
HOGE SCHOLEN
ZIJN VERDER DAN

ryERSITEITEN
edere student zou het hoger onderwijs

moeten verlaten met leiderschapskwali-

.,, teiten voor duurzame ontwikkelingl Die

zin prijkt prominent op de website van de Stich-

ting Duurzaam Hoger 0nderwijs (DH0) die zich

inzet voor het imptementeren van duurzaam-

heid op hogeschoten en universiteiten, zowel in

het curriculum aLs in de bedrijfsvoering.'Duur-

zaamheid is een trend die niet te keren isi zegt

Roos Wemmenhoeve, projectmanager bij DH0.

Ats opLeidingen daar njet in meegaan, worden

ze op den duur minder popuLairl

Duurzame ontwikkeling is ongeveer in 2007 in

zwang geraakt. 'Toen stelde het kabinet BaL-

kenende IV duurzame ontwikkeLing centraaL jn

haar beLejdi zegt Niko Roorda dje inmiddels is

gepromoveerd met een studie over implemen-

tatie van duurzaamheid in het hoger onderwíjs.

'Voor die tijd moest ik op opLeidingen nog uit-

Leggen waarom het beLangrijk is dat duurzaam-

heid wordt opgenomen in het curricuLum en ín

de bedrijfsvoering. Anno 2010 gaat het er niet

meer om of opLeidingen duurzaamheid wel of

niet moeten opnemen in hun beleid, maar hoe

ze dat moeten doeni
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Die vooruitgang komt njet aLteen door het

kabinet. Roorda: '0ok het bedrrJfsleven vraagt

steeds meer om mensen die weten hoe ze duur-

zaam moeten ondernemen en handeleni En het

zijn niet atleen de bedrijven die opteidingen

bewegen tot duurzaamheid. 'Ook onder stu-
denten js er grote vraagi zegl Wemmenhoeve.

Roorda beaamt dit:'Studenten zijn vaker geën-

gageerd en vragen om een opleiding die reke-

ning houdt met miLjeu en menseni

Dit blijk overigens ook uit initiatieven als Morgen,

een landelijk studentenptatform voor duuzaam-

heid. Deze club bracht onder meer het'CookBook

for the sustainabte university' uit met'recepten'

voor een duurzame universiteit. Zo was duurzame

architectuur een recept maar ook een plan voor

de verwerking van afuaL tot compost. In april

2009 veftetde vooaitter Christopher Baan aan

dagbtad ïrouw dat Maatschappelijk Verantwoord

0ndernemen (MV0) steeds meer ingeburgerd raakt

en daardoor ook interessanter is voor studenten.

'Maarj voegde hij daaraan toe, 2e witlen de bood-

schap niet alhjd horen. Ze vinden het te lastigl
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Studenten zijn niet de enigen die het l"astig

vinden om duurzaamheid onderdeel te maken

van hun dagelijks leven. Ook hogescholen en

universiteiten worstelen meer dan eens met de

vraag hoe ze dit moeten doen. Volgens onder-

zoeker Roorda wissett het per opleiding. ook

binnen een insteLling. in hoeverre duurzaam-

hejd in de lesstof en bedrijfsvoering js verwerkt.
'Maar het tijkt erop dat hogescholen verder zijn

dan unjversitejten omdat zij meer contact heb-

ben met het bedrijfsLeven en dus ook de vraag

van bedrijven naar duurzaamheid horeni

0m die reden is de opteiding Toegepaste

natuurwetenschappen van Fontys Hogescho-

Len '[ang geteden'a[ begonnen duurzaamhejd

te impLementeren jn het currjculum en de

bedrijfsvoering. 'In djt vakgebied is het mitieu

sowieso heet bel"angrijk, dus daar richtten we

ons altijd a[ op. Tegenwoordig gaan we ver-

der dan de mitieuaspecteni aldus Ad Goossens.

kwatiteitscoórdinator van de opteiding.'We
redeneren vanuit duurzaamheidí Vandaag de

dag heeft de opteiding een driesterrenkeurmerk

van de stichtjng DHO en kunnen studenten de

minor People Profit Planet votgen. Daarmee is

de opteiding éên van de koplopers.
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Het keurmerk Duurzame 0ntwikketing is een

instrument van DHO die laat zien hoe duur-

zaam opleidingen zijn. Met een zogenaamde

AISHE-monjtoring kunnen opleidingen zelf in
kaart brengen hoe duurzaam ze zijn en willen

worden. Naar aanLeiding daarvan kunnen ze een

keurmerk krijgen dat één tot en met vier sterren

kan hebben. Het aantal sterren hangt af van

in hoeverre duurzaamheid is doorgevoerd in de

opLeiding. Roorda:'0pleidingen kunnen atteen

duurzaam onderwijs geven maar ook op strate-
gisch niveau plannen hiervoor maken. In dat
geval is er kans op een hoger aantal stenenj

De onderzoeker vindt dat opleidingen de goede

kant op gaan maar dat er nog veel moet gebeu-

ren. Inmiddels hebben zo'n 40 tot 50 opteidin-
gen een keurmerk maar duurzaamheid betekent

vooraL rekening houden met gevolgen van daden

op verschillende terreinen. 'Ik zou daarom graag

zien dat leerlingen van verschiLl"ende disciptines,

dus verschjLlende opleidingen, vaker samenwer-

ken in één projectl Ook kunnen studenten een

overdosis duurzaam heid ervaren.'Studenten vin-
den soms dat we duurzaamheid teveel benoemeni

zegt Fontys-kwaliteitscoórdi nator Goossens. "'Nu

weten we het wet," zeggen ze danl

Ook Roos Wemmenhoeve vindt dat opteidingen

er nog lang niet zijn.'De vraag van werkgevers

naar duurzaamheid dringt Lang niet altijd door.

Opleidingen veranderen om de haverktap hun

curriculum maar nemen duurzaamheid daar dan

niet in opl En dat terwijl Roorda jn zijn proef-

schriftjuist tot de conclusie komt dat duurzaam-

heid het beste opgenomen kan worden als er

a[ een veranderingsproces gaande is. Volgens

Wemmenhoeve is een veelgehoord argument dat

duurzaam onderwijs ten koste gaat van de stof
waar de opteiding over gaat.'Maar ook alsje van-

uit duurzaamhejd denkt, kun je nog steeds een

vakman wordeni o
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