
Nieuwe generatie kritische wereldburgers 
Bij de Universiteit Utrecht komt iedere student in aanraking met duurzaamheid, 
ongeacht de studierichting. Ieder jaar studeren aan de Universiteit Utrecht zo’n 
vijfduizend masterstudenten af. De universiteit leidt deze nieuwe generatie op tot 
leiders en aanjagers van de duurzame transitie. Dit doet de universiteit door 
duurzaamheid te integreren in het onderwijs en te werken aan duurzaam 
bewustzijn onder studenten, met als leidraad de Sustainable Development Goals 
(SDG’s). 

De Universiteit Utrecht werkt aan de SDG’s. Onderstaand is een selectie van voorbeelden van projecten en 
initiatieven binnen het onderwijs waarbij duurzaamheid de hoofdrol speelt. 

In 2021 hebben we deze stappen gezet: 
CHARM-EU 
De Universiteit Utrecht maakt deel uit van de 
alliantie CHARM-EU. Deze alliantie van vijf 
Europese universiteiten heeft als doel 
transdisciplinair, challenge-based onderwijs aan te 
bieden. Onderwijs dat mobiel, flexibel en online 
gevolgd kan worden. Duurzaamheid is één van de 
kernwaardes die in al het onderwijs van CHARM-
EU is vertegenwoordigd. In september 2021 is de 
master ‘Global Challenges for Sustainability’ van 
start gegaan met 75 studenten die onderwijs 
volgen aan vijf verschillende Europese 
universiteiten.  
 
Living labs 
Living labs zijn interdisciplinaire teams van 
academici, studenten, ondersteunend personeel 
en externe partners, die werken aan innovatieve, 
wetenschappelijke oplossingen voor complexe 
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De 
Green Office koppelde afgelopen jaar 
onderzoeksvragen van de bedrijfsvoering van de 
UU aan studenten en bood hen daardoor de kans 
hun kennis en vaardigheden toe te passen op 
uitdagingen uit de echte wereld.  
 
Mixed Classroom  
In de Mixed Classroom van de Urban Futures 
Studio onderzoeken studenten en 
beleidsmedewerkers samen hoe ze de toekomst 
verbeelden en hoe dat beter kan. Met deze 
vernieuwende onderwijsvorm waarin studenten 
en professionals van en met elkaar leren, won het 
team Mixed Classroom in 2021 een 
Nederlandse Hogeronderwijspremie van 800.000 
euro. Het betreft de tweede prijs in de categorie 
Wetenschappelijk Onderwijs, uitgegeven door het 
ministerie van OCW. 
 
 

 
Game Utrecht 2040 
In de periode van februari 2021 t/m november 
2021 hebben 799 deelnemers de game Utrecht 
2040 actief gespeeld: een serious game die 
studenten laat kennismaken met duurzaamheid 
aan de hand van de SDG’s. Tijdens de 
Onderwijsparade 2021 stond de game centraal 
tijdens de keynote met universitair hoofddocent 
Milieuwetenschappen Karin Rebel.  

Online module ‘Verduurzaming van jouw 
onderwijs’ 
Binnen Educate-it (SO&O) is de online module 
‘Verduurzaming van jouw onderwijs’ ontwikkeld. 
Deze online module biedt handvatten aan 
docenten voor het maken van ecologisch 
verantwoorde keuzes bij het vormgeven van hun 
onderwijs.  
 
Centre for Environmental Humanities 
Binnen de faculteit Geesteswetenschappen (GW) 
is het Centre for Environmental Humanities 
opgericht, met als doel zichtbaar te maken er 
binnen GW aan kennis, expertise en activiteiten 
beschikbaar is op het gebied van duurzaamheid.  
 
Visie duurzaamheid in (bio)medisch onderwijs 
Binnen de faculteit Geneeskunde worden, mede 
dankzij studenteninitiatief CO2-assistent (winnaar 
van de UU Studentenprijs 2021), verschillende 
onderwijsactiviteiten op het gebied van 
duurzaamheid ontwikkeld. Zo is er een 
onderwijsvisie op dit gebied opgesteld die breed 
wordt ondersteund door opleidingsdirecteuren en 
managers onderwijs binnen de faculteit 
Geneeskunde. 
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https://www.charm-eu.eu/
https://www.charm-eu.eu/index.php/masters/globalchallenges
https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/mixed-classroom-techniques-of-futuring
https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio
https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio
https://www.uu.nl/nieuws/docententeam-universiteit-utrecht-wint-hogeronderwijspremie-wo-van-800000-euro
https://utrecht2040.sites.uu.nl/
https://utrecht2040.sites.uu.nl/
https://educate-it.uu.nl/
https://educate-it.uu.nl/online-trainingen/
https://www.uu.nl/en/research/centre-for-environmental-humanities
http://www.co2assistent.nl/


EWUU Alliantie  
De EWUU alliantie van UU, TU/e, de WUR en het 
UMCU combineert de expertise van de vier 
instituten om zo bij te dragen aan transities op het 
gebied van gezondheid, voedsel, energie en 
duurzaamheid. In 2021 werden de challenges 
‘Food for Health and Safety’ en ‘Sustainable Cities 
of the Future’ georganiseerd.  
 
Utrecht Challenge Alliantie 
De Utrecht Challenge Alliantie is een 
samenwerking tussen ROC Midden-Nederland, 
Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en de 
gemeente Utrecht. In oktober 2021 vond de 
Sustainable Campus Challenge plaats: 80 
studenten van de verschillende instellingen 
werkten in interdisciplinaire teams aan challenges 
rondom het verduurzamen én gezonder maken 
van het Utrecht Science Park.  

  
Hoe staan we ervoor?  
Het doel van de Universiteit Utrecht is dat elke 
student in aanraking komt met duurzaamheid in 
zijn onderwijs.  
    Er is een groot aanbod aan cursussen 
binnen de universiteit waarbij duurzaamheid een 

belangrijke rol speelt. De Universiteit Utrecht 
stimuleert studenten deze cursussen te volgen, 
door de vindbaarheid van deze cursussen te 
vergroten. Dit gebeurt via de Cursusplanner, waar 
de mogelijkheid komt voor studenten om te zoeken 
op cursussen die vallen onder het thema 
‘duurzaamheid’. Dit geeft studenten de 
mogelijkheid een meer duurzame en 
interdisciplinaire invulling te geven aan hun 
profileringsruimte. Ook geeft de website ‘SDG’s in 
ons onderwijs’ inzicht in de verbinding tussen de 
SDG’s en opleidingen van de UU. Op deze website 
staan op dit moment tien opleidingen met een 
duidelijk duurzaamheidsprofiel. 
Ook de serious game ‘Utrecht 2040’ brengt 
studenten op educatieve wijze in aanraking met 
duurzaamheid. In collegejaar ‘22-’23 wordt de 
game wederom breed ingezet binnen de 
Universiteit Utrecht waardoor een groot aantal 
studenten hiermee in aanraking komt. 
  In het Strategisch Plan 2020-2025 is onder 
andere ingezet op het stimuleren van 
interdisciplinariteit in het reguliere en vrije keuze 
deel van het curriculum, met daarbij een zichtbare 
plek voor de strategische thema’s. De verwachting 
is dat hierdoor ook meer studenten in aanraking 
zullen komen met het thema duurzaamheid.  

 
 
Wat gaan we in 2022 doen?: 
In 2022 gaat CHARM-EU een nieuw voorstel indienen om vervolg-funding te kunnen ontvangen van de Europese 
Commissie ten behoeve van consolidatie en uitbreiding van het onderwijsprogramma.  
Begin 2022 start de Special Interest Group (SIG) ‘Duurzaamheid in Onderwijs’, waar docenten kennis en 
ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen op het gebied van duurzaamheid in hun onderwijs.  
In 2022 organiseert de UU de prestigieuze LERU Summer School. Het thema is ‘de Universiteit van de Toekomst’, 
met een focus op duurzaamheid. 
Via de Cursusplanner kunnen bachelorstudenten vanaf cursusjaar 2022-2023 universiteitsbreed op thema 
zoeken (bijvoorbeeld duurzaamheid) naar cursussen voor hun profileringsruimte.  
In 2022 start de doorontwikkeling van Game Utrecht 2040 met de verdiepende thema’s ‘multidisciplinariteit en 
wereldbeelden’ (bachelor jaar 2) en ‘duurzaamheid en je toekomstige beroep’ (bachelor jaar 3).  
Binnen het strategisch thema Pathways to Sustainability zal in 2022 een community starten rond het thema 
‘Sustainability Education and Engagement’.  
Binnen de EWUU Alliantie staan in 2022 vijf challenges op het programma gericht op duurzaamheid.  
Utrecht Challenge Alliantie: In 2022 organiseert de Utrecht Challenge Alliantie diverse studentenchallenges in 
samenwerking met verschillende stakeholders, waarbij onder andere een duurzaamheidschallenge. 

 

 DUURZAAMHEID IN O&O 
ONDERWIJS 

https://ewuu.nl/nl/
https://ewuu.nl/nl/2021/06/energiereductie-en-voedselverspilling-centraal-in-finale-food-challenge/
https://utrechtchallengealliantie.nl/en/sustainable-campus-challenge/
https://cursusplanner.uu.nl/
https://www.uu.nl/onderzoek/sustainable-development-goals/sdgs-in-ons-onderwijs
https://www.uu.nl/onderzoek/sustainable-development-goals/sdgs-in-ons-onderwijs
https://www.uu.nl/onderzoek/sustainable-development-goals/sdgs-in-ons-onderwijs
https://www.uu.nl/onderwijs/centre-for-academic-teaching-0/community-netwerk/special-interest-groups-sigs/sig-duurzaamheid-in-onderwijs
https://www.leru.org/doctoral-summer-school
https://www.uu.nl/en/research/sustainability

