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Studenten voor Morgen is van mening dat hoger onderwijsinstellingen een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid dragen om zich in te zetten voor een duurzame samenleving. Sinds 
2012 organiseert Studenten voor Morgen daarom de SustainaBul: dé duurzaamheidsranglijst 
voor hoger onderwijsinstellingen, met als doel om de integrale verwerking van 
duurzaamheid in hun visie en beleid te stimuleren. Het beoordelingsproces voor de 
SustainaBul 2021 is 15 februari van start gegaan.  

Studenteninitiatief 
De SustainaBul onderscheidt zich van andere ranglijsten, omdat zowel het initiatief als de 
uitvoering volledig vanuit studenten komt. In 2012 had duurzaamheid bij het bestuur van 
veel hoger onderwijsinstellingen weinig tot geen prioriteit. De komst van de SustainaBul 
heeft echter veel teweeggebracht. Zo hebben veel instellingen in de loop der jaren 
zogeheten ‘Green Offices’ opgericht, bestaande uit studenten met een missie om de 
instelling te verduurzamen. Ook zijn er op verschillende instellingen speciale 
duurzaamheidsmedewerkers aangenomen, die zich inzetten voor hetzelfde doel. Dankzij de 
SustainaBul kreeg Studenten voor Morgen in het jaar van het Klimaatakkoord van Parijs 
(2015) ‘het Groentje’: de aanmoedigingsprijs voor duurzame initiatieven die door jongeren 
worden ontplooid.  

Benchmark  
Het competitieve element van de SustainaBul motiveert de hoger onderwijsinstellingen om 
aan de slag te gaan met duurzaamheid om een lage notering tegen te gaan. Toch is de 
ranglijst er niet om met de vinger te wijzen naar de laag scorende instellingen, noch is op de 
eerste plek eindigen het hoogste doel. De SustainaBul is vooral van waarde omdat het 
fungeert als benchmark: een vergelijkend onderzoek waarbij de duurzaamheidsprestaties 
van de hoger onderwijsinstellingen op identieke wijze worden onderzocht en hierdoor met 
elkaar vergeleken kunnen worden. Hierdoor wordt bewustwording gecreëerd bij de hoger 
onderwijsinstellingen over hun eigen positie, waardoor een kritische blik geworpen kan 
worden op het eigen handelen en de feedback op een positieve manier kan worden 
gebruikt.  

 

 



Om de benchmark tot zijn recht te laten komen en een objectieve vergelijking te 
waarborgen, heeft Studenten voor Morgen in 2020 de beslissing genomen om de 30 
grootste hoger onderwijsinstellingen automatisch mee te nemen in de ranglijst. Hiermee 
wordt voorkomen dat instellingen die bang zijn laag te scoren, niet meedoen. Deze editie 
zullen zelfs 32 instellingen worden beoordeeld. 

Kennisdeling 
Kennisdeling is een belangrijk thema als het gaat om verduurzaming. Door van elkaar te 
leren kunnen de hoger onderwijsinstellingen de handen ineenslaan en toewerken naar 
duurzaam hoger onderwijs. Om kennisdeling tussen de instellingen te faciliteren, biedt de 
SustainaBul hoger onderwijsinstellingen de ruimte om hun best practices te delen. Dit wordt 
gestimuleerd door het toekennen van bonuspunten voor alle instellingen die best practices 
aanleveren. Daarnaast zal de instelling met de meest innovatieve best practice beloond 
worden met een extra prijs, die wordt toegekend door een vakjury. 

Het beoordelingsproces 
Sinds de eerste editie is de methode voor het ranken van de hoger onderwijsinstellingen 
meermaals herzien en verbeterd. Dit jaar zal de weg die in de editie van 2020 is ingeslagen 
worden vervolgd. Dit houdt in dat de instellingen worden beoordeeld op basis van een 
vragenlijst, die focust op de integratie van duurzaamheid in beleid aangaande het onderwijs, 
het onderzoek en de bedrijfsvoering van de betreffende hoger onderwijsinstelling. De 
vragenlijst heeft daarnaast oog voor vijf belangrijke pijlers: een beleidsvisie, een strategie, de 
implementatie en monitoring, transparantie en de betrokkenheid van studenten en 
medewerkers. Tot slot worden ook de Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties als raamwerk meegenomen in de beoordeling.  

Het ranken van de instellingen verloopt in verschillende rondes. In de eerste ronde wordt de 
vragenlijst ingevuld door een groep Nederlandse studenten – die zich hebben aangemeld 
als ranker. Deze rankers baseren hun oordeel op online beschikbare informatie en 
beleidsdocumenten. Vervolgens krijgen de hoger onderwijsinstellingen de tijd om de door 
de rankers gegeven scores en feedback in te zien. Zij krijgen dan de kans om hun score te 
verbeteren door met een inhoudelijke reactie te komen en waar nodig aanvullend 
bewijsmateriaal aan te leveren. Deze reacties zullen in de laatste ronde van het 
beoordelingsproces worden meegenomen door de rankers, waarna de ranglijst van de 
SustainaBul 2021 definitief zal worden gemaakt. De uitreiking zal plaatsvinden op 28 mei 
tijdens de Groene Peper.  

Ook met de editie van 2021 draagt de SustainaBul bij aan de verduurzaming van het Hoger 
Onderwijs!  

 



Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over de SustainaBul, neem contact op met het SustainaBul team via 
sustainanabul@studentenvoormorgen.nl of 0620073898. Voor de vragenlijst (in de bijlagen 
vindt u de deelnemerslijst) klik hier.  


