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Studenten voor Morgen lanceert nieuw platform voor de SustainaBul
De SustainaBul is sinds 2012 de door Studenten voor Morgen georganiseerde ranglijst tussen
Nederlandse hoger onderwijsinstellingen op het gebied van duurzaamheid. Om de ranking te bepalen,
vullen de instellingen jaarlijks een vragenlijst in en leveren ze bewijsstukken aan over de mate van
duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering van de
instelling. Waar voorheen slechts een website bestond om de vragenlijst in te vullen, dient
www.sustainabul.com nu ook als platform om kennis te delen en van elkaar te leren.
Onderwijsinstellingen -maar ook studenten- kunnen op het platform de verschillende instellingen
met elkaar vergelijken op basis van hun duurzame daden en ambities.

Nieuwe focus van de SustainaBul
Studenten voor Morgen is van mening dat onderwijs de basis is van alle vernieuwing en dit betekende dat de
SustainaBul niet achter kon blijven. Toen afgelopen voorjaar de SustainaBul 2018 tot een einde kwam, zijn de
plannen om de bakens voor SustainaBul 2019 te verzetten meteen tot uitvoering gebracht. De focus ligt nu op
kennisdeling en best practices. De bullen die normaliter werden uitgereikt aan alle deelnemers, zullen nu enkel
gaan naar de leukste/meest innovatieve/grootse best practices in plaats van naar de instellingen met het hoogste
puntenaantal. De uiteindelijke ranglijst krijgt minder aandacht, maar zal wel blijven bestaan.

Belangrijkste features nieuw platform
Tijdens de ontwikkeling van het platform, is er tijdens een feedbacksessie met betrokken hoger
onderwijsinstellingen bepaald dat er in het ontwerp van het platform niet alleen meer aandacht moest gaan
naar kennisdeling, maar ook naar onderwerpen zoals privacy en invulgemak. Deze komen nu allen ten volste
tot hun recht op www.sustainabul.com.
Kennisdelen kunnen de instellingen via blogitems met interessante tips en tricks. Ook is er een
vergelijkingsoptie waarbij de instelling zichzelf kan vergelijken met een andere instelling op de vier gebieden
waar de SustainaBul op rankt (onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en integrale benadering). Wat privacy
betreft is het mogelijk om antwoorden op bepaalde vragen van de SustainaBul (waarop de ranking wordt
bepaald) of bepaalde documenten en gegevens geheel privé te houden. Op het platform is het ook
vergemakkelijkt om antwoorden van (soortgelijke of dezelfde) vragen van vorig jaar te importeren naar de
invulomgeving van de SustainaBul 2019!

Uitreiking SustainaBul 2019
De beste best practices worden bekend gemaakt op de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs
op 24 mei 2019. Dit jaar vindt deze dag plaats op de AVANS in ’s Hertogenbosch.

EINDE PERSBERICHT
Niet voor publicatie: voor meer informatie of beeldmateriaal, neem contact op met Lieke Smets,
bestuurslid PR Studenten voor Morgen via pr@studentenvoormorgen of met Shanice Campbell,
bestuurslid Hoger Onderwijs Studenten voor Morgen en portefeuillehouder van de SustainaBul via
onderwijs@studentenvoormorgen.nl.

