerste invulronde!
Vanaf maandag 27 februari gaat de eerste invulronde van start. U kunt de komende week
gebruiken om de definitieve vragen te communiceren naar medewerkers binnen uw instelling.
Vanaf maandag 27 februari kunt u via de website uw antwoorden doorgeven. Hier sturen we u nog
een mail over!
Let op: lees de volgende pagina’s zorgvuldig door vóór u de vragenlijst beantwoordt!
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Vragenlijst
De winnaars van de SustainaBul worden bepaald aan de hand van een door Morgen opgestelde
vragenlijst. Bijgevoegd is de definitieve vragenlijst voor 2017. Graag lichten wij de veranderingen
ten opzichte van vorige jaren verder toe.
Naar aanleiding van de vragenlijst van vorig jaar, de evaluatiebijeenkomst, evaluatie van alle
bewijslast van vorig jaar en verdiepende gesprekken, is er voor 2017 een nieuwe vragenlijst
opgesteld. De vragenlijst is zoals vorige jaren opgedeeld in vier onderdelen: onderwijs, onderzoek,
bedrijfsvoering en integrale benadering. Het merendeel van de vragen (32/38) is grotendeels
hetzelfde gebleven. Een aantal vragen adresseren dezelfde thematiek als in de vragenlijst van vorig
jaar, maar vanuit een nieuwe invalshoek. Daarnaast zijn een aantal vragen toegevoegd. Bij alle
vragen vindt u een toelichting van de puntentoekenning.
Morgen hanteert de definitie van duurzame ontwikkeling uit het Brundtland-rapport:
duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van huidige
generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te
voorzien te beperken. Enerzijds vinden wij het belangrijk dat u hier op bepaalde gebieden invulling
aan geeft. Middels de onderwerpen die we in de vragenlijst adresseren proberen wij u te motiveren
om op deze gebieden duurzame ontwikkeling na te streven. Anderzijds vinden wij het net zo
belangrijk dat uw instelling de vrijheid ervaart om een eigen praktische invulling van duurzame
ontwikkeling te kiezen. Veel vragen laten u de keuze om duurzaamheid vanuit uw eigen perspectief
in te vullen.

Puntentelling en bewijslast
We hebben besloten om dit jaar alle onderdelen van de vragenlijst evenredig te wegen. Per
onderdeel van de vragenlijst (onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en integrale benadering), zijn
100 punten te verdienen. De maximaal te behalen score is daarmee 400 punten. Per vraag is het
totaal aantal te behalen punten vermeld. Op de tweede pagina van de vragenlijst vindt u een
overzicht van de te behalen punten per vraag.
De puntentoekenning vindt in twee rondes plaats. Vanaf maandag 27 februari tot en met vrijdag
17 maart heeft u de tijd om de vragenlijst te beantwoorden. Hierna berekenen wij uw score aan
de hand van de door u gegeven antwoorden en sturen wij u een feedbackrapport met toelichting
op de puntentoekenning. Dit geeft u de kans om uw antwoorden te verbeteren of de juiste
bewijsstukken toe te voegen, waarna u deze vanaf maandag 3 tot en met vrijdag 14 april aan ons
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door kunt geven. Op basis van uw antwoorden in deze tweede invulronde berekenen wij uw
definitieve score. Deze wordt bekend gemaakt op de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het
Hoger Onderwijs op vrijdag 19 mei.
De punten zullen worden toekend door rankers: speciaal aangestelde studenten verbonden aan
Morgen. De rankers zullen alle antwoorden en bewijsstukken per vraag vergelijken en aan de hand
van door Morgen opgestelde criteria punten toekennen zowel na de eerste als tweede invulronde.
Bij alle vragen vindt u een toelichting van de puntentoekenning. Deze toelichting is voor uw
instelling een indicatie van de criteria die de rankers en het projectteam van Morgen gebruiken bij
de puntentoekenning. De rankers en het projectteam van Morgen behouden het recht om van
deze indicatie af te wijken, mits dit expliciet vermeld wordt in de beoordeling.
Een belangrijk onderdeel van de SustainaBul vragenlijst is het bijvoegen van beleidsrapporten
en/of andere documenten. De puntentoekenning hangt voor een groot deel af van de kwaliteit
(en begrijpbaarheid) van de bewijsstukken. Bij vragen over het aan te leveren bewijs kan
gedurende het proces altijd contact opgenomen worden met het projectteam van SustainaBul via
sustainabul@studentenvoormorgen.nl.

Vertrouwelijkheid en transparantie
Dit jaar zullen wij uw antwoorden en de bijgevoegde beleidsstukken openbaar maken, tenzij u
ons expliciet verzoekt dit niet te doen. Per vraag kunt u aangeven of u bezwaar heeft tegen het
openbaar maken van uw antwoord. De gegevens zullen in eerste instantie uitsluitend gebruikt
worden om uw antwoorden te controleren. Als u aangeeft bezwaar te hebben tegen
openbaarmaking, worden uw gegevens uitsluitend ingezien door de rankers en het projectteam
van SustainaBul.
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. Wij stellen het daarom erg op prijs als u uw antwoorden
door middel van openbaarmaking in dienst stelt van de verduurzaming van het onderwijs. Dit jaar
zal het delen van best practices centraal staan, onder andere middels een bijeenkomst op de
Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO) op 19 mei en door de prijs
‘Meest iconische project’ uit te reiken.
De komende jaren zal het delen van informatie een belangrijk onderdeel blijven van het werk van
Morgen. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat een duurzame instelling transparantie hoog in het
vaandel heeft staan. Dit jaar kunt u daarom maximaal 75% van het totaal te behalen punten per

Definitieve versie

vraag verdienen als u ervoor kiest om uw antwoorden en de aangeleverde bewijsstukken niet
openbaar te maken.

Resultaat
Naar aanleiding van de antwoorden van alle deelnemende onderwijsinstellingen wordt de ranking
vastgesteld. Alle onderwijsinstellingen worden op volgorde van het totaal aantal punten in de
ranglijst opgenomen. Ook is het mogelijk om de eindscores op de vier verschillende onderdelen te
vergelijken.
Er zijn dit jaar meerdere prijzen te winnen. Elke deelnemende instelling wint sowieso een
SustainaBul. Hierbij krijgen de eerste vijf instellingen in de ranking een Gouden SustainaBul,
nummers 6 tot en met 10 een Zilveren SustainaBul, nummers 11 tot en met 15 een Brozen
SustainaBul en de overige deelnemers een Groene SustainaBul. Ook zijn er nog speciale prijzen te
winnen voor de Topscoorder (de instelling met de hoogste eindscore) en het Meest Iconische
Project (de hoogst scorende best practice). We reiken ook prijzen uit aan de Beste HBO en Beste
Universiteit (de HBO en universiteit met de hoogste eindscores). Tot slot worden ook de
topscoorders op de individuele onderdelen van de vragenlijst met een prijs beloond. Hierbij kunt
u een prijs krijgen voor Onderwijs, Onderzoek, Bedrijfsvoering of Integrale Benadering. Met
uitzondering van de prijzen voor Beste HBO en universiteit is er maximaal 1 prijs per instelling te
verdienen.

Te verdienen
prijzen

Topscoorder
Meest iconische project
Beste HBO
Beste universiteit
Onderwijs
Onderzoek
Bedrijfsvoering
Integrale benadering
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1
2
3
4
5
6
7

Integraal in het curriculum
Stimuleren duurzaamheidsonderzoek/-stage/-scriptie
Communicatie en transparantie
Ondersteuning en training van docenten
Expertise onder docenten
Aanbod cursussen en minoren
Aanbod voor groot publiek

20
15
10
20
10
10
15

8
9
10
11
12
13

Stimuleren duurzaamheidsonderzoek (nieuw!)
Communicatie
Onderzoeksinstituut (nieuw!)
Fondsen voor onderzoek (nieuw!)
Onderscheidend onderzoek (nieuw!)
Maatschappelijke toepasbaarheid (nieuw!)

20
10
15
15
15
25

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aanspreekpunt
Transparantie
Langetermijnvisie
Investeringen
ABP (nieuw!)
Reductie emissies
Mobiliteit
Groene energie
Reductie energieverbruik
Reductie waterverbruik
Kraanwater
Afvalbeleid
Voedselverspilling
Duurzame inkoop
Catering
Consumptie dierlijke producten

5
10
10
5
5
5
8
5
10
5
4
8
4
8
4
4

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Behaalde successen
Uitdagingen
Communicatie
Samenwerkingsverbanden
Studentenparticipatie
Medewerkersparticipatie
Personeelsbeleid
Leer- en werkomgeving
Maatschappelijke betrokkenheid

15
15
10
10
10
10
10
10
10
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ONDERWIJS
Heeft uw onderwijsinstelling duurzaamheid een integraal onderdeel gemaakt van het
onderwijs?
 Ja, het is ons duidelijk hoe verschillende vakgebieden bijdragen aan duurzame ontwikkeling
en dit komt terug in interne richtlijnen en de opleidingen (beleidsdocument en
praktijkvoorbeelden toevoegen)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat duurzaamheid een
integraal onderdeel is van het onderwijs van alle studenten, bijvoorbeeld door middel van een
verplicht duurzaamheidsvak. Meerdere cursusomschrijvingen of een visiestuk, zonder
praktijkvoorbeelden, leveren ook punten op.

Worden studenten actief ondersteund of gestimuleerd bij het vinden en uitvoeren van een
initiatief, stage, bachelor- of masterscriptie of het gebied van duurzaamheid?
 Ja, studenten worden op meerdere manieren ondersteund of gestimuleerd
(praktijkvoorbeelden toevoegen, zoals een duurzame stagemarkt of lijst met voorgestelde
duurzame onderzoeksthema’s)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als er verschillende manieren worden aangegeven waarop
studenten ondersteund of gestimuleerd worden. Ook met één voorbeeld of met een visiestuk,
zonder praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.
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Communiceert uw instelling duidelijk aan studenten over duurzaamheid binnen het
onderwijs?
 Ja, we communiceren hoe duurzaamheid geïntegreerd wordt binnen het onderwijs en waar
en hoe dit al gebeurd is (beleidsdocument en praktijkvoorbeelden toevoegen)
 Ja, we vermelden dit in studieomschrijvingen (voorbeeld toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat duurzaamheid binnen
het onderwijs duidelijk gecommuniceerd wordt via een algemene website, zowel de visie op
duurzaam onderwijs als een lijst met duurzaamheidsvakken of -studies. Ook als er enkel per
opleiding of via social media wordt gecommuniceerd, levert dit punten op.

Voorziet uw instelling in de ondersteuning en training van het onderwijzend personeel met
het doel om kennis over duurzaamheid te vergroten en duurzaamheid te integreren in het
curriculum?
 Ja, we voorzien in ondersteuning dan wel training van het onderwijzend personeel op het
gebied van duurzaamheid (praktijkvoorbeelden toevoegen)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee, maar we doen dit wel met andere middelen (praktijkvoorbeelden toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat het ondersteuning biedt
aan docenten om duurzaamheid te integreren in het curriculum door bijvoorbeeld trainingen of
masterclasses aan te bieden en hier duidelijk over te communiceren. Ook met ondersteuning via
symposia of lezingen over duurzaamheid, zijn punten te verdienen.
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Is het voor studenten duidelijk welke docenten/professoren expertise bezitten met
betrekking tot duurzaamheid?
 Ja, we hebben een makkelijk vindbaar en helder overzicht van docenten/professoren met
duurzaamheidsexpertise (bewijs toevoegen)
 Ja, we doen dit met andere middelen (voorbeelden toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling een voor studenten inzichtelijke lijst heeft
van docenten/professoren die duurzaamheidsexpertise hebben. Als de instelling aan de hand van
voorbeelden kan laten zien dat er losse openbare profielen van docenten/professoren zijn waaruit
blijkt dat zij duurzaamheidsexpertise hebben, levert dit ook punten op.

Biedt uw onderwijsinstelling cursussen en/of minoren aan die gericht zijn op duurzaamheid
en toegankelijk zijn voor elke student van de instelling?
 Ja (links naar cursussen en minoren of ander bewijsdocument toevoegen en toegankelijkheid
toelichten)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat er meerdere
cursussen/minoren toegankelijk zijn voor iedereen. Toegankelijkheid voor iedereen vormt een
meerwaarde ten opzichte van de hoeveelheid cursussen/minoren. Ook met een visiestuk, zonder
praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.
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Biedt uw onderwijsinstelling duurzaamheidscursussen, -lesmaterialen, -MOOCs (Massive
Open Online Course) of kennisconferenties/-workshops aan die openbaar toegankelijk zijn
voor een breed publiek buiten de instelling?
 Ja (links naar cursussen en minoren of ander bewijsdocument toevoegen en toegankelijkheid
toelichten)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als er verschillende manieren worden aangegeven waarop
een breed publiek duurzaamheidskennis kan verkrijgen, gratis en gemakkelijk vindbaar. Online
informatie heeft meerwaarde ten opzichte van offline informatie. Ook met een visiestuk, zonder
praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.
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ONDERZOEK
Stimuleert uw instelling onderzoekers in de breedte van de organisatie om een bijdrage te
leveren aan duurzaamheidsvraagstukken?
 Ja, en daarnaast stimuleren we interdisciplinair onderzoek (beleidsdocument en voorbeelden
toevoegen)
 Ja (beleidsdocument en voorbeelden toevoegen)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat er beleid wordt gevoerd
om interdisciplinair onderzoek naar duurzaamheidsvraagstukken te stimuleren binnen alle
faculteiten. Ook als de instelling beleid voert om interdisciplinair onderwijs te stimuleren binnen
een deel van de faculteiten zijn punten te verdienen. Ook als de instelling beleid voert om enkele
of alle faculteiten vanuit enkel hun eigen discipline te betrekken bij het onderzoek naar
duurzaamheidsvraagstukken zijn punten te verdienen. Ook met een visiestuk, zonder
praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.

Communiceert uw instelling via social media, de nieuwsbrief en de website duidelijk over
nieuwe onderzoeken en de eigen expertise op duurzaamheidsgebied?
 Ja (links naar social media, website, etc. toevoegen)
 Ja, maar niet consequent via alle kanalen (bewijs toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat er via zowel
specialistische kanalen (bijvoorbeeld een Twitter-account enkel gewijd aan duurzaamheid) als
algemene kanalen (bijvoorbeeld de Twitter-account van de instelling) wordt gecommuniceerd
over duurzaamheidsonderzoek. Er zijn ook punten te verdienen als de instelling kan aantonen dat
er regelmatig informatie wordt gedeeld over onderzoek naar duurzaamheid via algemene
communicatiekanalen, of als er incidenteel aandacht wordt besteed aan
duurzaamheidsonderzoek.

Definitieve versie

Heeft uw instelling een eigen onderzoeksinstituut of expertisecentrum gericht op
duurzaamheid?
 Ja, één of meerdere faculteitoversteigende onderzoeksinstituten gericht op interdisciplinair
onderzoek (bewijs toevoegen)
 Ja, één of meerdere onderzoekinstituten (bewijs toevoegen)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat één of meerdere
onderzoeksinstellingen zich richten op interdisciplinair duurzaamheidsonderzoek en kennis en
kunde vanuit verschillende faculteiten benutten. Er kunnen ook punten verdiend worden door aan
te tonen dat één of meerdere onderzoeksinstituten gericht zijn op duurzaamheidsvraagstukken.
Ook met een visiestuk, zonder praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.

Zorgt uw instelling ervoor dat er ieder jaar voldoende fondsen beschikbaar zijn voor
duurzaamheidsonderzoek?
 Ja, door een eigen onderzoeksfonds gericht op duurzaamheid (bewijs financiering
duurzaamheidsonderzoek vanuit eigen fonds toevoegen)
 Ja, door langdurige partnerschappen aan te gaan met bedrijven of (overheids)instellingen
(bewijs toevoegen)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat het een onderzoeksfonds
heeft gericht op duurzaamheid, of drie langdurige partnerschappen is aangegaan gericht op
duurzaamheidsonderzoek. Ook zijn er punten te behalen als er onderzoek gefinancierd wordt
vanuit algemene fondsen of als er minder dan drie langdurige partnerschappen zijn aangegaan.
Ook met een visiestuk, zonder praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.
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Heeft uw instelling in 2016 onderscheidend onderzoek gedaan op het gebied van
duurzaamheid?
 Ja, en dat onderzoek is onderscheidend omdat … (bewijs toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat het onderzoek op ten
minste drie aspecten onderscheidend is, bijvoorbeeld in de maatschappelijke relevantie, in het
samenwerkingsverband, in de onderzoeksthematiek of in de methodiek. Ook als het onderzoek
in andere aspecten onderscheidend is, kunnen hier bij adequate toelichting volledige punten voor
toegekend worden. Ook als er meerdere voorbeelden worden gegeven van onderzoeken die op
minder dan drie aspecten onderscheidend zijn, levert dit punten op.

Heeft uw instelling in 2016 maatschappelijk toepasbaar onderzoek gedaan op het gebied van
duurzaamheid?
 Ja, ons onderzoek heeft bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van de maatschappij
door … (bewijs toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat er concrete plannen zijn
om de onderzoeksresultaten binnen vijf jaar toe te passen, bijvoorbeeld in samenwerking met het
bedrijfsleven of de overheid. Ook als de instelling kan onderbouwen hoe onderzoeksresultaten op
korte termijn maatschappelijk toepasbaar zijn, maar hier nog geen concrete plannen voor zijn,
kunnen punten worden toegekend.

Definitieve versie

BEDRIJFSVOERING
Heeft uw instelling een duidelijk aanspreekpunt die verantwoordelijk is voor het
verduurzamen van de organisatie, bijvoorbeeld een coördinator?
 Ja, op verschillende lagen binnen de instelling (bewijsstuk toevoegen en toelichten welke rol
deze personen hebben binnen de organisatie)
 Ja, er is één aanspreekpunt (bewijsstuk toevoegen en toelichten welke rol deze persoon heeft
binnen de organisatie)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling zowel inzichtelijk kan maken wie welke
verantwoordelijk heeft binnen de instelling op het gebied van duurzaamheid, als openbaar
zichtbaar heeft gemaakt wie het aanspreekpunt is binnen de instelling op het gebied van
duurzaamheid.

Is de onderstaande bedrijfsdata openbaar gemaakt?
1. Emissies: gespecificeerde CO2-footprint; ambities en resultaten
 Ja (link toevoegen)
aangaande CO2-reductie
 Nee
2. Financiën: begroting; overzicht van (geplande) investeringen
 Ja (link toevoegen)
met instellingskapitaal
 Nee
3. Energie: specificatieoverzicht energieverbruik; ambities en
 Ja (link toevoegen)
resultaten aangaande energieverbruik
 Nee
4. Water: overzicht verbruik; ambities en resultaten aangaande
 Ja (link toevoegen)
waterverbruik
 Nee
5. Inkoop: overzicht van de inkoop van goederen en diensten;
 Ja (link toevoegen)
omschrijving toekomstambities
 Nee
6. Catering: keurmerken; verkoopoverzichten; ambities en
 Ja (link toevoegen)
resultaten aangaande voedselverspilling
 Nee
7. Afval: overzicht afvalstromen; ambities en resultaten
 Ja (link toevoegen)
afvalscheiding en recycling; ambities en resultaten
 Nee
afvalreductie
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling alle data online beschikbaar heeft gesteld.
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Heeft uw onderwijsinstelling een holistische langetermijnvisie of -beleid voor het
verduurzamen van de bedrijfsvoering over ten minste de komende 10 jaar?
 Ja, we hebben onze ambities en concrete plannen hierin vastgelegd (beleids- of
visiedocument toevoegen)
 Ja, we hebben onze ambities hierin vastgelegd (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling een langetermijnplan heeft voor ten minste
de komende 10 jaar op het gebied van duurzaamheid, inclusief ambities en concrete plannen. Er
zijn ook punten te verdienen voor het uitspreken van langetermijnambities, zonder concrete
plannen. Ook wanneer het beleidsdocument ambities en concrete plannen uitspreekt voor een
periode van langer dan 4 jaar zijn punten te verdienen.

Wordt het kapitaal van uw instelling gebruikt om investeringen te doen die bijdragen aan
duurzame ontwikkeling?
 Ja (bewijsstuk toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling zowel directe investeringen doet in
onderwijs of infrastructuur als indirecte investeringen door bijvoorbeeld het ondersteunen van
start-ups.

Heeft uw instelling schriftelijk en publiekelijk aan ABP gevraagd om haar investeringen in de
fossiele industrie te divesteren naar andere fondsen?
 Ja (bewijsstuk toevoegen)
 Nee, maar we hebben wel de ambitie om dit te doen (bewijsstuk toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat ABP om divestering is
gevraagd. Er zijn ook punten te verdienen als er stappen zijn ondernomen om dit te gaan doen.
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Wat zijn de ontwikkelingen van uw instelling op het gebied van de uitstoot van
broeikasgassen (in termen van registratie, communicatie en reductie) in de afgelopen drie
jaar?
 Er is een verbetering per student/medewerker* (bewijsstuk toevoegen)
 Er is een verslechtering per student/medewerker (bewijsstuk toevoegen)
 Er is niets veranderd
 We weten het niet
*De uitstoot per student/medewerker berekent u door de totale uitstoot te delen door de som
van het aantal studenten en medewerkers.
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat emissies van CO2 en
andere broeikasgassen (vaak gemeten in CO2-equivalent) gereduceerd zijn. Extra punten zijn te
verdienen als de instelling haar CO2-footprint compenseert, bijvoorbeeld door aankoop van
certificaten.

Heeft de instelling maatregelen genomen om het woon-/werkverkeer en het zaken- of
dienstenverkeer te verduurzamen?
 Ja (bewijsstuk toevoegen)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat het gebruik van fiets,
openbaar vervoer en elektrisch vervoer gestimuleerd worden, het gebruik van de auto te
ontmoedigd wordt en dat de instelling maatregelen heeft getroffen om verkeersstromen te
verminderen. Ook instellingen die kunnen aantonen dat maatregelen uit het verleden succesvol
zijn gebleken kunnen hier punten voor krijgen. Ook met een visiestuk, zonder praktijkvoorbeelden,
zijn punten te verdienen.
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Heeft uw instelling maatregelen genomen om het energiegebruik te verduurzamen,
bijvoorbeeld in termen van stroom en gas?
 Ja (bewijsstukken toevoegen)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling zelf duurzame energie produceert en
maatregelen heeft genomen om de rest van het energieverbruik te verduurzamen door
bijvoorbeeld groene stroom en gas in te kopen of door CO2-uitstoot te compenseren door middel
van certificaten. Ook met een visiestuk, zonder praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.

Is het energieverbruik van uw onderwijsinstelling in de afgelopen drie jaar afgenomen?
 Ja, het energieverbruik per student/medewerker* is afgenomen (bewijsstukken
toevoegen)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
*Het energieverbruik per student/medewerker berekent u door het totale energieverbruik te
delen door de som van het aantal studenten en medewerkers.
Volledig aantal punten is te verdienen als het energieverbruik per student/medewerker is
afgenomen in de afgelopen drie jaar. Indien kan worden aangetoond dat het energieverbruik
is afgenomen rekening houdend met graaddagen, dan worden hier meer punten voor
toegekend. Ook met een visiestuk, zonder praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.

Is het waterverbruik van uw onderwijsinstelling in de afgelopen drie jaar afgenomen?
 Ja, het waterverbruik per student/medewerker* is afgenomen (bewijsstukken toevoegen)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
*Het waterverbruik per student/medewerker berekent u door het totale waterverbruik te delen
door de som van het aantal studenten en medewerkers.
Volledig aantal punten is te verdienen als het waterverbruik per student/medewerker is
afgenomen in de afgelopen drie jaar. Ook met een visiestuk, zonder praktijkvoorbeelden, zijn
punten te verdienen.
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Stimuleert uw onderwijsinstelling het drinken van kraanwater onder studenten en
medewerkers?
 Ja (bewijs toevoegen)
 Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat het op meerdere
manieren het drinken van kraanwater stimuleert (bijvoorbeeld door het plaatsen van watertaps
of de verkoop van duurzame waterflessen). Ook met één voorbeeld of met een visiestuk, zonder
praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.

Wat zijn de ontwikkelingen van uw instelling op het gebied van afval (in termen van reductie,
scheiding, hergebruik en verwerking) in de afgelopen drie jaar?
 Er is een verbetering per student/medewerker* (bewijsstuk toevoegen)
 Er is een verslechtering per student/medewerker (bewijsstuk toevoegen)
 Er is niets veranderd
 We weten het niet
*Het geproduceerde afval per student/medewerker berekent u door de totale afvalproductie te
delen door de som van het aantal studenten en medewerkers.
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat er verbeteringen zijn
gemaakt in het reduceren van de totale afvalstroom en de restafvalstroom, het terugdringen van
zwerfafval, het vergroten van hergebruik en het verbeteren van afvalscheiding. Ook met
verbeteringen op een aantal van deze gebieden of met een visiestuk, zonder praktijkvoorbeelden,
zijn punten te verdienen.

Heeft uw instelling doelstellingen gepubliceerd en activiteiten ondernomen om
voedselverspilling tegen te gaan?
 Ja (bewijsstuk toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling zowel doelstellingen heeft geformuleerd
om voedselverspilling tegen te gaan als concrete activiteiten kan laten zien waarmee dit al
gebeurd is.
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Voldoen de inkoopvoorwaarden en/of het inkoopbeleid van uw onderwijsinstelling waar
mogelijk aan de onderstaande punten?*
1. De instelling hanteert voor de inkoop de
 Ja (bewijs toevoegen)
duurzaamheidscriteria** van Pianoo
 Nee
2. De instelling hanteert voor de inkoop de sociale
 Ja (bewijs toevoegen)
voorwaarden*** van Pianoo
 Nee
3. De instelling draagt bij aan het verbeteren van de
 Ja (bewijs toevoegen)
inkoopcriteria van Pianoo, bijvoorbeeld via Universitair
 Nee
Platform Inkoop (UPI)
4. De instelling heeft een hogere ambitie dan de richtlijnen
 Ja (bewijs toevoegen)
voor duurzame inkoop op RVO.nl
 Nee
5. De instelling geeft extra aandacht aan het duurzaam
 Ja (bewijs toevoegen)
inkopen van ICT, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
 Nee
Electronic Watch of Energy Star
*Mocht uw 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 toelichten. In dit
geval moet u zelf aantonen hoe uw beleid zich verhoudt tot de richtlijnen voor duurzame inkoop
van RVO.nl en Pianoo.
**
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaaminkopen/productgroepen
***
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaaminkopen/mvi-thema-s/internationale-sociale-voorwaarden
Volledig aantal punten is te verdienen als de inkoopvoorwaarden en/of het inkoopbeleid van de
onderwijsinstelling waar mogelijk aan alle bovenstaande punten voldoet.
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Welke van de onderstaande richtlijnen zijn opgenomen in de aanbesteding voor de cateraar
en wat is het percentage aangeboden producten met een duurzaamheidskenmerk?*
1. Eerlijke handel (Fairtrade)
 Ja (bewijs toevoegen)
 Nee
2. EKO-keurmerk of Europees biokeurmerk
 Ja (bewijs toevoegen)
 Nee
3. Lokale producten
 Ja (bewijs toevoegen)
 Nee
4. Seizoensproducten
 Ja (bewijs toevoegen)
 Nee
5. Standaarden met betrekking tot dierenwelzijn
 Ja (bewijs toevoegen)
 Nee
*Mocht de catering in uw instelling onderdeel zijn van de eigen organisatie, dan is het mogelijk
om punten te scoren met openbare publicatie van eigen inkooprichtlijnen.
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan laten zien dat ongeveer 50% of meer
van het inkoopvolume van de producten een duurzaamheidskeurmerk hebben en voorbeelden
laat zien bij de verschillende richtlijnen. Een hoger percentage duurzame producten heeft een
meerwaarde ten opzichte van het aanbieden van producten vanuit meerdere richtlijnen.

Heeft uw instelling of cateraar doelstellingen gepubliceerd en activiteiten ondernomen om
studenten en medewerkers te stimuleren om minder dierlijke producten te eten?
 Ja, wij ondernemen structureel activiteiten (bewijsstuk toevoegen)
 Ja, wij ondernemen incidenteel activiteiten (bewijsstuk toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling zowel doelstellingen heeft geformuleerd
om de consumptie van dierlijke producten te verminderen, als concrete en structurele activiteiten
kan laten zien waarmee dit al gebeurd is. Ook als er enkel incidenteel activiteiten worden
ondernomen, kunnen hier punten voor toegekend worden.
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INTEGRALE BENADERING
Wilt u aan de hand van één best practice de successen van uw instelling benadrukken in het
integreren van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en het handhaven
van een integrale benadering?
 Ja, dat wil ik! (bewijsstuk toevoegen en successen omschrijven)
 Nee, mijn instelling heeft geen successen behaald
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat de best practice middels
een integrale benadering heeft bijgedragen aan het integreren van duurzaamheid in onderwijs,
onderzoek én bedrijfsvoering en dit toelicht door de succesfactoren te identificeren. Er zijn ook
punten te verdienen als de best practice zich op een aantal van deze aspecten richt, maar niet
alle.

Wilt u aan de hand van één concreet voorbeeld toelichten welke uitdaging uw instelling nog
moet overwinnen in het integreren van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en
bedrijfsvoering en het handhaven van een integrale benadering, en welke plannen uw
instelling heeft om deze uitdaging te overwinnen?
 Ja, dat wil ik! (bewijsstuk toevoegen en uitdaging en oplossing omschrijven)
 Nee, mijn instelling is tevreden met waar we nu staan
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat een grote uitdaging in
het integreren van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek én bedrijfsvoering middels een
integrale benadering is geïdentificeerd en dit toelicht door de barrières die weggenomen moeten
worden te identificeren binnen al deze gebieden (onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en
integrale benadering). Er zijn ook punten te verdienen als het oplossen van de uitdaging zich op
een aantal van deze aspecten richt, maar niet alle.
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Heeft uw onderwijsinstelling een centraal communicatieplatform voor studenten en
medewerkers met een interesse in duurzaamheid?
 Ja (bewijsstuk toevoegen en manier van communicatie toelichten)
 Nee, maar we hebben wel één of meerdere decentrale communicatieplatforms (bewijsstuk
toevoegen en manier van communicatie toelichten)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen voor een centraal communicatieplatform waar studenten,
medewerkers én bestuurders actief deelnemen aan de dialoog. Ook voor decentrale
communicatieplatforms of communicatieplatforms met een beperkte doelgroep zijn punten te
verdienen.

Neemt
uw
instelling
deel
aan
regionale,
nationale
of
internationale
samenwerkingsverbanden die het doel hebben om duurzame ontwikkeling te stimuleren?
 Ja, wij nemen deel aan verschillende samenwerkingsverbanden (bewijsstuk toevoegen)
 Ja, wij nemen deel aan één samenwerkingsverband (bewijsstuk toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling deelneemt aan meerdere
samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus.

Betrekt uw onderwijsinstelling studenten bij duurzaamheidsinitiatieven of -beleid?
 Ja, op verschillende manieren (bewijsstuk toevoegen en manier van participatie toelichten)
 Ja, middels één initiatief (bewijsstuk toevoegen en manier van participatie toelichten)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling studenten actief laat participeren middels
diverse platforms, bijvoorbeeld via de website, een fysieke plek in de onderwijsinstelling of een
studentennetwerk. Offline initiatieven vormen een meerwaarde ten opzichte van online
initiatieven.
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Betrekt uw onderwijsinstelling medewerkers bij duurzaamheidsinitiatieven of -beleid?
 Ja, op verschillende manieren (bewijsstuk toevoegen en manier van participatie toelichten)
 Ja, middels één initiatief (bewijsstuk toevoegen en manier van participatie toelichten)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling medewerkers actief laat participeren
middels diverse platforms, bijvoorbeeld via de website, een fysieke plek in de onderwijsinstelling
of ureninzet.

Heeft uw instelling maatregelen genomen om het personeelsbeleid te verduurzamen?
 Ja, wij hebben meerdere maatregelen genomen (bewijsstuk toevoegen)
 Ja, wij hebben een enkele maatregel genomen (bewijsstuk toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling drie voorbeelden van maatregelen kan
geven waarmee het personeelsbeleid verduurzaamd is, bijvoorbeeld door middel van
mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit, gezondheids- of diversiteitsbeleid of
beleid op social return. Ook als het personeelsbeleid in andere aspecten duurzaam is, kunnen hier
bij adequate toelichting volledige punten voor toegekend worden. Bij voorkeur vallen de drie
maatregelen in verschillende categorieën.
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Heeft uw instelling maatregelen genomen om een duurzame leer- en werkomgeving te
creëren?
 Ja, wij hebben meerdere maatregelen genomen (bewijsstuk toevoegen)
 Ja, wij hebben een enkele maatregel genomen (bewijsstuk toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling drie voorbeelden van maatregelen kan
geven waarmee de leer- en werkomgeving verduurzaamd is, bijvoorbeeld door middel van
antidiscriminatie of antipestbeleid, beleid ter bevordering van inclusiviteit of middels adequate
faciliteiten. Ook als de leer- en werkomgeving in andere aspecten duurzaam is, kunnen hier bij
adequate toelichting volledige punten voor toegekend worden. Bij voorkeur vallen de drie
maatregelen in verschillende categorieën.

Heeft uw instelling maatregelen getroffen om maatschappelijke betrokkenheid en
participatie te stimuleren bij studenten en medewerkers?
 Ja, dat doen wij structureel (bewijsstuk toevoegen)
 Ja, dat doen wij incidenteel (bewijsstuk toevoegen)
 Nee
Volledig aantal punten is te verdienen als de instelling kan aantonen dat maatschappelijke
betrokkenheid op een structurele wijze bij zowel studenten als medewerkers aangemoedigd
wordt. Er zijn ook punten te verdienen als de maatregelen enkel op studenten of medewerkers
gericht zijn of wanneer er incidenteel aandacht wordt besteed aan maatschappelijke
betrokkenheid.

