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Met dank aan iedereen die heeft
meegewerkt aan editie 2021 van de
SustainaBul van Studenten voor Morgen

Over Studenten voor Morgen

Studenten voor Morgen (SvM) is een
nationale netwerkorganisatie, die compleet
gerund wordt door studenten. De
organisatie streeft naar de integratie van
duurzaamheid binnen het hoger onderwijs.
Dit wordt gedaan door het organiseren van
projecten, zoals de SustainaBul, die
bijdragen aan dit doel. Daarnaast faciliteert
Studenten voor Morgen een netwerk voor
de 40 aangesloten lidorganisaties. Door
middel van dit netwerk wordt
samenwerking gestimuleerd en worden
lokale duurzaamheidsinitiatieven
vertegenwoordigd met een nationale stem.

duurzame wereld. Studenten voor Morgen
streeft naar een wereld waarin studenten
gebruik maken van hoger onderwijs waarin
duurzaamheid compleet is geïntegreerd.
Studenten voor Morgen stimuleert hoger
onderwijsinstellingen daarom om
duurzaamheid op te nemen in hun
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.
Studenten voor Morgen werkt met
partnerorganisaties. Coöperatie Leren voor
Morgen, waar Studenten voor Morgen
onderdeel van uitmaakt, heeft sinds 2017
de missie om van peuter tot
jongvolwassenen binnen en buiten het
onderwijssysteem duurzaamheid te
integreren.

De missie van Studenten voor Morgen is
bijdragen aan het realiseren van drie
Sustainable Development Goals (4: Quality
Education. 13: Climate Action en 17:
Partnership for the Goals) in een
optimistische, onafhankelijke en politiek
neutrale manier, door krachten te
bundelen en het versterken van de
beweging voor verduurzaming in het
hoger onderwijs.

Meer informatie over Studenten voor
Morgen is te vinden via onze website:
https://www.studentenvoormorgen.nl.

SustainaBul
Sinds 2012 organiseert Studenten voor
Morgen de SustainaBul, de landelijke
duurzaamheidsranglijst voor hoger
onderwijsinstellingen. Deze landelijke
ranglijst heeft als doel om
onderwijsinstellingen te prikkelen en te
stimuleren om duurzaamheid integraal te
verwerken in hun visie en beleid op het
gebied van onderwijs, onderzoek en
bedrijfsvoering. Het geeft inzicht waar de
mogelijkheden liggen op het gebied van
verduurzaming. De ranglijst onderscheidt
zich van andere ranglijsten doordat het
initiatief vanuit studenten komt. Daarnaast
ontvangt elke instelling een
feedbackrapport.

Onderwijsinstellingen hebben een
belangrijke voorbeeldfunctie en kunnen
veel betekenen in de transitie naar een
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Voorwoord
Met trots presenteer ik u het officiële
benchmarkrapport van de SustainaBul
2021! Na maanden van hard werken zijn
we heel trots op dit eindresultaat en
dankbaar voor iedereen die aan de
SustainaBul 2021 heeft bijgedragen. Net
als vorig jaar hebben we alle resultaten in
dit rapport gebundeld, zodat hiervan
geleerd kan worden en inzicht verkregen
wordt in de voortgang op het gebied van
duurzaamheid binnen hoger onderwijs.

duurzaamheid integraal verwerkt in het
onderzoek, onderwijs en de
bedrijfsvoering, gaat Studenten voor
Morgen door met het nastreven van deze
missie. Zowel van onder- als van bovenaf
moet het belang van een integrale
benadering van duurzaamheid onderkend
worden. En aangezien duurzaamheid vele
invalshoeken kent, zal de een hier op
bepaalde gebieden verder mee zijn dan de
ander. Maar juist dit kunnen we in ons
voordeel laten werken. Hoe meer we van
elkaar proberen te leren en onze krachten
bundelen, hoe sneller we het einddoel
bereiken. Doe je mee?

Toen de SustainaBul in 2012 begon, was
duurzaamheid nog geen belangrijk thema
binnen hoger onderwijsinstellingen. Nu, na
afloop van de 10e editie, kunnen we
concluderen dat er significante stappen zijn
gezet. Mede dankzij de stimulerende
werking van de SustainaBul krijgt
duurzaamheid steeds meer aandacht bij
hoger onderwijsinstellingen. Zo zijn er
talloze Green Offices opgericht en zijn er
bij verschillende instelling
duurzaamheidsmedewerkers aangenomen.
Zowel de ambities als de belangen worden
steeds groter, ook onder studenten. Als
landelijke netwerkorganisatie ziet
Studenten voor Morgen dit terug in het
groeiende aantal studenteninitiatieven dat
zich bij ons aansluit en zich schaart achter
een gemeenschappelijk streven: een
duurzame wereld.

Ik hoop dat dit rapport ter inspiratie dient
en dat we samen verder werken aan het
duurzame onderwijs van de toekomst.

Sophie Bakker
Secretaris en Vicevoorzitter ‘20 - ‘21
Studenten voor Morgen
Amsterdam, mei 2021

Maar we zijn er nog niet. Zolang nog niet
elke hoger onderwijsinstelling
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Introductie
Dit rapport, gepubliceerd door Studenten
voor Morgen, bevat een gedetailleerd
overzicht van de huidige status van de
integratie van duurzaamheid binnen
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bij
de 32 deelnemende hoger
onderwijsinstellingen.

Amber. Amber is een toonaangevende
speler in duurzame deelauto’s. Duurzaam
deelvervoer is enorm in opmars bij hoger
onderwijsinstellingen en dus zal Amber
een belangrijke toevoeging zijn binnen de
duurzaamheidspuzzel.
“Amber is opgericht door toenmalige
studenten van de TU Eindhoven met als
visie de auto, die gemiddeld 95% van de
tijd stilstaat, efficiënter en duurzamer in te
zetten. Een partnership met de SustainaBul
is daarom voor ons een logische stap.
Binnen meerdere Nederlandse
universiteiten en hogescholen wordt er
ondertussen gebruik gemaakt van onze
elektrische deelauto’s. We helpen ze
daarmee op een directe en laagdrempelige
manier hun mobiliteit te verduurzamen. Wij
garanderen mobiliteit waardoor je altijd op
je bestemming aankomt. We streven naar
het gemak van de eigen auto maar dan
zonder de lasten. Wij noemen dat ‘freedom
far beyond car ownership’”. Dit
gedachtegoed sluit goed aan bij de
ambities van de SustainaBul en maakt
Amber daarom een passende partner. Bij
deze bedanken wij Amber nogmaals voor
de samenwerking.

Het proces

Studenten kenden in ‘ranking ronde 1’
punten toe aan de hoger
onderwijsinstellingen op basis van de
vooraf vastgestelde vragenlijst. Dit deden
ze middels transparante informatie op de
websites van de instellingen en de ranking
van vorig jaar. De aanstelling van studenten
als rankers heeft twee belangrijke
voordelen. Allereerst vergroot het de
betrokkenheid van studenten, en daarnaast
bespaart het de instellingen zelf veel tijd.
Na deze eerste ronde konden de
onderwijsinstellingen de feedback en
scores van de rankers inzien. Zij hebben de
mogelijkheid gekregen om met een
aanvullende reactie te komen en extra
documentatie aan te leveren. De
feedbackrate van instellingen was 90,6%:
29 van de 32 instellingen zijn met een
reactie gekomen. Deze aanvullingen
werden vervolgens opnieuw door
studenten beoordeeld in ‘ranking ronde 2’
en dit resulteerde in de definitieve scores
en de ranglijst. Op basis het hele proces
zijn feedbackrapporten voor de
instellingen gegenereerd. Daarnaast is dit
benchmarkrapport geschreven, en is er
ook een best practice rapport waarin alle
aangeleverde best practices gebundeld
zijn. In totaal rankten 30 studenten deze
editie. Meer details over de methodologie
zijn te vinden in hoofdstuk 2.

Hoofdsponsor Amber
Wij zijn erg trots te kunnen vermelden dat
de SustainaBul 2021 mede mogelijk is
gemaakt door onze hoofdsponsor Drive
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hoofdcategorieën, maar dit niet als
zodanig in hun beleid opnemen.

Algemene resultaten
De resultaten van de SustainaBul 2021
laten zien dat er een groot verschil is tussen
de hoog en laag scorende instellingen, met
een maximale score van 351,3 en een
minimale score van 17,5, zoals te zien in de
ranking op pagina 5. De gemiddelde score
van 254,5 is een verbetering ten opzichte
van vorig jaar, maar laat nog steeds zien
dat er significante ruimte is om de mate van
integratie van duurzaamheid bij hoger
onderwijsinstellingen te verbeteren –
vooral bij minimaal en gemiddeld
scorende instellingen.
Over het algemeen zijn de hoog scorende
instellingen de instellingen die
vooruitstrevende voorbeelden hebben op
het gebied van alle pijlers: beleid,
implementatie en monitoring, strategie en
doelen met een langetermijnvisie,
betrokkenheid van studenten en andere
stakeholders en transparantie. Deze
leidende instellingen scoren niet in elke
categorie even hoog, hier zijn dus ook
zeker verbeterpunten te noemen.

De groep achterblijvers mist vaak op bijna
alle categorieën beleid op het gebied van
duurzaamheid. Er lijkt geen gestructureerd
beleid te zijn om de instelling te
verduurzamen. De instellingen die dit jaar
als laatste drie zijn geëindigd, zijn ook de
drie instellingen die als enige niet actief
hebben deelgenomen aan de SustainaBul
2021. Hierdoor konden de scores tijdens
tweede ranking ronde niet in
heroverweging genomen worden. Het kan
dus zijn dat er meer gebeurt dan dat de
rankers online hebben kunnen vinden.
Transparanter beleid en deelname aan de
volgende edities van de SustainaBul
bieden mogelijkheden voor de toekomst.

Overzicht van het rapport
Het rapport is als volgt opgebouwd.
Hoofdstuk 1 bevat de belangrijkste
bevindingen van de 3 categorieën
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.
Hoofdstuk 2 bevat de methodologie.
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de
prestaties per thema. Hoofdstuk 4 bevat de
belangrijkste conclusies van het onderzoek
en aanbevelingen vanuit Studenten voor
Morgen. Aanvullende informatie over de
weging, scorematrices en de deelnemende
instellingen is te vinden in de bijlagen I, II
en III.

Bij de groep instellingen die gemiddeld
scoort, missen vaak de strategieën en
doelen om een visie waar te maken.
Daarnaast is hier ook veel ruimte voor
verbetering op het gebied van monitoring
en betrokkenheid van studenten en andere
stakeholders. Opvallend zijn de
instellingen die duurzaamheid lijken te
implementeren in twee of meerdere
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Hoofdstuk 1: Belangrijkste bevindingen
manier om duurzaamheid verder te
verwerken, omdat daar meerdere thema’s
en verschillende achtergronden bij elkaar
komen en er zo breder en vanuit meerdere
perspectieven naar
duurzaamheidsaspecten gekeken wordt.
Daarnaast is het goed om de koppeling
tussen onderzoek en onderwijs te maken in
de vorm van onderzoeksprojecten waarin
studenten uitgedaagd worden om actuele
duurzaamheidsvraagstukken te
onderzoeken. Bij het samenstellen van
dergelijke projecten kan worden
samengewerkt met externe actoren om de
brug te leggen naar (de vraag vanuit) de
maatschappij. Dit zorgt voor duidelijke
maatschappelijke relevantie en werkt
tevens valorisatie van de kennis die wordt
opgedaan in de hand. Bij een aantal
instellingen zijn vooruitstrevende projecten
te vinden op dit gebied.

Onderwijs
Veel instellingen zijn bezig met het
verduurzamen van het onderwijs. Ze
erkennen het belang van duurzaam
onderwijs om hun studenten voor te
bereiden op de toekomst en hebben vaak
de ambitie hierop te verbeteren. Er kan
echter nog veel vooruitgang geboekt
worden op zowel het ontwikkelen van
strategieën om deze ambitie te
verwezenlijken als het implementeren van
concrete maatregelen die merkbaar zijn
voor studenten. Hierin zijn relatief grote
verschillen te zien tussen verschillende
instellingen.
Natuurlijk is het voor studierichtingen en
faculteiten die inherent te maken hebben
met duurzaamheidsvraagstukken
makkelijker om duurzaamheid een plek te
geven binnen het curriculum. De uitdaging
ligt bij het integreren van duurzaamheid
binnen de studierichtingen waarbij dit
minder voor de hand ligt. Het trainen en
ondersteunen van docenten wat betreft het
integreren van duurzaamheid in het
curriculum heeft hiertoe veel potentie,
maar wordt tot op heden helaas vaak
onderbenut. Ook door middel van minoren
kunnen studenten in aanraking komen met
duurzaamheid en hun kennis hierover
verdiepen. In veel gevallen kunnen
studenten al kiezen voor een duurzame
minor. Tenslotte kunnen instellingen de
SDGs gebruiken als kader voor duurzame
ontwikkeling om zo uiteenlopende thema’s
binnen het onderwijs te koppelen aan de
diverse aspecten van duurzaamheid.

Met het ondertekenen van het SDG Charter
hebben vrijwel alle Nederlandse
hogescholen en een aantal universiteiten
zich verbonden aan het uitdragen van de
SDGs en beloven zij bij te dragen aan het
behalen van de doelen in 2030. Bij veel
instellingen is inderdaad te zien dat het
onderzoek gekoppeld wordt aan de SDGs,
maar niet overal heeft het geleid tot beleid,
strategieën en implementatie in eigen
onderzoek.

Onderzoek

Vrijwel elke instelling vermeldt in het beleid
het streven naar het ondersteunen en
uitvoeren van onderzoek gerelateerd aan
duurzaamheid, iets wat wij een erg
positieve ontwikkeling vinden.
Interdisciplinair onderzoek is een goede
9

maatregelen mogelijk om een diverse en
inclusieve omgeving te garanderen.

Bedrijfsvoering
In het algemeen komt de visie van de
klimaatdoelen in 2030 terug in het beleid
van de hoger onderwijsinstellingen. Toch
blijft de vertaling van deze doelen naar
concrete strategieën en verstrekkende
impact in veel gevallen nog achter. Bij
mobiliteit wordt er met name gekeken naar
woon- en werkverkeer en blijft het lange
afstandsreizen nog veel buiten
beschouwing. Bij afval wordt nog vooral
gewerkt aan scheiding van afval en nog te
weinig aan reductie. Binnen de
energieopwekking is een groei in het
aandeel van duurzame herkomst. De eigen
aanleg van duurzame bronnen is aan het
toenemen, maar ligt nog laag. Er wordt
over het algemeen voldoende voldaan aan
de criteria Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen van PIANOO. Op het gebied van
sociale duurzaamheid is er voor veel
instellingen een groot scala aan

Studentenorganen zoals een Green Office
of een medezeggenschapsraad zijn actief
bezig met het ontwikkelen van nieuwe
strategieën om de instelling te
verduurzamen. Het betrekken van
studenten biedt veel mogelijkheden.
Brainstorms, onderzoeksprojecten en
challenges worden georganiseerd om
studenten mee te laten denken en met
creatieve ideeën te laten komen. Met het
ontwikkelen van concrete strategieën en
vooruitstrevend langetermijnbeleid kan
nog veel bereikt op het gebied van
duurzame bedrijfsvoering.
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Hoofdstuk 2: Methodologie
Sinds 2012 heeft Studenten voor Morgen
jaarlijks onderzocht in hoeverre
duurzaamheid geïntegreerd is bij hoger
onderwijsinstellingen op het gebied van
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. In
2020 heeft Studenten voor Morgen zich in
een aantal workshopsessies, onder andere
geleid door de Vereniging van Beleggers
voor Duurzame Ontwikkeling, een
organisatie die zich specialiseert in
benchmarking, en een brainstormsessie
met vertegenwoordigers van
onderwijsinstellingen, laten inspireren tot
een nodige update van de methodologie.
Zo werd besloten om van vrijwillige
deelname om te schakelen naar
automatische deelname van de 30 grootste
hoger onderwijsinstellingen. Daarnaast
werd toen besloten dat studenten als
rankers zowel de eerste ronde als de
tweede ronde van de ranking op zich
nemen. Deze editie is de ingeslagen weg
voortgezet. Het aantal deelnemers is zelfs
uitgebreid naar 32 en verwacht wordt dat
er elk jaar instellingen bij zullen komen.

Aantal punten en wegingen
De categorieën onderwijs, onderzoek en
bedrijfsvoering wegen alle drie even zwaar.
In elke categorie kunnen 110 punten
behaald worden. De weging van de vragen
per categorie verschilt, een uitgebreid
overzicht van de verschillende wegingen
staat in bijlage I van dit benchmarkrapport.
De best practices tellen mee als
bonuspunten, hiervoor kunnen maximaal
30 punten behaald worden. De totale
maximaal haalbare score is dus 360
punten.

In 2020 werd het thema sociale
duurzaamheid toegevoegd, waarbij wordt
gekeken naar diversiteit en inclusiviteit.
Daarnaast is dat jaar ook het framework van
de Sustainable Development Goals van de
Verenigde Naties opgenomen in de
vragenlijst.
Dit jaar, in 2021, is de vragenlijst herzien en
is ‘valorisatie’ als nieuw thema aan de
vragenlijst toegevoegd. Studenten voor
Morgen ziet valorisatie van kennis als een
kerntaak van hoger onderwijsinstellingen.
Kennis moet worden benut en het is
belangrijk dat hiervoor de koppeling met
de maatschappij wordt gemaakt.

Weging in de categorie onderwijs
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of de relevante informatie openbaar
(online) te vinden was.

Weging in de categorie onderzoek

Algemene scorematrix

Weging in de categorie bedrijfsvoering
bedbedrijfsvoering

Minimaal: er is een beleid voor enkele van
de faculteiten en/of de ambities in het
beleid zorgen voor minimale impact.
Gemiddeld: het beleid zorgt voor
positieve impact en geldt voor (bijna) alle
faculteiten. De ambities kunnen
aangescherpt worden vergeleken met
andere instellingen.
Vooruitstrevend: het beleid is
vooruitstrevend en geldt voor alle
faculteiten. De genoemde oplossingen zijn
ambitieus/ creatief/ vernieuwend/
opvallend en worden slechts op enkele
instellingen nageleefd.

Scorematrices en prestatieniveaus
Er zijn deze editie twee verschillende
scorematrices gebruikt. Het grootste deel
van de vragen (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
en 16) zijn beoordeeld aan de hand van de
volgende vijf pijlers: beleid, strategie en
doelen met een langetermijnvisie,
implementatie en monitoring,
betrokkenheid van studenten en andere
stakeholders en transparantie. Bij de eerste
vier pijlers werd gekeken naar 3
verschillend prestatieniveaus met
bijbehorende punten: minimaal,
gemiddeld of vooruitstrevend (voor deze
scorematrix, zie bijlage II). Voor
transparantie geldt dit niet: daar werd of
géén of één punt gegeven, afhangend van

Voor de vragen 4, 6, 12, 13, 14 en 17 is
gebruik gemaakt van een eenvoudigere
scorematrix, waarbij de vragen zijn
beoordeeld aan de hand van de
bovenstaande prestatieniveaus, waarbij
‘minimaal’ 0 punten, ‘gemiddeld’ 5,5
punten en ‘vooruitstrevend’ 11 punten
opleverden (voor deze scorematrix, zie
bijlage II).
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Ranking
In de editie van 2021 hebben 30 unieke
rankers in 17 teams de 32 instellingen in
twee rondes beoordeeld. Rankers kregen
in tweetallen één vraag toegewezen, die zij
voor elke instellingen hebben gerankt. Dit
vergrootte de objectiviteit, omdat er kon
worden vergeleken tussen de verschillende
instellingen. In de eerste ronde werd zowel
gekeken naar de beoordeling van vorig
jaar als naar welke informatie online
beschikbaar was om een beoordeling te
geven voor een desbetreffende vraag. In
de tweede ronde werd deze informatie in
combinatie met de aanvullingen van de
instellingen opnieuw beoordeeld en
werden de definitieve scores toegekend.
Zoals ieder jaar resulteert deze
beoordeling in een feedbackrapport voor
de instelling waarin bij elke vraag is
beschreven hoe ze scoren en op welke pun
punten ze zich kunnen verbeteren in het
komende jaar.

Ook elke aangeleverde best practice
leverde punten op. Bij het verdelen van het
aantal punten is er dit jaar gekeken naar in
hoeverre de best practices op een
vernieuwende, inspirerende en creatieve
manier bijdragen aan de verduurzaming
van het hoger onderwijs. Meer over de best
practices is te vinden in hoofdstuk 3.4.
Scorematrix Best Practices

13

Hoofdstuk 3: Resultaten per categorie
3.1 Onderwijs
Onder het thema onderwijs vallen de
onderwerpen duurzaamheid in
opleidingen en minoren, de training en
ondersteuning van onderwijzend
personeel en de integratie van de
Sustainable Development Goals (SDGs) in
het onderwijs. Veel van de instellingen zijn
bezig met het verduurzamen van het
onderwijs, wat erg positief is. Ze erkennen
het belang van duurzaam onderwijs om
hun studenten voor te bereiden op de
toekomst en hebben vaak de ambitie
hierop te verbeteren. Er kan echter nog
veel vooruitgang geboekt worden op
zowel het ontwikkelen van strategieën om
deze ambitie te verwezenlijken als het
implementeren van concrete maatregelen
die merkbaar zijn voor studenten. Hierin
zijn relatief grote verschillen te zien tussen
verschillende instellingen.

1. Duurzaamheid in opleidingen

Gemiddelde: 8,3
Vrijwel elke hoger onderwijsinstelling
streeft ernaar om duurzaamheid
uiteindelijk te integreren in het curriculum
van elke opleiding, een erg positieve
uitkomst. De daadwerkelijke strategie en
implementatie van dit doel zijn echter nog
lang niet overal volledig uitgevoerd. Er is te
zien dat hogescholen en universiteiten met
een groot aanbod van ‘duurzame’
opleidingen vaak verder zijn met deze
implementatie, omdat duurzaamheid in
bepaalde thema’s, bijvoorbeeld natuur,
veel meer voor de hand ligt. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij Hogeschool Van
Hall Larenstein en Wageningen University
& Research. De echte uitdaging zit in het
integreren van duurzaamheid binnen de
faculteiten waar dit in eerste instantie niet
voor de hand ligt. Dit gebeurt bijvoorbeeld
bij de Vrije Universiteit Amsterdam, ook
gekoppeld aan de SDGs, waar overzichten
beschikbaar zijn van alle duurzame vakken
en waar duurzaamheid terugkomt in elke
opleiding.

Natuurlijk is het voor studierichtingen en
faculteiten die inherent te maken hebben
met duurzaamheidsvraagstukken
makkelijker om duurzaamheid een plek te
geven binnen het curriculum. De uitdaging
ligt bij het integreren van duurzaamheid
binnen de studierichtingen waarbij dit
minder voor de hand ligt. Het trainen en
ondersteunen van docenten wat betreft het
integreren van duurzaamheid in het
curriculum biedt veel potentie, maar wordt
tot op heden helaas vaak onderbenut. Ook
door middel van minoren kunnen
studenten in aanraking komen met
duurzaamheid en hun kennis hierover
verdiepen. In veel gevallen kunnen
studenten al kiezen voor een duurzame
minor. Tenslotte kunnen instellingen de
SDGs gebruiken als kader voor duurzame
ontwikkeling om zo uiteenlopende thema’s
binnen het onderwijs te koppelen aan de
diverse aspecten van duurzaamheid.
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2. Duurzaamheid in minoren

Gemiddelde: 8,6
Bijna alle hoger onderwijsinstellingen
bieden ten minste een aantal minoren aan
waarin duurzaamheid aan bod komt. Zo
biedt de universiteit Leiden de
interdisciplinaire minor ‘Sustainable
Development’ aan en komen innovatie en
duurzaamheidsaspecten samen in de
minor ‘Future Planet Innovation’ van de
Rijksuniversiteit Groningen. Het aanbod
van duurzame minoren is over het
algemeen gegroeid de afgelopen jaren.
Wij moedigen de instellingen aan hun
aanbod verder te ontwikkelen en dit
overzichtelijk te maken voor studenten.

Studentenparticipatie kan een grote rol
spelen bij het verwerken van duurzaamheid
in het curriculum. Verschillende initiatieven
laten zien dat er allerlei creatieve nieuwe
ideeën kunnen ontstaan. Zo biedt de UvA
studenten via hun ‘Create a Course
Challenge Sustainability’ de mogelijkheid
om met professionele ondersteuning een
vak over duurzaamheid te ontwikkelen.
Ook praktijkgerichte projecten en
opdrachten die focussen op een
duurzaamheidsaspect zijn een goede en
relatief eenvoudige manier om
duurzaamheid in het curriculum te
verwerken. Duurzame en maatschappelijke
context in een project integreren is
mogelijk binnen elk thema.
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Het is een positieve ontwikkeling dat de
meeste Nederlandse studenten kunnen
kiezen voor een duurzame minor. Dit lijkt
echter bij een deel van de instellingen niet
voort te komen uit een bepaalde visie of
strategie. Er kan daarom zeker nog winst
geboekt worden door het opnemen van
het verduurzamen van minoren als
doelstelling in het beleid. Door duurzame
minoren mee te nemen in visiedocumenten
en jaarplannen, onderschrijven instellingen
het belang hiervan en wordt het aanbod
verder ontwikkeld.

bijvoorbeeld op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling of inhoudelijke
kennis. De ondersteuning op het gebied
van duurzaamheid in onderwijs, iets wat
wel nodig is om uiteindelijk duurzaamheid
in het gehele curriculum te kunnen
verwerken, biedt vaak nog voldoende
ruimte voor verbetering. Dit is zeker het
geval voor onderwijzend personeel binnen
richtingen waar duurzaamheid op dit
moment nog niet vanzelfsprekend
aanwezig is in het curriculum. Gerichte
training en ondersteuning kunnen deze
implementatie ondersteunen. Zo biedt
Avans bijvoorbeeld een training aan
getiteld ‘SDGs verwerken in jouw
onderwijs’.

Studenten kunnen op verschillende
manieren worden betrokken bij de
invulling van minoren. Zoals Leiden
University Green Office (LUGO) dit jaar een
project start om studenten te stimuleren
om een vak rond het thema duurzaamheid
te ontwerpen, kan dit ook worden gedaan
voor het samenstellen van minoren. Zoals
in Leiden, zien we dat ook Green Offices in
andere steden op dit gebied vaak een
belangrijke rol vervullen.

3. Training en ondersteuning
onderwijzend personeel

Ook bij het ondersteunen van
onderwijzend personeel bij de
implementatie van duurzaamheid in het
curriculum kunnen studenten worden
betrokken. Een mooi voorbeeld komt van
de TU Delft die dit jaar is gestart met pilots
van het ‘Groene Draad’ initiatief. Dit
initiatief houdt onder andere in dat
studentassistenten enthousiaste docenten
identificeren en zullen bijstaan bij het
creëren van nieuwe duurzame casestudies
ter vervanging van hun bestaande
lesmateriaal.

Gemiddelde: 5,8
Het ondersteunen en trainen van docenten
om duurzaamheid te integreren in het
curriculum blijkt nog steeds een grote
uitdaging. Onderwijsinstellingen bieden
zeker trainingen aan voor personeel,
16

geïnventariseerd welke duurzame minoren
door de Hogeschool Utrecht worden
aangeboden. In een overzichtelijk schema
is daarna weergegeven aan welke SDGs
deze minoren gekoppeld kunnen worden.
Zo is er bijvoorbeeld de minor ‘Smart
Sustainable Cities’ waarin SDG 3, 7, 11 en
13 terugkomen. Een aantal instellingen
hebben daarnaast de samenwerking
opgezocht met elkaar en met
ondernemingen door een nieuw initiatief te
starten om dit te kunnen
bewerkstelligen. Het initiatief ‘SDGs on
Stage’ is tot stand gekomen uit een
samenwerking tussen Fontys, Saxion,
Avans, Hanzehogeschool Groningen,
DuurzaamBedrijfsleven en Unc Inc. Dit
content- en stageplatform is ontwikkeld om
ondernemingen, docenten en studenten
met elkaar in contact te brengen en te
werken aan de Sustainable Development
Goals. Toch zijn de SDGs bij veel
instellingen nog niet integraal als
framework opgenomen in het
onderwijsaanbod. Vergelijkbaar met het
algemene thema duurzaamheid in
onderwijs, worden de SDGs met name
genoemd binnen de richtingen waar dit het
meest voor de hand ligt. Hier liggen dus
kansen: de SDGs hebben betrekking op
elke richting en relateren aan alle
onderwerpen. Ook voor studenten is het
belangrijk om deze link te kunnen leggen
en op basis daarvan keuzes te kunnen
maken voor hun studieprogramma. Om
samen verder te kunnen werken aan deze
doelen, moet in eerste instantie inzichtelijk
worden gemaakt op welke wijze ze
terugkomen in het onderwijsaanbod van
alle Nederlandse hoger
onderwijsinstellingen.

4. Sustainable Development Goals
in onderwijs

Gemiddelde: 5,8
De SDGs maken deel uit van de
SustainaBul omdat ze een duidelijk kader
voor duurzame ontwikkeling bieden en
laten zien hoeveel verschillende aspecten
er bij duurzaamheid betrokken zijn.
Studenten voor Morgen staat achter de
SDGs, zet zich er als organisatie voor in
(specifiek SDG 4, 13 en 17) en vindt het
belangrijk dat onderwijsinstellingen zich
naast het inzetten voor deze doelen ook
expliciet uitspreken in deze universele taal.
De SustainaBul laat zien dat de SDGs bij
meerdere hoger onderwijsinstellingen al
worden benoemd in het onderwijs. Vaak is
er bij deze instellingen begonnen met een
inventarisatie, waarmee onderzocht werd
hoe deze doelen al onderdeel waren van
het curriculum en of de
onderwijsactiviteiten gekoppeld werden
aan de SDGs. Een voorbeeld van een
uitkomst van een dergelijke inventarisatie is
te zien op de website van de Green Office
HU. Deze Green Office heeft
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3.2 Onderzoek
Binnen de categorie onderzoek is
valorisatie er dit jaar als thema bijgekomen,
waardoor er nu drie vragen binnen deze
categorie vallen. Het eerste onderwerp
waarnaar is gekeken, is een integrale
ondersteuning voor projecten met
betrekking tot duurzaamheid op alle
faculteiten, waarbij er wordt gekeken in
hoeverre het huidige onderzoek
duurzaamheidsaspecten bevat en wat de
toekomstige plannen hiervoor zijn.
Daarnaast is de mate van implementatie
van het Sustainable Development Goals
framework (SDGs) in de onderzoeken en
projecten onderzocht. Ten derde is er dit
jaar gekeken naar in hoeverre de hoger
onderwijsinstellingen kennis over
duurzaamheid valoriseren, onder andere
door actief samen te werken met externe
partners.

van de kennis die wordt opgedaan in de
hand.

Uit de resultaten blijkt dat duurzaamheid in
onderzoek de categorie is waarbinnen
gemiddeld de meeste punten worden
behaald. Vrijwel elke instelling vermeldt in
het beleid het streven naar het
ondersteunen en uitvoeren van onderzoek
gerelateerd aan duurzaamheid, iets wat wij
een erg positieve ontwikkeling vinden.
Interdisciplinair onderzoek is een goede
manier om duurzaamheid verder te
verwerken, omdat daar meerdere thema’s
en verschillende achtergronden bij elkaar
komen en er zo breder en vanuit meerdere
perspectieven naar
duurzaamheidsaspecten gekeken wordt.
Daarnaast is het goed om de koppeling
tussen onderzoek en onderwijs te maken in
de vorm van onderzoeksprojecten waarin
studenten uitgedaagd worden om actuele
duurzaamheidsvraagstukken te
onderzoeken. Bij het samenstellen van
dergelijke projecten kan worden
samengewerkt met externe actoren om de
brug te leggen naar (de vraag vanuit) de
maatschappij. Dit werkt tevens valorisatie

Met het ondertekenen van het SDG Charter
hebben vrijwel alle Nederlandse
hogescholen en een aantal universiteiten
zich verbonden aan het uitdragen van de
SDGs en beloven zij bij te dragen aan het
behalen van de doelen in 2030. Bij veel
instellingen is inderdaad te zien dat het
onderzoek gekoppeld wordt aan de SDGs,
maar niet overal heeft het geleid tot beleid,
strategieën en implementatie in eigen
onderzoek. Ook de meetbaarheid hiervan
is lastig.
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Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit
Rotterdam, waar onderzoekers
samenwerken aan de transitie naar een
circulaire economie.

5. Duurzaamheid in onderzoek en
projecten

Gemiddeld: 8,8
Duurzaamheid in onderzoek en projecten
is een van de hoogst scorende vragen. Een
groot deel van het onderzoek dat
uitgevoerd wordt, richt zich op actuele
maatschappelijke vraagstukken en raken
dus vaak aan duurzaamheidsaspecten. Dit
is opgenomen in vrijwel elk beleidsplan,
maar een uitdaging ligt bij het bepalen van
een effectieve strategie.

Ook een integrale benadering binnen de
instelling zelf werkt goed, wat mogelijk is
door het combineren van onderzoek en
onderwijs. De voorbeelden van duurzaam
onderzoek in het onderwijs leveren inzicht
in mogelijk toepassingen van de opleiding
en maken het daarmee praktischer. Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij Fontys
Hogescholen, waar het Expertisecentrum
Circulaire Transitie werkt aan zowel
onderzoek als onderwijs. Een ander
voorbeeld is het Green Entrepreneurship
Centre van hogeschool Van Hall Larenstein.
Middels dit expertisecentrum zet de
hogeschool zich in voor duurzaam
ondernemerschap en richt zich in het
bijzonder op start-ups van studenten. Dit
wordt gedaan met het oog op een groene
economie waarin termen als circulaire
economie, klimaatdoelstellingen,
internationalisering, innovatie en
samenwerken vanzelfsprekend zijn
geworden.

Er zijn verschillende manieren waarop de
implementatie van gestelde doelen
plaatsvindt. Sommige hoger
onderwijsinstellingen zien duurzaamheid
nog als een apart onderzoeksthema, terwijl
andere instelling duurzaamheid proberen
te verwerken in alle onderzoeksgebieden.
Het wenselijke toekomstscenario is
onderzoek waar duurzaamheid integraal in
verwerkt is. Om duurzaamheid integraal
aan te pakken heeft de Universiteit van
Amsterdam het onderzoek ingericht aan de
hand van onderzoekszwaartepunten,
profielthema’s en een wetenschapsagenda.
Een interdisciplinaire benadering is
essentieel voor onderzoek naar complexe
duurzaamheidsvraagstukken. Een
voorbeeld van hoe deze benadering in de
praktijk wordt gebracht is te vinden bij het
Centre for Sustainability, een
interdisciplinair onderzoekscentrum van de
Universiteit Leiden, de Technische
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6. Sustainable Development Goals
in onderzoek

De Radboud Universiteit Nijmegen is een
voorbeeld van een instelling die hier goed
op weg mee is. Deze universiteit heeft als
doelstelling in het duurzaamheidsbeleid
heeft opgenomen dat er in
onderzoeksprojecten faculteitsoverstijgend
samengewerkt wordt aan vraagstukken
binnen de SDGs. Het Radboud Centre for
Sustainability Challenges (RCSC) is de hub
voor al het onderzoek en onderwijs dat
gerelateerd is aan duurzaamheid en de
SDGs. De RCSC werkt met een groot
netwerk aan onderzoekers aan
interdisciplinaire activiteiten op dit gebied,
en monitort de onderzoeksprojecten en
impact gerelateerd aan de SDGs.

Gemiddelde: 8,3
In Nederland hebben alle hogescholen
zich verbonden aan de Sustainable
Development Goals door het
ondertekenen van het SDG Charter.
Hiermee beloven zij bij te dragen aan het
behalen van de SDGs in 2030. Ook veel
universiteiten hebben zich hierbij
aangesloten en beloven zich actief in te
zetten voor de SDGs. Toch heeft dit nog
niet bij alle aangesloten instellingen geleid
tot de koppeling met de SDGs in het beleid
en de strategieën omtrent de
onderzoeksactiviteiten.
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Daarnaast is er veel mogelijk om
valorisatiepraktijken omtrent kennis over
duurzaamheid in de onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten te integreren en
hierbij studenten te betrekken. Een mooi
voorbeeld komt van de Technische
Universiteit Eindhoven: het initiatief
Innovation Space biedt studenten
interdisciplinaire onderzoeksthema's in
samenwerking met onderzoekers,
docenten, onderzoeksinstituten en externe
partners. De onderzoeksthema's hebben te
maken de SDGs en zijn uitdagingen door
externen worden aangedragen. Door het
onderwijs nauw aan de praktijk te koppelen
maken studenten impact met hun
onderzoeksprojecten en krijgt de kennis
die wordt opgedaan een plek in de
maatschappij.

7. Valorisatie

Gemiddelde: 8,9
Valorisatie is dit jaar voor de eerste keer
meegenomen in de beoordeling van de
SustainaBul. In 2005 is valorisatie als derde
kerntaak, naast onderwijs en onderzoek, in
de Wet op het Hoger Onderwijs
vastgelegd. Zeker nu
duurzaamheidthema's een steeds grotere
rol krijgen in zowel de maatschappij als het
onderzoek en het onderwijs van de
instellingen, is de valorisatie van kennis
over duurzaamheid een belangrijke taak
van de Nederlandse hoger
onderwijsinstellingen.

Monitoring is een punt waarop vrijwel alle
instellingen zich zouden kunnen
verbeteren. Bij slechts een klein deel van
de instellingen is sprake van transparante
monitoring dat inzicht biedt in hoeverre de
ambities van de instelling omtrent
valorisatie worden waargemaakt.

Over het algemeen wordt
valorisatie veel genoemd in het
beleid en strategieën van de
instellingen. Ten behoeve van
valorisatie wordt er veelal actief
samengewerkt met externe
partijen. Daarentegen krijgt het
valoriseren van kennis over
duurzaamheid niet bij alle
instellingen specifiek aandacht
in het beleid. Veel instellingen
kunnen op dit gebied nog een
slag kunnen slaan door concrete
doelen te stellen en dit
transparant op te nemen in het
beleid.
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3.3 Bedrijfsvoering
In het algemeen komt de visie van de
klimaatdoelen in 2030 terug in het beleid
van de hoger onderwijsinstellingen. Toch
blijft de vertaling van deze doelen naar
concrete strategieën en verstrekkende
impact in veel gevallen nog achter. Bij
mobiliteit wordt er met name gekeken naar
woon- en werkverkeer en blijft het lange
afstandsreizen nog veel buiten
beschouwing. Bij afval wordt nog vooral
gewerkt aan scheiding van afval en nog te
weinig aan reductie. Binnen de
energieopwekking is een groei in het
aandeel van duurzame herkomst. De eigen
aanleg van duurzame bronnen is aan het
toenemen, maar ligt nog laag. Er wordt
over het algemeen voldoende voldaan aan
de criteria Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen van PIANOO. Op het gebied van
sociale duurzaamheid is er voor veel
instellingen een groot scala aan
maatregelen mogelijk om een diverse en
inclusieve omgeving te garanderen.

verduurzamen. Het betrekken van
studenten biedt veel mogelijkheden.
Brainstorms, onderzoeksprojecten en
challenges worden georganiseerd om
studenten mee te laten denken en met
creatieve ideeën te laten komen.

8. Reductie emissies

Gemiddelde: 6,8

Meerdere instellingen gebruiken de
beoordelingsmethode BREEAM-NL voor
monitoring van verduurzaming van
gebouwen. Om cijfers omtrent zaken als
energie, emissies en watergebruik
publiekelijk inzichtelijk te maken, wordt
door veel instellingen de online openbare
Milieubarometer gebruikt. Ook gaan
instellingen in gesprek met partners zoals
afval- en cateringbedrijven om samen naar
aanleiding van de cijfers nieuwe plannen
maken. Juist de communicatie met deze
externen zorgt voor scherpe monitoring,
blijvende updates van de plannen en dus
een grotere en blijvende impact op lange
termijn.

In het algemeen komen de klimaatdoelen
van 2030 terug in het beleid van de hoger
onderwijsinstellingen. Een
langetermijnvisie is vaak aanwezig, maar de
langetermijnplannen en -strategieën om de
CO2 uitstoot te reduceren of negatief te
maken zijn nog niet in alle gevallen
concreet.
Opvallend bij de doelstellingen en
strategieën voor de reductie van emissies is
dat de focus veelal ligt op energie. Ook al
heeft energie een groot aandeel in de
ecologische voetafdruk van de instelling,
het vergt een bredere blik en strategie om
de volledige ecologische voetafdruk van
de instelling in kaart te brengen. Er zijn
instellingen die dit al op meerdere thema’s
meten, of van plan zijn te gaan meten. Zo
worden er door sommige instellingen ook
thema’s als spullen, dataopslag en gebruik, drukwerk, voedsel, mobiliteit en

Studentenorganen zoals een Green Office
of een medezeggenschapsraad zijn actief
bezig met het ontwikkelen van nieuwe
strategieën om de instelling te
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de mate van groen op de campus
meegenomen. Deze holistische kijk zorgt
ervoor dat er gewerkt kan worden aan die
verschillende thema’s binnen die
ecologische voetafdruk.

Studenten van Avans hebben een ‘CO2
boekhouding’ instrument ontwikkeld
waarmee de basis werd gelegd voor het
meten hoe het ervoor staat met (de reductie
van) emissies binnen Avans. In de eerste
versie zijn de onderwerpen energie,
reiskilometers, afval en catering
meegenomen. Dit is een uitstekend
voorbeeld van een initiatief waarbij
studenten worden betrokken en dat – na
uitbouwen met andere elementen - een
goed beeld kan geven van de totale
voetafdruk.

Een uitdaging voor veel instellingen is het
in kaart brengen en monitoren van deze
ecologische voetafdruk. Voor sommige
instellingen, zoals de Universiteit van
Amsterdam, was het vanwege ontbrekende
data niet mogelijk om de voetafdruk van
1990 in kaart te brengen. In deze gevallen
wordt dan gekozen voor een beginpunt
van een later jaartal. Het specifiek in kaart
brengen van deze voetafdruk (met alle
thema’s die hier invloed op hebben
meegenomen), zorgt ervoor dat het
monitoren en het nemen van maatregelen
op een efficiënte manier kan gebeuren.

9. Reductie energieverbruik

Gemiddelde: 6,6
Het convenant ‘Meerjarenafspraken
energie-efficiëntie’ (MJA3/MEE), waar het
gehele hoger onderwijs zich achter
geschaard heeft, loopt dit jaar af. We zien
dat veel instellingen zich aan deze
afspraken hebben gehouden. Er worden
nu routekaarten opgesteld om in lijn te
blijven met het klimaatakkoord. Op dit
gebied is momenteel veel ontwikkeling.

Verschillende studentenorganen zoals
Green Offices of
medezeggenschapsraden krijgen
inspraak om de instelling te
verduurzamen. Wij moedigen aan om
studenten te betrekken bij het opstellen
en toetsen van strategieën. Zo hebben

Voor de meeste instellingen is de reductie
van energieverbruik terug te vinden is in
het beleid. Universiteit van Amsterdam
streeft bijvoorbeeld naar een
energiereductie van 70% in 2050. Bij veel
instelling blijft echter nog verbetering
mogelijk op het gebied van monitoring en
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transparantie. Wat betreft monitoring zien
we een aantal goede voorbeelden.
Universiteit Utrecht houdt in de jaarlijkse
Duurzaamheidsmonitor bij hoeveel energie
er bespaard wordt en ook de hogeschool
Van Hall Larenstein maakt haar
energieverbruik publiekelijk voor
geïnteresseerden via Milieubarometer.
Daarnaast maakt deze hogeschool
hierdoor ook de vergelijking met andere
organisaties mogelijk.

het Center of Expertise Energie en de
proeftuin EnTranCe van de
Hanzehogeschool Groningen, waar
wetenschappers, studenten, bedrijven en
maatschappelijke instellingen werken aan
onderzoek op het gebied van energie.
Naast de integratie in onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten, kan een competitieelement ook nuttig zijn. Dit kan
medewerkers ertoe zetten om aan de slag
te gaan met energiebesparende
maatregelen.

We zien dat er vooral bij nieuwbouw door
instellingen hoge eisen worden gesteld
aan de energiezuinigheid van gebouwen.
Meerdere instellingen gebruiken hiervoor
de beoordelingsmethode BREEAM-NL.
Andere voorbeelden van
energiebesparende maatregelen zijn de
aanleg van warmte-koudeopslag (WKO) in
de bodem, het installeren van LEDverlichting en het vervangen van onzuinige
werkstations en laptops.

10. Waterverbruik

Veel instellingen kunnen nog verbeteren
bij het betrekken van studenten en andere
stakeholders. Betrokkenheid op dit thema
is goed mogelijk. Zo organiseerde Fontys
dit jaar een duurzaamheidsdag waarop
studenten onder andere casussen over
energiereductie uit moesten werken. Een
voorbeeld van het betrekken van
studenten en stakeholders in
onderzoeksactiviteiten rondom energie is

Gemiddelde: 6,3
Op het gebied van watergebruik is er nog
relatief weinig langetermijnbeleid
ontwikkeld en daarom wordt er ook relatief
laag op deze vraag gescoord. Als er wel
strategieën worden genoemd om water te
besparen, zijn dit meestal korte
termijnplannen. Ook viel dit jaar op dat
veel instellingen hun cijfers over 2020 nog
niet rond hadden en dat maatregelen
verouderd leken. Op dit thema valt dus
nog veel winst te behalen door concrete
doelen te stellen voor de lange termijn.
Toch worden er zeker stappen gezet voor
waterbesparing. Veel maatregelen hebben
te maken met waterbesparing bij toiletten.
Zo probeert de Hanzehogeschool water te
besparen door een tweeknopsbediening
en hebben zij net als de RUG een aantal
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waterloze urinoirs geïmplementeerd.
Daarnaast hebben verschillende
instellingen groene daken aangelegd,
waardoor er minder water (en energie)
nodig is bij de koeling van gebouwen. Ook
wordt hemelwater soms opgevangen en
ingezet voor bewatering van het groen en
of wordt het oppervlaktewater ingezet als
koelwater.

te monitoren. De VU publiceert de
inzichten in het waterverbruik publiekelijk
via de Milieubarometer.

11. Afvalbeleid

Gemiddelde: 6,5
De langetermijnvisie op het gebied van
afval is zichtbaar in het beleid van de
meeste instellingen. Zo wil de Universiteit
Twente in 2050 volledig circulair zijn. Dit
wordt opgebouwd in verschillende fases
door in 2022 plastic vrij te zijn en afvalvrij in
2030. De Rijksuniversiteit Groningen hoopt
circulair te zijn in 2025 op het gebied van
niet-gevaarlijk afval. Een aantal instellingen,
zoals de Hanzehogeschool Groningen,

Er zijn ook allerlei initiatieven op het
gebied van drinkwater. Zo zetten veel
instellingen in op watertappunten (‘Join the
Pipe’) ter stimulans van het drinken van
kraanwater en het (her)vullen van
meegenomen drinkflessen. De VU doneert
met elke consumptie uit een
koffieautomaat een bedrag voor één liter
water aan het project ‘Made Blue’, die in
schoon drinkwater voorzien daar waar het
nodig is.

Universiteit Utrecht en HAS hogeschool,
streven ernaar om in 2025 0% restafval te
hebben. Dat afvalbeleid belangrijk is voor
het verwezenlijken van de CO2
doelstellingen, wordt bijvoorbeeld erkend
door Fontys. Deze instelling heeft het doel
om in 2022 minimaal 75% van het restafval
te recyclen (en upcyclen). De overige 25%
zou ingezet moeten worden om energie op
te wekken.

Bij enkele instellingen wordt het
waterverbruik inzichtelijk gemonitord.
Fontys gebruikt bijvoorbeeld dezelfde
energiemonitoringstool van gas- en
elketraverbruik om ook het waterverbruik

De eerste stap is vaak het focussen op de
afvalscheiding en inzameling, bijvoorbeeld
door aparte prullenbakken voor
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verschillende soorten afval. Er zijn ook

ambitie om afvalvrij te worden en Fontys

instellingen met ambities voor preventie en

leidt een initiatief (FONS) voor

reductie van afval. Zo heeft de Universiteit

bewustwording op de campus.

Utrecht in 2019 alle plastic flesjes uit de
automaten gehaald, wat leidde tot een

12. Mobiliteit

vermindering van het plastic afval.
Meerdere instellingen zetten zich ook al op
grote schaal in voor het recyclen en
hergebruik van grondstoffen, in
samenspraak met de
afvalverwerkingsbedrijven. De UU heeft de
kringloop van het groene afval rond: dit
afval wordt op de UU zelf gecomposteerd
en als grondstof gebruikt.

Gemiddelde: 4
Deze vraag is gerankt door rankers van
ExPlane: een international netwerk en
platform van studenten en academici, die
zich inzetten tegen de gevolgen van
vliegen door onze universiteiten te vragen
om het goede voorbeeld te geven door
bewust te reizen met behulp van duurzaam
reisbeleid. Tijdens het ranken
concludeerde ExPlane dat er bij de
instellingen vooral goede initiatieven zijn
met betrekking tot woon-werkverkeer. Een
aantal van de instellingen werkt
bijvoorbeeld samen met onze
hoofdsponsor Drive Amber. Helaas heeft
slechts een aantal instellingen beleid voor
lange-afstandsreizen, terwijl de CO2
uitstoot van (vlieg)reizen vaak verreweg de
grootste bijdrage heeft aan de totale CO2
uitstoot van de desbetreffende instelling.
Dit gebrek verklaart dat er op het thema
mobiliteit dit jaar gemiddeld het laagst is
gescoord.

De betrokkenheid van studenten bij
afvalreductie en circulariteit is over het
algemeen hoog. Bewustwording en
gedragsverandering zijn hier vaak als
speerpunt in meegenomen. Van Hall
Larenstein en Hogeschool Utrecht
organiseren challenges in het onderwijs
om studenten mee te laten werken aan de
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geworden wat de digitale mogelijkheden
zijn en het zou goed zijn om te bekijken
welk aandeel dit kan hebben in het omlaag
brengen van het aantal (vlieg)kilometers.
Met duidelijke monitoring wordt de
implementatie van duurzaam reisbeleid
meetbaar en inzichtelijk. Wanneer dit soort
monitoring mist, is het moeilijk om te
bepalen hoe en de gestelde doelen
gehaald worden. Bij de Universiteit Twente
worden alle vluchten via het UT-reisbureau
geboekt, waardoor monitoring mogelijk is.
Bij Fontys Hogescholen wordt gebruikt
gemaakt van een dashboard mobiliteit, een
tweejaarlijkse mobiliteitsenquête en een
jaarlijkse rapportage met de CO2-uitstoot.
Tot slot bewijst de Universiteit Twente dat
studentenparticipatie ook op dit thema
vruchtbaar is. Zo wordt er samengewerkt
met studenten om een tool te ontwikkelen
die het maken duurzame reiskeuzes voor
zowel medewerkers als studenten
faciliteert.

Toch zijn er instellingen die het goede
voorbeeld geven. Zo is de Universiteit
Twente is erg ambitieus. Deze instelling
heeft vastgelegd dat op afstanden onder
de 800 kilometer niet meer gevlogen
wordt. Andere instellingen beperken zich
tot onder de 600 kilometer. Bij Hogeschool
Rotterdam mag er naar omliggende landen
niet meer gevlogen worden. Een aantal
instellingen hebben compensatieplannen.
Zo betaalt Hogeschool Rotterdam een
bijdrage voor compensatie voor iedere
vlucht van een reizende medewerker, dit
wordt echter niet als impactvol reisbeleid
gezien.

Hoewel sommige visies vooralsnog
vooruitstrevend lijken, zijn de strategie en
vastgestelde doelen op het gebied van
mobiliteit nog niet op het niveau dat
aansluit met de plannen voor CO2-reductie
zoals vastgesteld in het Klimaatakkoord van
Parijs. De afstand tussen Amsterdam en
Berlijn is al meer dan 600 kilometer, wat
aangeeft dat dergelijk beleid op de lange
termijn niet voldoende zal zijn met oog op
de klimaatdoelen. Er liggen hier dus nog
veel kansen. Om te beginnen zou er meer
gekeken kunnen worden naar de
noodzakelijkheid van langeafstandsreizen.
Door de COVID-pandemie is duidelijk
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investeringen in windmolens. Deze
instellingen scoren daarmee punten op het
gebied van implementatie, maar vaak
blijven een langetermijnvisie en concrete
doelen achter. Het duidelijk monitoren en
publiekelijk uitdragen van de resultaten is
ook erg belangrijk. Sommige instellingen
lopen hier duidelijk voorop, bijvoorbeeld
door deze gegevens te publiceren via de
openbare online Milieubarometer.
De betrokkenheid varieert. Soms worden
studenten uitgebreid betrokken bij
onderzoek naar en bewustwording van de
herkomst en eigen opwek van energie. In
Wageningen is al een aantal jaar een
actieve WUR Energy Alliance waar
verschillende stakeholders bij elkaar
worden gebracht. Bij een aantal
instellingen zijn speciale lectoraten
ontstaan die het energievraagstuk
opnemen in onderwijs en onderzoek, een
ambitieuze integrale benadering.

13. Groene energie

Gemiddelde: 7
Groene energie is onderdeel van het
energievraagstuk waar veel hoger
onderwijsinstellingen, maar ook bedrijven,
organisaties, provincies en gemeenten
mee bezig zijn. Het aandeel van
hernieuwbare energie in Nederland is
momenteel echter nog gering, zo'n 11%.
De doelstelling om in 2020 14%
hernieuwbare energie te hebben in
Nederland werd hiermee niet gehaald.
Doelen wat betreft eigen opwekking van
energie of meer focus op de herkomst van
energie spelen een steeds grotere rol. Er is
een aantal instellingen die voorloopt en
ambitieuze plannen heeft om
energieneutraal te zijn in 2030 en 2035. Zo
streeft Hanzehogeschool Groningen ernaar
in 2030 alle energie uit hernieuwbare
bronnen te halen en heeft de VU als doel
om in 2035 fossielvrij te zijn. Sommige
instellingen hebben een plan opgesteld
voor 2050.
Bij bepaalde instellingen is een duidelijke
trend te zien in verandering van de
herkomst van energie, zo koopt
hogeschool van Hall Larenstein energie in
via GreenChoice, waardoor alle energie die
wordt ingekocht van Nederlandse wind
komt. Daarnaast wekken instellingen ook
zelf energie door zonnepanelen of
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Daarnaast zijn er bij veel instellingen
initiatieven om het gebruik van single-use
plastic te verminderen. Ook wordt
voedselverspilling op creatieve manieren
tegengegaan en wordt tegen circulariteit
bevordert. Zo gebruikt de Hogeschool
Leiden het koffiedik om oesterzwammen te
kweken, waarvan vegetarische bitterballen
en krokketten worden gemaakt en
vervolgens weer verkocht.

14. Kantine

Gemiddelde: 7
Bij de verduurzaming rondom de kantine
komen veel verschillende thema's kijken,
zoals de transitie naar meer plantaardig
voedsel, maar ook verpakkingsafval en
voedselverspilling zijn belangrijke thema's
waar veel winst op te behalen valt. Een
overkoepelend beleid met doelstellingen
en strategieën om de kantine te
verduurzamen is van groot belang. Bij veel
instellingen zijn nog grote stappen te
maken.
Over het algemeen worden er veel
maatregelen genomen om biologische en
fair trade producten aan te bieden. Een
aantal instellingen focussen zich specifiek
op het aanmoedigen van plantaardige
opties, bijvoorbeeld door minder opties
met vlees en meer opties met groenten aan
te bieden. Een instelling die er qua
strategie uitspringt is Avans hogeschool.
Avans stimuleert duurzame keuzes door
het verhogen van de prijs op broodjes met
vlees en het verlagen van de prijs van de
vegetarische en veganistische opties. Het
monitoren van de verkoop helpt ook bij het
inzichtelijk maken of de stimulering werkt.
Uit het meest recente jaarverslag van Avans
blijkt dat de verkoop van vlees met 10
procent is gedaald dat jaar.

Het verduurzamen van de kantine vereist
een samenwerking van verschillende
actoren. Het is een proces dat vraagt om
bewustwording, maar ook in maatregelen
van bovenaf die een transitie in het voedsel
dat wordt aangeboden in gang zetten. De
instellingen scoorden relatief hoog op de
betrokkenheid van studenten en
stakeholders bij het kantinebeleid.
Verschillende overleggen vinden plaats,
waarin studenten, medewerkers en
cateraars samen inspraak hebben op het
aanbod in de kantines.
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15. PIANOO-inkoopvoorwaarden

Het betrekken van studenten is hier een
uitdaging, maar toch zijn er enkele goede
voorbeelden waarbij studenten betrokken
werden in de gesprekken met de
stakeholders en mensen die
verantwoordelijk zijn voor inkoop. Zo zijn
studenten van de VU Green Office bij
aanbestedingen als deel van het
inkoopteam om duurzaamheidsbelangen
in het traject te behartigen.
Wat opviel is dat informatie over
aanbestedingen en inkoopvoorwaarden bij
een aantal instellingen niet transparant te
vinden was. In het kader van openheid naar
studenten en andere belanghebbenden,
moedigen wij aan deze gegevens zo veel
mogelijk openbaar te maken. Een goed
voornemen komt van de Universiteit
Maastricht om duurzaamheidsresultaten
van contracten beter zichtbaar te maken en
hiervoor een studentmedewerker aan te
stellen.

Gemiddelde: 8,7
Er werd hoog gescoord op deze vraag, wat
illustreert dat veel instellingen voldoen aan
de criteria van Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen van PIANOO: het
Expertisecentrum Aanbesteden van het
ministerie van Economische Zaken en
Klimaat. Dit is een goede ontwikkeling, en
een aantal instellingen geven zelfs aan met
méér rekening te houden doen dan de
minimale voorwaarden.

16. Sociale duurzaamheid

Gemiddelde: 6,1
Sociale duurzaamheid is ingestoken vanuit
het thema diversiteit en inclusiviteit. Hierbij
is gekeken naar zowel het
personeelsbeleid, de betrekking van
studenten, het curriculum, trainingen, en
de fysieke omgeving. Uit de resultaten
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blijkt dat universiteiten zich over het
algemeen vooruitstrevender inzetten op
het gebied van sociale duurzaamheid dan
hogescholen. Zo hebben universiteiten
vaker een ‘Diversity Office’ of werkgroep, is
er aandacht voor discriminatie en racisme
en wordt er ingezet op een inclusief
aannamebeleid. Dit blijkt vaak uit zowel het
meerjarenplan als uit pagina’s op de
website. Dit is echter een minderheid; bij
het gros van de onderwijsinstellingen blijft
het oppervlakkig en komen de woorden
diversiteit, inclusiviteit, gendergelijkheid en
discriminatie nauwelijks voor in de
meerjarenstrategie.

aanstellen van een duidelijke
verantwoordelijke die ook zorgt voor de
verslaglegging, het onder de loep nemen
van het curriculum, het inzien waar ze nog
op te kort schieten en studenteninspraak.
Zo heeft de UvA een duidelijk en
alomvattend plan, dat als inspiratie kan
dienen voor veel andere instellingen.
Duidelijke doelen, een strategie en
monitoring is helaas nog niet de norm
gebleken. Zodoende ligt hier genoeg
ruimte voor ontwikkeling in de komende
jaren. Wij moedigen aan om studenten en
andere stakeholders in dit proces te
betrekken. Zo organiseert de Universiteit
Leiden eens per maand ‘Let's talk’-sessies,
waarbij studenten en medewerkers de
mogelijkheid krijgen om te verbinden via
hun verhalen.

17. Sustainable Development
Goals in bedrijfsvoering

Iets wat bij veel instellingen ontbreekt is het
concreet maken van de uitspraak dat ze
zich inzetten voor inclusief onderwijs en
hoe ze ervoor zorgen dat iedereen zich
welkom voelt en mee kan doen. Wat wel
veel voorkomt is een focus op het
aannemen van meer vrouwen, de
participatiewet en internationalisering.
Enkele instellingen blinken uit doordat ze
hun Diversity Office veel ruimte te geven
en concrete doelen te laten formuleren, het

Gemiddelde: 6,5
Lang niet alle instellingen verwijzen naar de
Sustainable Development Goals als het
gaat om de verduurzaming van hun
bedrijfsvoering. Wel zien wij hierin een
stijgende lijn. Een aantal instellingen
gebruiken de SDGs gebruiken heel
uitgesproken in hun beleid en monitoring.
Zo wordt bij de Hogeschool Utrecht
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Een aantal hoger onderwijsinstellingen
geeft aan dat hoewel het niet expliciet
wordt benoemd, de SDGs wel degelijk een
rol spelen bij het verduurzamen van hun
bedrijfsvoering. Wij erkennen dat het niet
vernoemen van de SDGs in beleidsplannen
niet per definitie betekent dat er geen inzet
is voor deze thema's. Toch moedigen wij
aan om te communiceren vanuit het
universele framework van de SDGs, zodat
we van elkaar kunnen leren en inzichtelijk
maken in hoeverre en met welke
maatregelen deze doelen worden
nagestreefd.

concreet nagedacht over nieuwe projecten
en initiatieven rond de SDGs en
bedrijfsvoering. Deze hogeschool heeft
een intern dashboard dat de vooruitgang
van de bijdrage aan de SDGs monitort.
Ook Universiteit Maastricht gebruikt de
SDGs als richtlijnen in hun beleidsplan
omtrent het verduurzamen van hun
bedrijfsvoering. Middels een routekaart
schetsen zij de SDGs waarop wordt gericht
en deze koppelen ze zowel aan concrete
plannen als aan de relevantie voor
belanghebbenden.
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3.4 Best practices
Best practices zijn als extra onderdeel van de
SustainaBul in het leven geroepen om de
kennisdeling tussen de hoger
onderwijsinstellingen te vergroten. Deze best
practices dragen bij aan de verduurzaming
van de onderwijsinstellingen en resulteerden
bij de SustainaBul 2021 in bonuspunten en in
de uitreiking van een speciale ‘Best Practice
prijs’.

Erasmus universiteit Rotterdam (3), Haagse
Hogeschool (3), Aeres Hogeschool (3), Saxion
Hogeschool (3), Fontys hogeschool (3),
Technische Universiteit Eindhoven (3), Breda
University of Applied Sciences (1),
Rijksuniversiteit Groningen (3), Universiteit
Twente (3), HAN University of Applied
Sciences (3), Hogeschool Rotterdam (3),
Universiteit Delft (3).

Er zijn in totaal 77 best practices ingestuurd,
deze zijn verzameld in het rapport Best
Practices 2021. De best practices zijn
ingestuurd door 27 instellingen: Universiteit
Maastricht (3), Hogeschool van Amsterdam
(3), NHL Stenden (3), Hogeschool Zuyd (3),
Wageningen University & Research (3),
Hogeschool van Hall Larenstein (3), Avans
hogeschool (3), Universiteit van Amsterdam
(3), Hogeschool Utrecht (3),
Hanzehogeschool Groningen (1), Vrije
Universiteit van Amsterdam (3), Universiteit
Utrecht (3), Hogeschool Leiden (3),
Universiteit Leiden (3), HAS hogeschool (3),

Elke instelling kon één best practice inzenden
voor de voor de speciale Best Practices prijs
van 2021. Uit deze inzendingen heeft de
vakjury een top 5 gekozen. Deze top 5 is
bekend gemaakt tijdens de speciale
SustainaBul Best Practice sessie tijdens de
Groene Peper. De winnaar werd Zuyd
hogeschool. Op de volgende pagina worden
de best practices kort beschreven,
uitgebreide informatie staat in het
SustainaBul 2021 Best Practices rapport.
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Zuyd hogeschool
Het project Wonen, Opleiden, Ondernemen en Werken
(WOOW) is een integraal programma gericht op een
reeks maatschappelijke opgaven en transities in
Limburg, zoals: tekorten op de arbeidsmarkt,
demografische krimp, integratie, leefbaarheid, leegstand
en de energietransitie. Het uitgangspunt van WOOW is
integrale en interdisciplinaire samenwerking tussen
kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven,
overheden en maatschappelijke organisaties. Samen
ontwikkelen de partners een veelheid aan praktische
oplossingen van onderop. WOOW biedt een leerwerktraject om oude en nieuwe arbeidskrachten voor te
bereiden op een loopbaan in de Limburgse bouw- en
installatiebranche. In twee jaar doen 50 deelnemers
hieraan mee, waaronder een groep statushouders. Ook
werkt WOOW aan wijken van de toekomst middels een
integrale wijkaanpak. In de Saffierflat in Heerlen
ontwikkelt WOOW een Living Lab dat in het teken staat
van sociaaleconomische versterking. De flat wordt
gerenoveerd en verduurzaamd met de inzet van
studenten. De buurt wordt nadrukkelijk betrokken bij
de invulling van de maatschappelijke functie van het
gebouw en er is ruimte voor kleine ondernemers en
praktijkonderwijs.

Avans hogeschool
Alle opleidingen van Avans werken aan
duurzaamheid in het onderwijs en dit is tevens
door een speciaal panel extern getoetst
(AISHE). Avans is de eerste hogeschool met een
AISHE 2 sterren duurzaamheidskenmerk voor alle
opleidingen. In 2020 hebben alle opleidingen twee
sterren behaald en hebben de opleidingen van zes
van de academies van Avans inmiddels drie sterren.
Om duurzaamheid systematisch en op de lange
termijn te integreren en verankeren in het
onderwijs, heeft Avans vorig jaar besloten om
duurzaamheid als bijzonder kenmerk duurzaam
hoger onderwijs (dho) op te nemen in de reguliere
accreditaties van alle voltijdopleidingen. Ook
hiermee is Avans de eerste onderwijsinstelling in
Nederland.

Universiteit van Amsterdam
Docenten die duurzaamheid in hun vakken willen
verwerken kunnen hiervoor een beurs en
ondersteuning krijgen vanuit
het Sustainability Grant programma. Dit betekent
dat de docenten, die (te) weinig tijd hebben om hun
onderwijs te vernieuwen, extra uren krijgen om te
werken aan het integreren van duurzaamheid in
hun vakken. Daarnaast krijgen ze hierbij
ondersteuning van een expert op het gebied van
duurzaamheid in onderwijs en van elkaar in de
vorm van intervisie bijeenkomsten die worden
georganiseerd door het instituut voor
Interdisciplinaire Studies en het UvA
Teaching and Learning Centre. Door een van
docenten van de eerste lichting wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van een workshop duurzaamheid
in onderwijs. Deze workshop zal worden
opgenomen in het professionaliseringsaanbod voor
alle UvA docenten van het Teaching and Learning
Centre zodat alle docenten, ook buiten het
beurzenprogramma, op een laagdrempelige wijze
maar met de goede tools en ondersteuning, kunnen
werken aan het integreren van duurzaamheid in
hun onderwijs.

Universiteit Twente
De UT Eco-challenge is ontstaan uit een samenwerking
tussen de Green Hub, Student Union en Shaping Expert
Group voor duurzaamheid. Het is ontworpen om
studenten te inspireren om duurzaam te leven op
eenvoudige, leuke manieren die het beste passen bij hun
specifieke huishouden en levensstijl. Studentenhuizen
werden uitgedaagd om met creatieve ideeën te komen
om hun studentenhuis te verduurzamen. Ze dienden
hun ideeën in en de tophuizen die naar de volgende
ronde gingen, dienden meer gedetailleerde plannen in,
inclusief een plan hoe ze het prijzengeld zouden
gebruiken. De winnaars werden bepaald door zowel
openbare stemmen als een deskundige jury, en werden
aangekondigd tijdens een live-evenement, waar de beste
ideeën werden gepromoot en de huizen in contact
konden komen met de campusgemeenschap. Sinds het
evenement hebben de organisatoren de huizen bezocht
om te zien hoe ze hun plannen uitvoeren en om het
bewustzijn tijdens het proces te vergroten.

Hanzehogeschool Groningen
“Iedere student een duurzame ambassadeur”, dat is één van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Hanzehogeschool
Groningen. Naar aanleiding van deze doelstelling heeft de hogeschool het Green Ambassador Programma in het leven
geroepen. Dit programma geeft studenten van de Hanzehogeschool erkenning en waardering voor projecten of
opdrachten die zij zelf geïnitieerd hebben binnen het onderwijs die zijn gerelateerd aan de SDGs. Dit kan in de vorm van
een bestaande minor, afstudeerrichting of een eigen project. Docenten kunnen studenten die op grote óf kleine schaal bij
dragen aan de SDGs nomineren voor een Green Ambassador Certificaat. De afgelopen drie jaar hebben meer dan 1000
studenten zo'n Certificaat ontvangen.
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Hoofdstuk 4: Conclusie en aanbevelingen
Tijdens het beoordelingsproces van de
SustainaBul 2021 werd de weg die in 2020
is ingeslagen vervolgd. Er zijn 32 hoger
onderwijsinstellingen door 30 rankers
beoordeeld op basis van hun
duurzaamheidsprestaties op het gebied
van onderwijs, onderzoek en
bedrijfsvoering. Dit jaar is valoratie als extra
thema aan de categorie onderzoek
toegevoegd. De betrokkenheid van de
instellingen is ten opzichte van vorige jaren
aanzienlijk gestegen met een actieve
deelname van 90,6% tegenover 66,7% in
2020.

van dit universele framework nog grote
stappen te zetten.

Aanbevelingen
Het einddoel is een volledige integratie van
duurzaamheid in alle aspecten van het
hoger onderwijs. Hiervoor worden de
volgende aanbevelingen gedaan:
Betrek studenten, docenten en andere
stakeholders bij de ontwikkeling én
uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.
Hiervoor zijn allerlei mogelijke manieren,
zoals medezeggenschapsraden,
challenges, onderwijsactiviteiten en
duurzaamheidsplatforms.
Maak interdisciplinaire
(onderzoeks)projecten over
duurzaamheidsvraagstukken deel van het
onderwijsaanbod en betrek hierbij
studenten van meerdere studierichtingen.
Gebruik de Sustainable Development
Goals (SDGs) van de Verenigde naties als
framework om de inzet voor duurzaamheid
inzichtelijk te maken.
Kennisdeling tussen onderwijsinstellingen
biedt kansen. Laten we vooral van elkaar
leren. Met dit in gedachten zijn de 77
ingestuurde best practices van dit jaar
gebundeld, zodat iedereen hier inspiratie uit
kan halen en mee aan de slag kan gaan.
Gebruik ook dit benchmarkrapport als
leidraad voor toekomstige inspanningen
op het gebied van de verduurzaming van
het hoger onderwijs.
Zorg dat gestelde duurzaamheidsdoelen
duidelijk worden gemonitord, zodat kan
worden bepaald of de doelen worden
behaald.
Zorg voor transparantie omtrent
duurzaamheidsactiviteiten van de
onderwijsinstelling, bijvoorbeeld door het
publiceren van de prestaties via
Milieubarometer. Het beleid en de huidige
duurzaamheidsprestaties zouden openbaar
toegankelijk moeten zijn, en niet alleen
onderdeel van interne verslagen.

De resultaten van de SustainaBul 2021
tonen aan dat er grote stappen zijn gezet
sinds de eerste editie in 2012.
Duurzaamheid is een steeds belangrijker
thema in het hoger onderwijs. In vrijwel alle
beleidsplannen wordt aandacht besteed
verduurzaming, al lopen de strategieën,
implementatie en monitoring hier vaak nog
op achter. Uitdagingen voor het onderwijs
liggen bij de integratie van duurzaamheid
binnen opleidingen waar dit niet per
definitie voor de hand liggend is. Een
vergelijkbaar resultaat is te zien bij
onderzoek, al is de implementatie van het
duurzaamheidsaspect daar al verder: er
wordt onderzoek uitgeoefend op het
gebied van duurzaamheid vanuit allerlei
verschillende richtingen. De resultaten in
de categorie bedrijfsvoering verschillen
sterk. Er is veel aandacht voor
verduurzaming, maar ambitieuze
langetermijnplanningen ontbreken vaak,
waardoor de impact veelal beperkt blijft.
Op het gebied van sociale duurzaamheid
kan en moet nog veel gebeuren om ten
alle tijden een inclusief en diverse
omgeving te kunnen garanderen. Tot slot
zien we de Sustainable Development Goals
van de Verenigde Naties steeds vaker
terug in de strategieën en communicatie
van de hoger onderwijsinstellingen.Toch
zijn er ook wat betreft de implementatie
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Bijlage I: Overzicht scores
Onderwijs (110 punten)

% weging

punten

factor

2. Duurzaamheid in minoren

30%

11

*3

3. Training en ondersteuning

15%

11

*1,5

5%

11

*0,5

1. Duurzaamheid in opleidingen

50%

11

*5

onderwijzend personeel
4. Sustainable Development Goals

110

Onderzoek (110 punten)

% weging

punten

factor

6. Sustainable Development Goals

5%

11

*0,5

7. Valorisatie

5%

11

*0,5

5. Duurzaamheid in onderzoek

95%

11

*9

en projecten

110

Bedrijfsvoering (110 punten)

% weging

punten

factor

9. Reductie energieverbruik

10%

11

*1

10. Waterverbruik

10%

11

*1

11. Afvalbeleid

10%

11

*1

12. Mobiliteit

10%

11

*1

13. Groene energie

10%

11

*1

14. Kantine

10%

11

*1

15. PIANOO-inkoopvoorwaarden

10%

11

*1

16. Sociale duurzaamheid

15%

11

*1,5

17. Sustainable Development Goals

5%

11

*0,5

8. Reductie emissies

10%

11

*1

110

Best practices (30 bonuspunten)
18. Best practice 1

15

*1

15

19. Best practice 2

9

*1

9

20. Best practice 3

6

*1

6
30
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Bijlage II: Scorematrices
Scorematrix I
De vragen 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 en 16 zijn beoordeeld naar aanleiding van de volgende
scorematrix. Per categorie, zoals weergegeven in de linkerkolom, kunnen punten worden
toegekend. Het aantal punten hangt af van het ambitie- en implementatieniveau binnen deze
categorie. De weging verschilt per vraag en is te vinden in bijlage I.

Vooruitstrevend

Minimaal

Gemiddeld

Dit is opgenomen in ons beleid

0

1

2

Naar aanleiding van het beleid
hebben we een strategie
ontwikkeld voor de implementatie
van het beleid en doelen
vastgesteld in een
langetermijnvisie

0

1

2

De strategie is geïmplementeerd
en wordt gemonitord

0

2

4

0

1

2

Studenten en andere stakeholders
worden betrokken bij het proces
Deze beleids- en
visiedocumenten zijn transparant
in te zien en online te vinden

0

Weging

Score per
vraag

1
max 11
punten

factor

= aantal
punten
X weging

Scorematrix II
Vragen 4, 6, 12, 13, 14 en 17 zijn beoordeeld naar aanleiding van een eenvoudiger model,
waarbij er slechts 3 antwoordmogelijkheden zijn: minimaal, gemiddeld en vooruitstrevend.

Minimaal
0

Gemiddeld
5,5

Vooruitstrevend

Weging

11
max
11
punten
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Score
per
vraag

0,5

=
aantal
punten
X 0,5

Bijlage III: Deelnemende onderwijsinstellingen
Saxion Hogescholen

Hogescholen

Zuyd Hogeschool

Aeres Hogeschool
Avans Hogeschool

Universiteiten

Breda University of Applied Sciences
Christelijke Hogeschool Ede

Erasmus Universiteit Rotterdam

Fontys Hogescholen

Radboud Universiteit Nijmegen

Haagse Hogeschool

Rijksuniversiteit Groningen

Hanzehogeschool Groningen

Technische Universiteit Delft

HAS Hogeschool

Technische Universiteit Eindhoven

Hogeschool Inholland

Tilburg University

Hogeschool Leiden

Universiteit Leiden

Hogeschool Rotterdam

Universiteit Maastricht

Hogeschool Utrecht

Universiteit Twente

Hogeschool van Amsterdam

Universiteit Utrecht

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Universiteit van Amsterdam

Hogeschool Van Hall Larenstein

Vrije Universiteit Amsterdam

Hogeschool Windesheim

Wageningen University & Research

NHL Stenden Hogeschool
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