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Duurzaam hoger onderwijs
KORTE INHOUD

Het hoger onderwijs heeft een verantwoordelijkheid en een voortrekkersrol in het streven
naar een economisch, sociaal en ecologisch duurzame toekomst waarin onderwijs,
onderzoek en bedrijfsvoering centraal staan.

De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt:

✓ om multi-, inter- en transdisciplinariteit binnen onderwijs te integreren om zo
complexe, maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken te behandelen;

✓ duurzame ontwikkeling in curricula te verweven, gekoppeld aan
duurzaamheidscompetenties, en geef hierbij docenten en onderzoekers de nodige
ondersteuning om dit te volbrengen;

✓ duurzame ontwikkeling in het beoordelingskader van de instellingsreview en
systeembrede analyse van de kwaliteitszorg op te nemen;

✓ voor Vlaamse, Federale en Europese investeringsmogelijkheden, die de
modernisering (qua energie efficiëntie) van huidige onderwijsinfrastructuur
mogelijk maken;

✓ om emissies bij hogeronderwijsinstellingen in kaart te brengen en te rapporteren
aan de hand van internationale richtlijnen zoals de Global Reporting Initiative
(GRI) of een ISO-standaard;

✓ transparantie over de beleggingen, investeringen, financiële langetermijnplannen
etc. van hogeronderwijsinstellingen tegenover de stakeholders;

✓ om in elke hogeronderwijsinstelling een green office te faciliteren voor studenten;
en voorzie hiervoor fysieke ruimte, voldoende financiële middelen en een
coördinator;

✓ om een duurzaam reisbeleid voor personeel én studenten uit te werken, en zet
daarbij in op bewustwording van de klimaatimpact van mobiliteitsmodi.
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1.Inleiding
Al in 1994 onderschreven 328 hogeronderwijsinstellingen het Copernicus university
charter for sustainable development (waaronder UAntwerpen, UGent, VUB en KU Leuven)
om via onderwijs een voortrekkersrol te spelen in het streven naar een meer duurzame
toekomst. In het charter verklaren ze dat ze duurzame ontwikkeling zullen integreren in1

curricula, institutioneel management en diensten. Op de top van Europese Ministers van
hoger onderwijs in mei 2005 werd voor het eerst sinds 1999 een sterke referentie
gedaan naar het oprichten van de European Higher Education Area (EHEA) tegen 2010
op basis van de Copernicus-richtlijnen. Door de brede acceptatie worden de
Copernicus-richtlijnen voor een duurzame ontwikkeling nog steeds gehanteerd bij
instellingen.

Duurzame ontwikkeling kan gedefinieerd worden als “een ontwikkeling die voorziet in de
behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties,
zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen”, aldus de Commissie
Brundtland (1987) van de Verenigde Naties. Duurzaamheid kan en mag niet vernauwd2

worden tot de klimaatproblematiek en het behalen van de Sustainable Development
Goals (SDG’s), maar moet holistisch benaderd worden rekening houdend met alle
dimensies van duurzaamheid. Het is dan ook niet de bedoeling dat instellingen zich3

beperken tot enkele SDG’s aangezien deze onderling verbonden zijn en dus een
ondeelbaar geheel vormen.

De Vlaamse Vereniging van Studenten verdedigt de studentenbelangen van vandaag en
morgen en erkent hierbij de noodzaak om verantwoordelijkheid op te nemen. Het kan
uitdagingen weliswaar niet alleen oplossen en vraagt hogeronderwijsinstellingen en
beleidsmakers om hierop actie te ondernemen op alle nodige niveaus en bij elke stap
studenten te betrekken.

2.Onderwijs
De uitdagingen waar de maatschappij voor staat, stijgen in grootte en complexiteit
waardoor meer kennis vanuit verschillende hoeken vereist is voor het oplossen van
wicked problems. Deze trend vraagt een grote verantwoordelijkheid van4

4 De term wicked problem ofwel ongestructureerd probleem werd gepopulariseerd in
1967 door C. West Churchman in het wetenschappelijk tijdschrift Management Science.
Het beschrijft een probleem dat zeer moeilijk of onmogelijk oplosbaar is door
tegenstrijdige, onvolledige en veranderlijke voorwaarden waardoor een

3 https://sdgs.un.org/goals

2

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

1 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/information/COPERNICUS%20Guidelines.pdf
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hogeronderwijsinstellingen om studenten duurzaamheidscompetenties in de vorm van
vaardigheden, kennis, inzichten en attitudes bij te brengen en een cultuur van levenslang
leren te stimuleren om met die complexe kwesties om te kunnen gaan. De Europese
Commissie werkt hiervoor een Europees competentiekader deel uitmakende van in de
European Green Deal.5

Om studenten duurzaamheidscompetenties bij te brengen vraagt VVS instellingen het
engagement te nemen om niet noodzakelijk een apart opleidingsonderdeel betreffende
duurzaamheid in te richten, maar eerder om deze competenties te verweven in
(bestaande) curricula en studenten hierbij te betrekken op alle nodige niveaus. Extra
aandacht moet gaan naar de opleidingen waarbij het klassiek moeilijk is om
duurzaamheid te introduceren omdat er soms een enge opvatting is van duurzaamheid.
Opleidingen zoals fysica en sterrenkunde bijvoorbeeld zorgen er dan voor dat ook de
sociale aspecten van duurzaamheid aan bod komen. Het aanbieden van een aantal
richtinggevende principes als houvast, naast tools en good practices kunnen opleidings-
of vakspecifieke invulling en verweving van duurzaamheidscompetenties
vergemakkelijken. In praktijk is namelijk te zien dat 82% van de docenten drempels
ondervindt om duurzame ontwikkeling binnen het onderwijs te integreren. De
voornaamste drempels zijn gebrek aan tijd, kennis en financiering. VVS wil daarom6

samen met de instellingen oplossingen zoeken om de bestaande drempels weg te
werken, en docenten en onderzoekers de nodige ondersteuning te bieden bij het
integreren van duurzame ontwikkeling in curricula.

Daarnaast geeft onderzoek van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling aan dat er nog
steeds een dominantie van monodisciplinariteit te zien is in onderwijs en onderzoek wat
belet dat complexe duurzaamheidskwesties vanuit verschillende hoeken worden bekeken.
De integratie van multi-, inter- en transdisciplinariteit binnen onderwijs en onderzoek kan
verkokering voorkomen en innovatie stimuleren. Thema’s als ondernemerschap en
internationalisering bevorderen bovendien partnerschappen, samenwerking en
(wereld)burgerschap. Zo kwamen studenten uit de opleiding sociaal agogisch werk en

6 Onderzoeksrapport uitgevoerd in 2017-2018 in opdracht van Ecocampus (Departement
Omgeving, Vlaamse Overheid) door het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling met als
doel een stand van zaken inzake duurzaamheid in het hoger onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap bij de start van Ecocampus als programma.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/duurzaamheid-binnen-universiteiten-en-hogescho
len-een-multi-level-perspectief-op-het-vlaamse-hogeronderwijssysteem

5 Hoofdstuk 2.2.3 (Onderzoek mobiliseren en innovatie stimuleren) en 2.2.4 (Onderwijs
en opleiding activeren) van de European Green Deal gaan dieper in op de genomen
initiatieven en de visie van de Europese Commissie op de rol van (hoger) onderwijs in de
ecologische transitie. Link naar de European Green Deal:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:5201
9DC0640#document2

probleemoplossingen veelal moeilijk te vinden zijn.
https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/mnsc.14.4.B141
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bedrijfskunde uit Vlaanderen en andere Europese landen (Zweden, Spanje, Bulgarije,
Finland en Duitsland) voor tien dagen samen met centraal het verkennen van een
alternatief scenario voor een economische model op basis van continue groei. Het
multidisciplinaire project van Karel de Grote-hogeschool i.s.m. UCCL en buitenlandse
partners heeft partnerschappen bevorderd en studenten uit verschillende landen dichter
bij elkaar gebracht.7

Steeds vaker kijken hogeronderwijsinstellingen naar andere onderwijsvormen en maken
binnen hun instelling middelen vrij om samenwerkingsbanden op te starten. VVS
verwelkomt deze trend en vraagt instellingen om meer multi-, inter- en
transdisciplinariteit binnen het onderwijs te integreren om complexe, maatschappelijke
duurzaamheidsvraagstukken te behandelen. Multidisciplinaire bachelor- en
masterproeven zijn hierbij een good practice dat samenwerking tussen verschillende
vakdomeinen bevordert.

3.Kwaliteitszorg
In 2015 werd het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel voor hoger onderwijs aangepast waarbij
meer autonomie ging naar de instellingen met de keuze voor de instellingsreview. Naast
de instellingsreview zijn er ook de systeembrede analyses waar VVS nog ruimte ziet om
duurzaamheid als thema te integreren. Systeembrede analyses hebben als doel om
tussen instellingen en opleidingen goede praktijken te delen omtrent onderwerpen
gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. In het VVS-standpunt
Kwaliteitszorg stelde VVS al enkele thema’s voor om op te nemen in de systeembrede
analyse zoals internationalisering en studentenparticipatie die ook beide opgenomen zijn
in de thema’s voor 2020-2026. Aanvullend hierop ziet VVS ook duurzaamheid als een8

thema dat in de volgende cyclus van de systeembrede analyse opgenomen kan worden.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) legt een beoordelingskader vast
dat wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering voordat het toegepast kan worden en
na advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) als
koepelorganisatie en de studentenkoepelverenigingen. Het kader moet voldoen aan
European Standards and Guidelines (ESG’s) dat in de European Higher Education Area
(EHEA) tot stand komt. VVS vraagt om de ESG’s te herinterpreteren met meer aandacht
op duurzame ontwikkeling en duurzaamheidscompetenties en hierna het
beoordelingskader daarop af te stemmen. Kwaliteitszorg kan daarenboven een hefboom
zijn om duurzaamheid te verankeren binnen hogeronderwijsinstellingen via kwaliteitszorg

8 https://www.vvs.ac/standpunten/kwaliteitszorg

7 De nota Grensoverschrijdende duurzaamheid van Departement Omgeving gepubliceerd
in 2016 gaat in op de duurzaamheid en internationalisering in hoger onderwijs.
https://www.sustainabilityexchange.ac.uk/files/t_sept_2016_-_relationship_between_int
ernationalisation_and_sustainability_in_tertiary_education.pdf
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tools zoals de vak- en opleidingsevaluaties, alumnibevraging, etc. Zo beschouwt VVS het
Zwitserse model voor institutionele accreditatie als een good practice binnen de EHEA.
Het Zwitserse model ziet erop toe dat instellingen duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
opstelt en implementeert. Aan de hand van onder meer jaarlijkse
duurzaamheidsrapporten kan de standaard beoordeeld worden.9

Verder stelt VVS het bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs dat aangevraagd kan
worden bij NVAO door opleidingen die zich profileren op het gebied van duurzaamheid
erg op prijs. Een panel van deskundigen beoordeelt over de toekenning van het10

bijzonder kenmerk na een zelfevaluatiedossier van de opleiding en een locatiebezoek
door de panelleden waar gesproken wordt met de verschillende partijen betrokken in de
opleiding. VVS onderschrijft dergelijke initiatieven, maar merkt op dat het bijzonder
kenmerk enkel in Nederland toegekend wordt en (nog) niet in Vlaanderen. Verder ziet
VVS hinderpalen indien de opleiding het bijzonder kenmerk zelfstandig, los van een
accreditatie, laat beoordelen en de opleiding panelleden zelf kan kiezen. VVS is van
mening dat de beoordeling moet gedaan worden door experten om
duurzaamheidselementen te screenen. Net omdat het gebrek aan kennis over
duurzaamheid onder meer kan leiden tot een te enge blik op de inhoud en de manier
waarop studenten over duurzaamheid leren.

4.Het beheer en organisatie van campussen
4.1. Het leven op de campus

Het hoofddoel van een campus is hoofdzakelijk het geven van onderwijs met daarnaast
tal van nevenactiviteiten groot en klein die het leven op een campus omvatten. Door
alles in rekening te brengen kan gezocht worden naar oplossingen die het comfort
verhogen van studenten, de stroom vergroenen en de natuurlijke leven op de campus
behouden en versterken.

De dagelijkse werking en het leven op de campus vragen energie en grondstoffen; het
spreekt voor zich dat instellingen hier spaarzaam mee omgaan. VVS moedigt de aankoop
van hernieuwbare energie aan of de zelfvoorziening hiervan, bijvoorbeeld met behulp van
energiecoöperatie of -commune. Evenzeer vraagt VVS toe te werken naar het
minimaliseren van consumptie en afvalstromen en het maximaliseren van waardebehoud

10

https://www.nvao.net/nl/procedures/nederland/bijzonder-kenmerk-duurzaam-hoger-ond
erwijs

9 Hoofdstuk 2.4 Governance (p.35-36) van de institutionele accredidatiegids van de
Zwitserse agentschap voor accreditatie en kwaliteitszorg beschrijft hoe instellingen
geacht worden rekening te houden met economische, sociale en ecologische duurzame
ontwikkeling. Institutional accreditation - SUPSIhttp://www.supsi.ch › accreditamento ›
doc_eng

Standpunt | Duurzaam hoger onderwijs | 7/11

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac

https://www.nvao.net/nl/procedures/nederland/bijzonder-kenmerk-duurzaam-hoger-onderwijs
https://www.nvao.net/nl/procedures/nederland/bijzonder-kenmerk-duurzaam-hoger-onderwijs
http://www.supsi.ch
http://www.supsi.ch


en recyclage om zo de kringlopen te sluiten en zo kort mogelijk te houden. Op vlak van
voeding kan de instelling een grote sprong richting duurzaamheid maken door via haar
cateringfaciliteiten gezonde, lokale en duurzaam geproduceerde voeding aan te bieden,
en bovendien voedseloverschotten te beperken en wegwerpverpakkingen zo veel
mogelijk te vermijden en op termijn te verbannen.

VVS ondersteunt het idee dat aan bod komt in de Europese Onderwijsruimte (EEA) en in
de European Green Deal in het kader van een ‘groene en digitale transitie’. Hierin stelt11

men voor middelen ter beschikking te stellen via de Europese Investeringsbank (EIB) om
in te staan voor de vernieuwing van onderwijsinfrastructuur. Het zou niet enkel een
positief effect hebben op de directe emissies van de gebouwen maar zou tevens ook het
comfort van studenten en personeel verhogen en de operationele kosten verlagen. Naast
Europese middelen pleit VVS ook voor Vlaamse en federale beleidsmaatregelen die het
vernieuwen en renoveren van de onderwijsinfrastructuur stimuleren.

Verder ondertekende België in 2020 de Leaders’ Pledge for Nature van de VN om tegen
2030 het biodiversiteitsverlies terug te dringen. VVS is overtuigd dat instellingen12

hiertoe een bijdrage kunnen leveren door campussen waar mogelijk te ontharden en
biodiversiteit te versterken, door bijvoorbeeld groene ruimtes te beplanten en te beheren
waarbij gebruik gemaakt kan worden van de expertise en kennis van docenten en
studenten wat vervolgens uitgewisseld kan worden met andere instellingen.

4.2. Rapportering
Enkele hogeronderwijsinstellingen geven al het goede voorbeeld door jaarlijkse
duurzaamheidsrapporten te publiceren. Duurzaamheidsrapporten houden rekening met
de sociale ondergrens en ecologische bovengrens bij sustainable growth, en de aspecten
people, planet, prosperity, partnership en peace. Financiële rapporten in vergelijking
bekijken en bespreken slecht één aspect, namelijk prosperity. Een duurzaamheidsrapport
is dus veel ruimer, maar heeft wel overlap bij het aspect prosperity bijvoorbeeld op vlak
van duurzame en ethische investeringen. VVS onderschrijft deze initiatieven en pleit
ervoor dat instellingen jaarlijks rapporteren aan de hand van internationale richtlijnen
zoals de Global Reporting Initiative (GRI) opgezet door de Coalition for Environmentally
Responsible Economies (CERES) en de United Nations Environmental Programme (UNEP)
of een ISO-standaard.13

13 https://www.mvovlaanderen.be/gri-richtlijnen-voor-duurzaamheidsverslaggeving

12 In september 2020 ondertekende toenmalig Premier Sophie Wilmès de Leaders’ Pledge
for Nature van de Verenigde Naties. https://www.leaderspledgefornature.org

11 Persbericht van de Europese Commissie (30 september 2020) over het bereiken van
een Europese Onderwijsruimte (EEA) tegen 2025 gebasseerd op 6 dimensies:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1743;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:5201
9DC0640#document2
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In eerste instantie kan een duurzaamheidsrapport functioneren als een nulmeting die kan
dienen voor het opstellen van een strategie met concrete doelstellingen waarbij de 5 P's
(people, planet, prosperity, partnership en peace) een plaats krijgen en waar de
stakeholder, inclusief studenten, bij elke stap betrokken worden. Daarnaast kan een
duurzaamheidsrapport ook dienen voor het opvolgen van de doelstellingen die in de
strategie vooropgesteld zijn en als verantwoordingsinstrument.

4.3. Investeringsportfolio
De langetermijnimpact van beleggingen kan enorm groot zijn zowel in de positieve
alsook in de negatieve zin. Anno 2021 investeren Belgische banken nog steeds tientallen
miljarden in olie-, gas- en steenkoolinvesteringen en andere onethische activiteiten. Om14

de gemiddelde globale temperatuur ruim onder de 2°C toename te houden, zoals
afgesproken in het VN-Klimaatakkoord van Parijs, zullen hogeronderwijsinstellingen en
overheden ook daadwerkelijk moeten zorgen dat die toekomst leefbaar blijft voor de
huidige en de toekomstige generaties. Door onze manier van leven te laten doorgaan,15

Business as Usual, zou de gemiddelde globale temperatuur met 3°C toenemen voor het
einde van de eeuw. Dit betekent onder andere gemiddeld nattere winters, drogere
zomers en bodemvocht voor onze regio wat problemen in de voedselproductie kan
veroorzaken. Een onleefbare situatie kan bijgevolg studenten weerhouden om verdere16

studies te beginnen, studies te voltooien en kan na de studies het vinden van de job op
de arbeidsmarkt bemoeilijken.

Naast het ecologische en mensenrechtelijke aspect, is er ook een financieel risico bij
investeringen in de fossiele industrie. 85% van onze grijze energiereserves zou onder de
grond moeten blijven om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. De waarde van de
bedrijven in deze sector wordt bepaald door de beschikbare reserves en kunnen dus als
een kaartenhuisje in elkaar vallen indien deze reserves in de grond moeten blijven. VVS17

wenst dan ook dat instellingen een duurzame en ethische reflex maken, en investeringen
en beleggingen uit dergelijke bedrijven halen.

VVS verwacht tot slot volledige transparantie van hogeronderwijsinstellingen tegenover
de stakeholders, inclusief studenten, over de financiële langetermijnplannen en alle

17 Rapport van Fairfin (oktober 2018) in verband met het investeren van institutioneel
geld voor een duurzame toekomst:
https://www.fairfin.be/sites/default/files/2020-05/Transitienetwerk-Middenveld_brochure
_Institutioneel-geld_-2017.09.pdf

16

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_wg_I_sp
m.pdf

15 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

14

https://www.fairfin.be/sites/default/files/2021-01/200674_fairfin_rapport_bankwijzerXL_
v03.pdf
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https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_wg_I_spm.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.fairfin.be/sites/default/files/2021-01/200674_fairfin_rapport_bankwijzerXL_v03.pdf
https://www.fairfin.be/sites/default/files/2021-01/200674_fairfin_rapport_bankwijzerXL_v03.pdf


huidige beleggingen en investeringen in de verschillende portefeuilles. Enkele instellingen
tonen al het voorbeeld waarbij gebruik gemaakt wordt van de VN Global Compact
principes en bijkomend kan het advies ingewonnen worden van externe/onafhankelijke
adviseurs (zoals de ngo Fairfin), een ethische raad of adviescomité.18

5.Participatie
Naast het verweven van duurzame ontwikkeling in het (bestaande) curriculum kan er ook
ruimte zijn buiten de les voor discussie over duurzaamheidskwesties. VVS vraagt om
fysieke ruimte, voldoende financiële middelen en een coördinator te voorzien voor het
faciliteren van een green office of een alternatief in elke hogeronderwijsinstelling. Hoger19

onderwijs is een experimenteerruimte voor studenten waarbij instellingen met een green
office informeert, ondersteunt en verbindt studenten met staf om te handelen op het
gebied van duurzaamheid. Het biedt studenten daarnaast de mogelijkheid om actief
burgerschap te ontwikkelen. Anno 2021 is op te merken dat green offices hoofdzakelijk
gevestigd zijn binnen universiteiten. VVS vraagt daarom aandachtig te zijn voor een
discrepantie tussen universiteiten en hogescholen in de transitie naar duurzame
ontwikkeling.

Studenten en jongeren met hun uitgesproken standpunten zijn de motor voor duurzame
verandering en de push naar duurzame ontwikkeling. Om hen hierin te begeleiden en om
continuïteit te kunnen garanderen is VVS van mening dat een coördinator noodzakelijk is.
Deze persoon heeft een goede kennis van de instelling en kan studenten begeleiden bij
de projecten die studenten wensen te verwezenlijken. Verder kan Ecocampus
(Departement Omgeving) op Vlaams niveau de samenwerking tussen de green offices
bevorderen, ondersteunen en mogelijks projecten samen uitvoeren.20

Tot slot kunnen instellingen ook algemeen draagvlak creëren bij studenten tijdens
extracurriculaire activiteiten op de campus. Duurzame dinsdagen, bootcamps,
themaweken, gastsprekers etc. zijn enkel good practices die momenteel al bestaan in
een aantal instellingen.

6.Mobiliteit
De mobiliteit van studenten en personeel van hogeronderwijsinstellingen hebben een
significante impact op de CO2-uitstoot, zo blijkt uit de ecologische voetafdruk van een
aantal instellingen. Om dagelijkse verplaatsingen van en naar de campus te21

21 Mobiliteit maakt ongeveer 50% uit van de CO2-uitstoot aan de UGent (2019)
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/duurzaa

20 https://omgeving.vlaanderen.be/ecocampus-duurzaam-hoger-onderwijs
19 https://www.greenofficemovement.org
18 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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verduurzamen, is een modal shift naar zachte vormen van mobiliteit of openbaar vervoer
volgens het STOP-principe nodig.22

De hogeronderwijsinstellingen zijn in grote mate afhankelijk van fietsinfrastructuur en
het aanbod aan openbaar vervoer in de stad waar zij gevestigd zijn om het
mobiliteitsgedrag van studenten en personeel te sturen. Toch kan de instelling zelf
duurzame vormen van mobiliteit aanmoedigen door te voorzien in fietsenstallingen,
fietsherstelpunten, deelfietsen e.d. Daarnaast kunnen instellingen bij het stadsbestuur
ijveren voor openbaar vervoer dat afgestemd is op de verplaatsingsnoden van haar
studentenpopulatie bijvoorbeeld naar het station, tussen verschillende campussen etc.

Toch zijn het niet de dagelijkse verplaatsingen, maar wel de vliegreizen die het grootste
deel uitmaken van de mobiliteitsuitstoot van een hogeronderwijsinstellingen. Helaas
hebben instellingen weinig zicht op de manier waarop studenten zich verplaatsen bij een
internationale uitwisseling, omdat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor het boeken
van hun transport. Het internationaal studenteninitiatief Erasmus by Train streeft ernaar
om alle Erasmusstudenten van een Interrail Pass te voorzien. Dit toont aan dat23

mobiliteitsstudenten zelf vragende partij zijn voor duurzame transportmodi. VVS
adviseert instellingen dan ook om, samen met studenten, een duurzaam reisbeleid uit te
werken voor personeel én studenten. Hiertoe behoort de bewustmaking over de24

klimaatimpact van transportmodi en de heropleving van de nachttrein, alsook studenten
attent maken op de bijkomende financiële ondersteuning bij het kiezen voor een
duurzaam transport dankzij de green travel grant, in afwachting van een volledig
duurzame reisstrategie vanuit het Erasmus+-programma. Ten slotte kan een25

gecertificeerde compensatie van CO2-uitstoot een plaats krijgen binnen een duurzaam
reisbeleid, bijvoorbeeld via het UN Carbon Offset Platform, en is het belangrijk dat
instellingen toezien op de toepassing van het duurzaam reisbeleid in de praktijk.26

26 https://offset.climateneutralnow.org

25 Erasmus+-Programme Guide 2021-2027,
www.erasmustrainingcourses.com/uploads/6/5/6/3/65630323/2021-erasmusplus-progra
mme-guide_en.pdf, p. 63-64.

24 Enkele instellingen hebben al een duurzaam reisbeleid, zij het enkel voor personeel,
zoals de UGent
(https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/projecte
n/duurzaamreisbeleid), de VUB
(http://www.vub.be/duurzaamheid/carbon-footprint#travel-abc) en de KU Leuven
(www.kuleuven.be/duurzaamheid/duurzaam-reisbeleid/index).

23 https://erasmusbytrain.eu

22

www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/stop-principe-stappers-trappers-openbaar-vervoer-
en-prive-gemotoriseerd-vervoer

mheidsverslag/duurzaamheidsrapport2020 en de VUB (2018)
https://www.vub.be/sites/vub/files/nieuws/users/mipers/footprint_vub_2018.pdf
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