
Drie niveaus

Kennisniveau: inhoudelijke kennis en casuïstiek die 
te maken heeft met duurzaamheidsvraagstukken, 
passend bij de discipline.
 
Ontwikkelen van compe tenties en vaardigheden: 
deze helpen studenten kritisch te bekijken of en hoe 
zij een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming 
van onze samen leving (o.a. reflectievaardigheden, 
sa menwerking, kritisch denken, inter-, intra- en 
transdiscipli nair denken en handelen, het vermogen 
veranderingen te initiëren). 

Creëren van be wustwording en een houding: de 
student is zich bewust van wat er speelt in de wereld 
om ons heen, voelt zich verantwoordelijk, kent een 
toekomstgerichte benadering en een inclusieve blik.

Meer informatie en cursusoverzichten:
www.ru.nl/duurzaamheid/onderwijs

Duurzaamheid in het onderwijs
Je bent nodig. 
Alle studenten die aan de Radboud Universiteit 
studeren, leren hoe zij vanuit de eigen discipline 
kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.  

Vier doelen

1. Voldoende aanbod
Elke student komt in de opleiding in aan-
raking met duurzaamheidsvraagstukken. 
Daarvoor krijgt duurzaamheid in elke  
op leiding een natuurlijke plaats in het 
ver plichte curriculum. Daarnaast is er 
keuzeaanbod: binnen elke opleiding is er 
onderwijsaanbod waarin duurzaamheids-
gerelateerde onderwerpen behandeld 
worden of het hoofdonder werp zijn. 

2. Bekendheid van het aanbod
Elke student is zich bewust van het  
bestaan van het duurzame cursusaanbod.

3. Totstandkoming van het aanbod
Docenten en andere collega’s die betrokken 
zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van 
onderwijs voelen zich gestimuleerd en 
ondersteund bij de integratie van duur-
zaamheid in het onderwijs.

4. Duurzaam onderwijs
Ook het onderwijs zelf is duurzaam: er 
wordt gelet op vermindering van CO2-uit-
stoot, er vindt zo min mogelijk verspilling 
van materialen plaats, de gezondheid en het 
welzijn van studenten en docenten worden 
bevorderd en ontmoeting, verbinding en 
diverse perspectieven krijgen de ruimte.

‘Onze studenten ontwikkelen zich tot 
kritisch denkende academici en krijgen 
de voorbereiding om verantwoordelijke 
posities in te nemen in de maatschappij.’ 

Lopende activiteiten om  
de doelen te behalen
•  Overzicht cursus aanbod met 

link naar betreffende SDG’s
•  Actieplan per faculteit om  

duur zaamheid te integreren  
in bestaand curriculum

•  Pilots met duurzaam heids
getuigenis

•  Communicatie over duurzaam 
onderwijs verbeterd

•  Diverse nieuwe cur sussen en 
opleidingen ontwikkeld en in 
ont wikkeling

•  Workshops en pro   gramma’s  
ter ondersteuning van docenten

•  Integratie duurzaamheid in 
verplichte filosofieonderwijs

•  Postacademisch onder wijs  
op het gebied van duurzaam-
heid


