
Inhoud Vragenlijst SustainaBul 2021   

Onderwijs (130 punten) % weging  per categorie 

1. Duurzaamheid in opleidingen  50% 

2. Duurzaamheid in minoren       30% 

3. Training en ondersteuning onderwijzend personeel  15% 

4. Sustainable Development Goals  
       5%  

Onderzoek (130 punten)  
5. Duurzaamheid in onderzoek en projecten  

 
 

90% 

6. Sustainable Development Goals    5% 

7. Valorisatie  
  5% 

Bedrijfsvoering (130 punten)  
7. Reductie emissies  

 
 

20% 

8. Reductie energieverbruik        20% 

9. Waterverbruik  20% 

10. Afvalbeleid    5% 

11. Mobiliteit    5% 

12. Groene energie    5% 

13. Kantine    5% 

14. PIANOO-inkoopvoorwaarden         5% 

15. Sociale duurzaamheid  10% 

16. Sustainable Development Goals  
       5% 

Best practices (20 bonuspunten)  
17. Best practice 1  

 
 

10 punten 

18. Best practice 2   6 punten 

19. Best practice 3   4 punten 

 

  



Onderwijs  
Duurzaamheid in opleidingen  

1. Wordt duurzaamheid in het onderwijs geïntegreerd op elke faculteit en in alle 
opleidingen?  

o Nee, dit is (nog) niet opgenomen in ons beleid  
o X Ja, dit is opgenomen in ons beleid  

  
Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

o Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de 
implementatie van het beleid en doelen vastgesteld  
o De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord  
o Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces  
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

Link:  

Ambitieplan HU Download: HU in 2026   

Onderwijsvisie Download: Onderwijsvisie (hu.nl)   

HU jaarverslag 2019  

Korte versie van jaarverslag 2019 in cijfers (hu.nl)   

Overzichtspagina Over de HU | Hogeschool Utrecht  

Jaaroverzicht-duurzaamheid-2019.pdf (husite.nl)  

  
  

Duurzaamheid in minoren  
2. Worden er minors of keuzevakken (toegankelijk voor alle studenten van de instelling) 

aangeboden waarin duurzaamheid is geïntegreerd?  
o Nee, dit gebeurt (nog) niet  
o X Ja, dit is opgenomen in ons beleid  

  
Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

o Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de 
implementatie van het beleid en doelen vastgesteld  
o De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord  
o Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces  
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

Link:  

Duurzame Minors | Green Office (husite.nl)  

Duurzame minoren | Duurzaam Doen (husite.nl)  

Jaaroverzicht-duurzaamheid-2019.pdf (husite.nl)  

  
  
 
 
 

Training en ondersteuning onderwijzend personeel  
3. Voorziet uw instelling in de ondersteuning en training van al het 

onderwijzend personeel (op alle faculteiten) met het doel om kennis over duurzaamheid te 
vergroten en duurzaamheid te integreren in het curriculum?  

o Nee, dit gebeurt (nog) niet  
o X Ja, dit is wel opgenomen in beleid  

  
Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

o Dit is opgenomen in ons beleid en al het onderwijzend personeel heeft een training 
gevolgd of gegeven  
o De implementatie van deze ondersteuning en training op het curriculum wordt 
gemonitord  
o Personeel wordt meegenomen in dit proces en er wordt kennis en ervaringen gedeeld 
binnen de verschillende faculteiten  
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

https://www.hu.nl/-/media/hu/documenten/over-de-hu/hu-in-2026.ashx
https://www.hu.nl/-/media/hu/documenten/over-de-hu/hu-onderwijsvisie.ashx
https://www.hu.nl/-/media/hu/documenten/over-de-hu/jaarverslagen-hu/hu-jaarverslag-2019.ashx
https://www.hu.nl/-/media/hu/documenten/over-de-hu/2019_in_cijfers.ashx
https://www.hu.nl/over-de-hu
https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/05/Jaaroverzicht-duurzaamheid-2019.pdf
https://husite.nl/greenoffice/duurzame-minors/
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/duurzame-minoren/
https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/05/Jaaroverzicht-duurzaamheid-2019.pdf


Link:  

Onderwijs & Onderzoek | Duurzaam Doen (husite.nl)  

SDG Community HU Samen Duurzaam | Duurzaam Doen (husite.nl)  

minicollege: casus Extinction Rebellion en de rol van burgerlijke ongehoorzaamheid | TLN 
(husite.nl)  

https://husite.nl/tln/veerkracht-en-weerbaarheid-community-leerteam-en-loopbaanleren/   

Onderwijs & Onderzoek | Duurzaam Doen (husite.nl)  

  
  

Sustainable Development Goals  
4. In hoeverre is er aandacht voor de SDGs door integratie in de cursussen en 

onderwijsactiviteiten?  
o Minimaal  
o Gemiddeld  
o X Vooruitstrevend  

  

Link:  

Duurzame initiatieven | Duurzaam Doen (husite.nl)  

HU is actief lid van het platform SDGs on stage  

Jaaroverzicht-duurzaamheid-2019.pdf (husite.nl)  

  
  

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/
https://husite.nl/duurzaam/enwatdoejij/sdgcommunityhu/
https://husite.nl/tln/calendar_item/minicollege-casus-extinction-rebellion-en-de-rol-van-burgerlijke-ongehoorzaamheid/
https://husite.nl/tln/calendar_item/minicollege-casus-extinction-rebellion-en-de-rol-van-burgerlijke-ongehoorzaamheid/
https://husite.nl/tln/veerkracht-en-weerbaarheid-community-leerteam-en-loopbaanleren/
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/
https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/
https://www.sdgsonstage.nl/
https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/05/Jaaroverzicht-duurzaamheid-2019.pdf


Onderzoek  
Duurzaamheid in onderzoek en projecten  

5. Stimuleert en begeleidt de instelling onderzoek en projecten met betrekking tot 
duurzaamheid op alle faculteiten?  

o Nee, dit gebeurt (nog) niet  
o X Ja, dit is opgenomen in ons beleid  

  
Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

o Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de 
implementatie van het beleid en doelen vastgesteld in een lange termijnvisie  
o De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord  
o Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces  
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

Link:  

https://www.hu.nl/duurzaamheid-meer-dan-logisch  

https://husite.nl/duurzaam/  

https://www.hu.nl/onderzoek/visie-op-onderzoek  

HU in 2026  

  
  

Sustainable Development Goals  
6. In hoeverre dienen de SDGs als richtlijn voor onderzoek en projecten van de instelling?  

o Minimaal  
o Gemiddeld  
o X Vooruitstrevend  

  

Link:  

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/  

https://www.hu.nl/duurzaamheid-meer-dan-logisch  

  

  
  

Valorisatie  
7. Benadert de instelling actief externe partners om kennis over duurzaamheid te 

valoriseren?  
o Nee, dit gebeurt (nog) niet  
o X Ja, dit is opgenomen in ons beleid  

  

Link:  

https://www.hu.nl/onderzoek  

https://www.hu.nl/samenwerken  

HU in 2020  

https://www.hu.nl/samenwerken/partners  

Voorbeeld onderzoeksproject  

Voorbeeld: webinar  

Voorbeeld: conferentie  

  
 Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

o Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de 
implementatie van het beleid en doelen vastgesteld in een lange termijnvisie  
o De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord  
o Studenten en stakeholders worden betrokken bij het proces 
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

Link:  

https://husite.nl/studentparticipatie/bestuurlijk-actief/medezeggenschap  

https://husite.nl/studentparticipatie/bestuurlijk-actief/bureau-studentparticipatie/  

  

https://www.hu.nl/duurzaamheid-meer-dan-logisch
https://husite.nl/duurzaam/
https://www.hu.nl/onderzoek/visie-op-onderzoek
https://www.hu.nl/visie
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/
https://www.hu.nl/duurzaamheid-meer-dan-logisch
https://www.hu.nl/onderzoek
https://www.hu.nl/samenwerken
https://issuu.com/hogeschoolutrecht/docs/140404_hukoers2020bw
https://www.hu.nl/samenwerken/partners
https://www.interregeurope.eu/ebussed/events/event/3117/regional-stakeholder-meeting-in-utrecht/
https://www.smartsustainablecities.nl/nieuws/1742903.aspx?t=aansprekende-webinar-coe-ssc-hu-summer-school-
https://husite.nl/dagvandeduurzaamheid/terugblik/
https://husite.nl/studentparticipatie/bestuurlijk-actief/medezeggenschap
https://husite.nl/studentparticipatie/bestuurlijk-actief/bureau-studentparticipatie/


Bedrijfsvoering  
Reductie emissies  

8. Heeft de instelling een langetermijnvisie om de ecologische voetafdruk te 
verminderen en is deze visie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs?  

o Nee, dit gebeurt (nog) niet  
o X Dit is opgenomen in ons beleid  

  
Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

  
o Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van 

het beleid en doelen vastgesteld  
o De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord  
o Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces  
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

Link:  

Strategie CO2-emissie  

  
 Reductie energieverbruik  

9. Zijn er maatregelen om het energieverbruik in uw instelling te verminderen?  
o Nee, dit gebeurt (nog) niet  
o X Ja, dit is opgenomen in ons beleid  

  
Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

o Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de 
implementatie van het beleid en doelen vastgesteld  
o De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord  
o Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces  
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

Link:  

Energieneutraal in 2030  

  
 Waterverbruik  

10. Zijn er maatregelen om het waterverbruik rondom uw instelling te verduurzamen?  
o Nee, dit gebeurt (nog) niet  
o X Ja, dit is opgenomen in ons beleid  

  
Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

o Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de 
implementatie van het beleid en doelen vastgesteld  
o De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord  
o Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces  
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

Link:  

 MJA3 en EEP2017-2020 + Waterverbruik 

  
 

Afvalbeleid  
11. Zijn er maatregelen om het afvalbeleid rondom uw instelling te verduurzamen?  

o Nee, dit gebeurt (nog) niet  
o X Ja, dit is opgenomen in ons beleid  

  
Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

o Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de 
implementatie van het beleid en doelen vastgesteld  
o De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord  
o Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces  
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/s/kernteamduurzaamheid/ER6XyNpAPSJJquZZky8EQRIBqfmJnGH2fpJak-rMWPtRsA?e=1k8YyI
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#energieneutraal-in-2030
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#waterverbruik


Link:  

 Afval en Grondstoffen 

  
 Mobiliteit  

12. Zijn er maatregelen om de mobiliteit rondom uw instelling te verduurzamen?  
o Minimaal  
o Gemiddeld  
o X Vooruitstrevend  

  

Link:  

 Mobiliteit 

  
  

Groene energie  
13. Wordt de herkomst van energie en eventuele eigen opwekking van energie 

meegenomen in de verduurzaming?  
o Minimaal  
o Gemiddeld  
o X Vooruitstrevend  

  

Link:  Opmerking:  

Duurzame energie  HU wil uitstoot van CO2 in 2030 naar 0 
terugbrengen. Toepassing van de Trias Energetica is 
hierbij van belang:  
-minder energie (energie-efficiency)  
-resterende energie via duurzame energie (PV-
panelen, WKO, gezamenlijke WKO in het gebied met 
USP-partners, gezamenlijke verkenning met USP-
partners en gemeente Utrecht voor 
windmolens, UltraDiepeGeothermie  

HU e-cars voor duurzame energie  Smart Solar Charging: HU e-cars die bi-directioneel 
laden/ontladen voor lokaal opgewekte duurzame 
energie in het gebied  

    

  
  

Kantine  
14. Zijn er maatregelen om de kantine te verduurzamen?  

o Minimaal  
o Gemiddeld  
o X Vooruitstrevend  

  

Link:  

 Horeca & Catering 

  
PIANOO-inkoopvoorwaarden  

15. Houdt uw instelling rekening met de criteria Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van 
PIANOO?  

o Nee, dit gebeurt (nog) niet  
o X Dit is opgenomen in ons beleid  

  
Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

o Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de 
implementatie van het beleid en doelen vastgesteld  
o De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord  
o Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces  
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

Link:  

 Duurzame Inkoop 

  

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#afval-&-grondstoffen
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#mobiliteit
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#energieneutraal-in-2030
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#horeca-&-catering
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#duurzame-inkoop


  
Sociale duurzaamheid  
16. Werkt de instelling aan de verbetering van diversiteit en inclusiviteit?  

o Nee, dit gebeurt (nog) niet  
o X Ja, dit is opgenomen in ons beleid  

  
Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?  

o Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de 
implementatie van het beleid en doelen vastgesteld  
o De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord  
o Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces  
o Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden  

  

Link:  

 Diversiteit & Inclusie 

  
  

Sustainable Development Goals  
17. In hoeverre dienen de SDGs als richtlijn voor de bedrijfsvoering van de instelling?  

o Minimaal  
o Gemiddeld  
o X Vooruitstrevend  

  

Link:  

 Afval & Grondstoffen  

SDG's 1, 2, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17 in Bedrijfsvoering   

Jaaroverzicht Duurzaamheid HU 2019 

  
  
  

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/socialeduurzaamheid/
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#afval-&-grondstoffen
https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/13-klimaatverandering-aanpakken/
https://husite.nl/duurzaam/jaaroverzicht-duurzaamheid-2019/


Best Practices  
Zijn er zaken die nog niet aan het licht gekomen zijn in deze vragenlijst en wel bijdragen 
aan de verduurzaming van de onderwijsinstelling? Licht dit toe aan de hand van een of 
meerdere best practice(s). Dit kunnen voorbeelden zijn van onderzoeken, projecten of 
maatregelen in de praktijk, die aan de verduurzaming bijdragen en deze 
stimuleren. Éen van deze best practices kan meedingen naar de extra prijs voor de 
best practices, elke instelling kan zelf kiezen welke. De prijs voor de best practice wordt 
gekozen door een vakjury. De deadline voor het aanleveren van best practices is 18 april 
2021.  

  
 Best practice 1. Deze best practice wordt ingestuurd voor de prijs. (10 bonuspunten)  

o Open vraag  

Link:  

Voor 18 april aan te vullen  

  

  

  
19. Best practice 2. (6 bonuspunten)  

o Open vraag  

Link:  

Voor 18 april aan te vullen  

  

  

  
20. Best practice 3. (4 bonuspunten)  

Link:  

Voor 18 april aan te vullen  

  

  

o Open vraag  
 


