
 

 

 
 
[English below] 
Als bestuurslid Hoger Onderwijs (16 uur per week) heb je een hart voor onderwijs en 
onderhoud je het onderwijsnetwerk van Studenten voor Morgen, bestaande uit tal van 

hbo’s en universiteiten. Je bent de voorman/-vrouw van een van Studenten voor 
Morgen’s belangrijkste projecten: de SustainaBul. Dit is onze jaarlijkse 
duurzaamheidsranglijst voor Nederlandse universiteiten en hogescholen, waarmee we 
ze prikkelen om zichzelf te (blijven) verduurzamen. Ook werk je samen met andere 
partijen aan de organisatie van de Groene Peper, voorheen Nationale Dag voor 
Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO).  

Naast je functie kies je een of meerdere projecten van Studenten voor Morgen 
waar je aan gaat werken. Je zet hierbij plannen om in actie, met veel ruimte voor eigen 
inbreng en de mogelijkheid om je bestuursfunctie zelf verder in te richten. 

Functie-eisen: 
 Je bent diplomatiek en professioneel; 
 Je bent een doorzetter, vastberaden om je doelen te bereiken; 
 Je bent ondernemend en betrokken; 
 Je bent een groot organisatorisch talent; 
 Je beschikt over leiderschapskwaliteiten; 
 Je beschikt over strategisch- en tactisch inzicht. 

 
Word jij de duurzame schakel in het onderwijsnetwerk van Studenten voor Morgen? 
Solliciteer dan uiterlijk 19 april 2020 voor de functie van bestuurslid Hoger Onderwijs 
van Studenten voor Morgen! 
 
Meer informatie over hoe je kunt solliciteren en wat Morgen allemaal doet, vind je in 
de algemene vacature of op onze website. Wil je meer weten over deze functie? Neem 
dan contact op met Nadine Bartman, huidig bestuurslid Hoger Onderwijs & PR, via 
onderwijs@studentenvoormorgen.nl. 
 

 
 

http://www.studentenvoormorgen.nl/vacatures/
http://www.studentenvoormorgen.nl/


 

 

As board member Higher Education (16 hours per week) you have a heart for 
education and you maintain the education network of Studenten voor Morgen, 
consisting of many universities and universities of applied science. You are the leading 
man or woman of one of Studenten voor Morgen’s most important projects, our 
sustainability ranking for higher education institutions: the SustainaBul. This is our 
yearly sustainability ranking for Dutch institutions of higher education, with which 
we aim to stimulate institutions to continue to become more sustainable. In addition, 
you will be part of the organisation of the Groene Peper, formerly known as the 
National Day of Sustainability in Higher Education (NDDHO).  
 In addition to your function, you choose one or more projects of Studenten voor 
Morgen that you want to work on. You turn plans into action, with plenty of room for 
your own initiative and the possibility to further design your board function to your 
liking. 
 

Requirements:   
 You are diplomatic and professional.  
 You are persistent, determined to accomplish your goals; 
 You are enterprising and engaged; 
 You are a great organisational talent; 
 You have leadership qualities; 
 You have strategic and tactical insight; 

 

Do you want to become the sustainable link in the education network of Studenten 
voor Morgen? Please apply no later than April 19, 2020 for the position of board 
member Higher Education of Studenten voor Morgen!  
 

If you would like to know more on how to apply and about Studenten voor Morgen, 
take a look at the general vacancy or our website. Do you want to know more about this 
function? Contact Nadine Bartman, current board member of Higher Education & PR, 
via onderwijs@studentenvoormorgen.nl. 
 
Note: The internal language of Studenten voor Morgen is currently Dutch. 

https://www.studentenvoormorgen.nl/vacatures/
http://www.studentenvoormorgen.nl/

