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Een duurzame Hogeschool Leiden
Als hogeschool staan wij midden in de maatschappij en hebben we een belangrijke vormende en bindende taak. Onze studenten
zijn de professionals van de toekomst: als zij morgen veranderingen in gang moeten zetten, moeten we ze nu de kennis en
vaardigheden geven waarmee ze dat straks kunnen doen. En we willen dit niet alleen meegeven aan onze studenten, maar zelf
ook het goede voorbeeld geven. Daarom werken we aan duurzaam onderwijs en onderzoek én aan duurzame bedrijfsvoering.

Sustainable Development Goals (SDG’s)
Hogeschool Leiden heeft in 2019 de Sustainable Development Goals Charter van de Verenigde Naties ondertekent. Ook
is de hogeschool toegetreden tot de hbo-coalitie Sustainable
Development Goals. Hiermee zetten wij een volgende stap in
het verbinden van onderwijs en onderzoek aan de SDG’s. Eén
van de plekken waar dit gebeurt is het Kenniscentrum Duurzaam
Organiseren.

UNESCO-school
Hogeschool Leiden is in 2011 toegetreden tot het netwerk
van UNESCO-scholen. De hogeschool nam dit initiatief om de
maatschappelijke verantwoordelijkheid die de school uitdraagt,
nog meer gezicht te geven. Hogeschool Leiden integreert al
jaren een aantal van de met UNESCO geassocieerde thema’s,
als vrede en mensenrechten, intercultureel leren,
wereldburgerschap en duurzaamheid, in haar curricula.
Wij leiden studenten op vanuit het idee dat ze deel uitmaken
van een groter geheel. Vanuit die context leren ze zelf bij te
dragen aan de ontwikkeling van de maatschappij en zich
daar ook verantwoordelijk voor te voelen.

Honoursprogramma
Het Honoursprogramma is er voor studenten die meer willen.
Meer persoonlijke ontwikkeling. Meer dan hun eigen vakgebied.
Meer om zich verantwoordelijk voor te voelen. Meer dan vandaag
en morgen. Het één- tot driejarig traject van het Honoursprogramma is een verbredend traject: studenten werken samen
met andere studenten van verschillende opleidingen (interdisciplinair) aan een jaarproject in een maatschappelijke,
betekenisvolle context. Ze volgen daarnaast elke week
themacolleges, bespreken hun individuele ontwikkeling en
leerbehoeften en zoeken naar manieren om een betekenisvolle
bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen. Samen met de
docenten zijn ze mede-eigenaar van het programma.

Minor Duurzaam ondernemen, de business case
“Voor iedere hbo-student is duurzaam denken en handelen niet
langer een keuze. De uitdagingen van de economie van de 21e
eeuw vragen om duurzame professionals. In deze minor creëer je
zelf de startblokken die je nodig hebt voor een vliegende start.
Jouw ontwikkeling als ‘young potential’ staat centraal: wat
betekent ‘sustainability’ voor jou als individu en professional?
Hoe kun jij je kansen op de arbeidsmarkt vergroten met onderscheidende kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaam
ondernemen? ” Met deze tekst introduceert de minor Duurzaam
ondernemen, de business case, zich aan studenten van Hogeschool Leiden en andere hbo-instellingen in Nederland.

Tijdens deze minor verwerven de deelnemers inzichten en
ervaringen in en een eigen visie op duurzaam ondernemen en
wat deze visie
betekent voor de ontwikkeling als professional.

Minor Global Awareness, sustainable development
in a global perspective
Deze hogeschoolbrede minor Global Awareness wordt in het
Engels aangeboden en is zowel toegankelijk voor alle studenten
van de hogeschool als voor studenten uit binnen- en buitenland.
Tijdens deze minor verdiepen de studenten zich in mondiale
verhoudingen, en in de problematiek van ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder. Met de kennis van deze minor kunnen
studenten een bijdrage leveren aan de sociale en economische
groei in ontwikkelingslanden. Na afloop van deze minor hebben
de studenten een brede visie ontwikkeld op mondiale duurzame
ontwikkeling.

Minor Antroposofie. In wat voor wereld wil jij leven
en hoe kun je dat vormgeven?
“Antroposofie betekent mens-wijsheid. De vraag naar wat het
betekent om mens te zijn is in deze tijd meer dan actueel.
Hoe blijven wij stuurman in ons eigen leven? Wat dragen wij
vanuit onze eigen menselijkheid bij aan de wereld van morgen?
Vanuit deze vragen gaan wij in deze minor aan het werk.” Deze
minor voor alle voltijds hbo-studenten geeft deelnemers de
kans om zowel binnen als buiten onze hogeschool kennis en
vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van antroposofie,
biografisch werk, samenlevingsvraagstukken en maatschappelijke initiatieven.

Minor Toekomstbestendige leefomgeving
Het omgevingsrecht is het recht dat betrekking heeft op de
fysieke leefomgeving. Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht,
Waterrecht en Natuurbescherming komen samen binnen één
omgeving: de leefomgeving. Die verschillende regels zorgen
ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen leven en dat
Nederland klaar is voor de toekomst. Dat gebeurt door middel
van gebiedsontwikkeling en het stimuleren van duurzame
initiatieven. Bij gebiedsontwikkeling kun je denken aan het aanleggen van windmolenparken of het verbreden van snelwegen.
Studenten HBO-Rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening
die deze minor volgen verwerven kennis over de werking van
de Omgevingswet en relevante regelgeving. Ze zijn daarmee
klaar om adviseur leefomgeving te worden bij de overheid en om
initiatiefnemers op dit gebied te begeleiden.

Onderzoek

Duurzame energie

De lectoren van Hogeschool Leiden spelen een belangrijke rol
in het verbinden van de hogeschool met het werkveld, door
docenten en studenten te betrekken bij hun onderzoek en de
resultaten van het onderzoek te vertalen naar de curricula. Het
Kenniscentrum ‘Duurzaam Organiseren’ verenigt vier lectoraten
en is gestoeld op de ‘Sustainable Development Goals’. Het onderzoek in dit kenniscentrum illustreert hoe ontwikkelingen in het
werkveld en onderwijs en onderzoek bij elkaar worden gebracht.

De hogeschool volgt op gebied van het toepassen van duurzame
energie het overheidsbeleid. In 2020 moet 20% van de gebruikte
energie van duurzame bron afkomstig zijn. Dit zal onder andere
gerealiseerd worden door inzet van ledverlichting en een goed
werkende bodemenergie-installatie, een warmte-koudeopslag
(WKO).

Leergemeenschap Sustainable Development
Goals (SDG’s)
Hogeschool Leiden heeft een ‘Leergemeenschap SDG’s’,
bestaande uit docenten, ondersteunende medewerkers en
studenten. Naast het delen van kennis en het onderzoeken
hoe de SDG’s in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering
van de hogeschool kunnen worden verwerkt, stimuleren de
deelnemers concrete acties op het gebied van duurzaamheid en
duurzame ontwikkeling.

Duurzame bedrijfsvoering
Eén van de strategische doelstellingen van het Facilitair Bedrijf
is een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering, integrale veiligheid en vitaliteit. Hierbij zetten wij in
op verbinding. In samenwerking met andere diensten binnen en
buiten onze eigen organisatie ontplooien we initiatieven tot het
nemen van concrete maatregelen die ten goede komen aan het
milieu, de leefomgeving en het maatschappelijk belang.

ISO 14001
Het Facilitair Bedrijf hanteert een milieumanagementsysteem
(MMS) voor het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties
van de bedrijfsvoering en het laboratoriumonderwijs.
De hogeschool heeft in 2018 het ISO 14001:2015 certificaat
behaald. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm
die aangeeft waaraan een goed MMS moet voldoen. Het hanteren
van een milieumanagementsysteem maakt dat er permanente
aandacht is voor het milieu.

Meerjarenafspraak energie-efficiëntie
In Nederland zijn ruim 1.000 bedrijven uit 37 sectoren aangesloten bij het convenant Meerjarenafspraken Energie
efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord, opgesteld door
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als onderdeel van
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hogeschool
Leiden is in 1999 aangesloten en heeft zich hiermee verplicht
aan de slag te gaan met energiebesparing, energiemanagement,
een energie-efficiëntieplan en monitoring van resultaten. Op
dit moment loopt de derde convenantperiode met een duur tot
2020. Aan het einde van deze periode heeft de hogeschool het
energieverbruik in 22 jaar tijd met 44% teruggedrongen.
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Monitoring van Energie
De technische dienst besteedt veel aandacht aan het monitoren
van het energieverbruik. Dit heeft in 2018 onder andere geleid
tot een nominatie voor de WKO Duurzaamheid Award. Een
warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame methode voor
opslag van warmte of kou in de bodem en resulteert bij goed
functioneren in een aanzienlijke energiebesparing.

Duurzame catering
De cateraar is onderdeel van de Compass Group Nederland
en net als de hogeschool gecertificeerd met ISO 14001:2004. Zij
heeft een ruim assortiment aan biologische en verantwoordelijke producten. Door slim in te kopen en goed te plannen, werkt
de cateraar actief mee aan minder voedselverspilling. Zo zet
zij bijvoorbeeld kortingsacties in op vrijdagmiddag vlak voor
sluitingstijd. Daarnaast zijn er sinds 2017 in het restaurant een
aantal tijdelijke en permanente acties ingezet:
• Made Bleu
Voor alle drankconsumpties heeft de Compass Group Nederland
twee keer zoveel schoon drinkwater afgedragen aan waterprojecten van Made Blue. Deze actie is voor een periode van
drie jaar. Made Blue spiegelt de watervoetafdruk of waterbesparing van de leverancier naar een land waar het nodig is.
Een liter water wordt vertaald naar een liter schoon
drinkwater.
• Groente versus vlees
De recepturen van Eurest zijn aangepast naar 90%
meer groenten en 19% minder vlees. Hiermee wordt de
vleesconsumptie structureel omlaag gebracht, wat goed
is voor het milieu en bijdraagt aan een gezonde levensstijl
van de student en medewerker.
• Circulair
Koffiedik wordt ingezameld en vervolgens worden hier
oesterzwammen op gekweekt. Verschillende soorten groeien
in een korte periode van zes tot negen weken.
Met deze teelt worden vegetarische producten gemaakt, zoals
oesterzwambitterballen en krokketten. Deze snacks worden
vervolgens weer verkocht in het restaurant van de hogeschool.
• Fairtrade koffie
Binnen de hogeschool wordt 100% biologische en
100% fairtrade koffie geserveerd.
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