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Introduction
Leiden University Green Office (LUGO) and Goodrise conducted research on the
sustainability attitudes of Leiden University students and their interest in including
sustainability topics in their education. This research was conducted from December
2020 to February 2021. This fact sheet presents the findings for the Faculty of
Humanities. The full context, methods, and overall findings are described in the main
report.
In total, we have collected 233 responses from the Faculty of Humanities, out of which
146 were bachelor students and 87 were master students. The ratio between men and
women was 40 to 188. 5 respondents identified as another or no gender.
International students filled in the questionnaire 67 times, whereas 162 responses are
from Dutch students. 4 respondents indicated their origin fits neither category clearly.
An overview of responses per programme is presented in Appendix I.

Defining sustainability and ranking the SDGs
The questionnaire asked respondents to briefly define sustainability. This helps the
reader operationalise this term in the context of this research. These definitions are
included in Appendix II. Additionally, respondents were asked to identify which five UN
Sustainable Development Goals (SDGs) were most important to them. These findings are
presented below.

2

Students’ general attitudes towards sustainability
The survey presented several statements regarding sustainability to its respondents.
Students were prompted to indicate the extent to which they agree with the statements,
with answers as a 1-5 Likert scale. The answers to questions that were about
sustainability in general or in relationship to the entire university are presented below.
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Students’ attitudes towards sustainability in their study programme
The questionnaire resumed by presenting nine more statements about sustainability in
relationship to their study programme.
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Finally, we asked if respondents are interested in an elective or extracurricular lectures.
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Places in the curriculum to integrate sustainability
Several options exist for integrating sustainability in a study programme, such as creating
elective courses or promoting the inclusion of sustainability throughout the existing
programme curriculum. Students were asked where sustainability would fit best in their
study programme by ranking seven options, including an open ‘other’ field. (See the full
report for a detailed methodology on this metric.)

The survey also provided respondents the option to suggest a specific course in which
sustainability could be given attention. These courses and other suggestions to further
include sustainability in the curricula are included in Appendix III and IV, respectively.
Further general comments on sustainability at the university are listed in Appendix V.
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Appendices
Appendix I: Students per programme
Programme
BA Arts, Media and Society
BA China Studies
BA Classics

n
3
2
15

BA Dutch Language and Culture
BA English Language and Culture
BA Film and Literary Studies
BA French Language and Culture

3
4
10
11

BA History
BA International Studies
BA Korean Studies
BA Linguistics

5
52
29
2

BA Middle Eastern Studies
BA Philosophy
BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives
BA South and South East Asian Studies

2
3
2
1

BA Urban Studies
MA Arts and Culture
MA Asian Studies (research)
MA Classics and Ancient Civilizations
MA European Politics and Society

2
1
2
2
1

MA History
MA History (research)
MA International Relations
MA Linguistics

1
2
29
18

MA Linguistics (research)
MA Literary Studies
MA Literary Studies (research)
MA Media Studies

13
12
2
1

MA Middle Eastern Studies
MA Middle Eastern Studies (research)

2
1
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Appendix II: Definitions of sustainability provided by students
Raw definitions of sustainability provided by students from the Faculty of Humanities
are provided below, in their original language.
•

Het streven om een stabiele samenleving op te bouwen, waarbij de kwaliteit van
zowel natuur/klimaatbehoud en menselijk leven voorop staan.

•

bewust zijn van de veranderde wereld

•

Milieuvriendelijke oplossingen die op lange termijn onze ecologische voetafdruk
verkleinen

•

Capaciteit om zichzelf op lange termijn te ondersteunen zonder schade aan de
omgeving

•

Zuinig zijn op dingen

•

Zo lang mogelijk met iets doen

•

spaarzaam leven

•

Verantwoordelijk zijn voor de natuur

•

Onuitputtend en houdbaar voor lange tijd

•

Zo weinig mogelijk (niet groen) energieverbruik

•

Duurzaamheid is het feit dat er geconcentreerd wordt op producten/dingen die lang
meegaan, niet vervuilend zijn en goede manier geproduceerd

•

Zo min mogelijk uitstoten

•

People, profit, planet

•

Het juiste evenwicht tussen menselijke cultuur en natuur, zodat de aarde gezond
blijft bestaan zoals die was

•

Something you are able to keep up while still staying healthy, physically and
mentally, of course.

•

Verantwoord omgaan met mens, dier en planeet.
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•

Nu leven (en produceren) met behoud van een goede toekomst.

•

less waste less consumption better awareness

•

Keeping earth a livable place.

•

Reciprocal co-existence between mankind and the environment, ensuring the planet
resources for the future generations.

•

Niet meer nemen dan dat de natuur kan geven

•

what can be kept or sustained in time and space

•

Als methode waarbij het handelen danig is dat het niet als consequentie heeft dat
die wijze van handelen zichzelf onmogelijk maakt.

•

A manner in which our practices sustain both our health and that of the planet, its
ecosystems, and it’s inhabitants.

•

Bewuste en geïnformeerde keuzes maken in consumeren

•

Een manier van leven, produceren en denken dat streeft naar een harmonieuze
verhouding met de aarde en ongelijkheid tegengaat.

•

Het creëeren van een houdbare situatie voor mens en natuur, waarbij niet één
groep mensen (dwz de derde wereld) alles op zijn bord krijg

•

Het niet uitputten van de natuurlijke bronnen door de mensen

•

Milieuvriendelijke maatregelen nemen om dat wat we nu hebben te behouden voor
de toekomst.

•

the ability for something to be maintained without loss of quality or increased
difficulty

•

Consciousness

•

Verantwoordelijke consumptie

•

Refers to the idea that someone should meet his needs withouth preventing future
generations to meet theirs
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•

Niet schadelijk op lange of korte termijn

•

Een manier waarmee gestreven wordt om zo min mogelijk schade aan te richten aan
de leefomgeving van levende organismen.

•

Bewust omgaan met grondstoffen

•

Non-wasteful and conscientious lifestyle and consumerism

•

Making sure to always choose the option, which wastes the less resources

•

To live, as well as produce and consume goods, in such a manner that our planet’s
resources and materials are not damaged or overused

•

I would say twhatever tries to accomodate our needs right now without
compromising future generation’s ability to meet their needs.

•

Living in a way that enables future generations to live full lives.

•

Being able to grow at a pace that does not exploit the available resources too much
in order to be able to grow in the long term as well

•

Het gebruik van (levens-)middelen op zo’n manier dat het niet ten koste gaat van de
volgende generaties en de planeet.

•

Lasting into the future

•

A way of engaging with your material and social environment that does not deplete
resources but is in some way regenerative

•

A concept including fairness, economic viability and environmental impact

•

self-sustainable, close-circuit economy, recycling

•

Something that can be kept up for ‘forever’

•

Een activiteit die in perpetuïteit te herhalen is, in tegenstelling tot een activiteit die
diens eigen fundamenten schaadt.

•

beleid gericht op lange termijn
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•

Handelen met de toekomst van de planeet en de mensheid in het oog, cradle to
cradle, blauwe economie.

•

Zuinig omgaan met grondstoffen en bijvoorbeeld water en energie.

•

Handelen op een manier die het voor de natuur mogelijk maakt om divers en voor
onbepaalde tijd te blijven bestaan

•

iets wat nu gebeurt en niet van de toekomst hoeft te lenen zodat dit kan
plaatsvinden

•

dingen optimaal benutten

•

efficiëntie

•

Evenwicht mens en natuur

•

Iets dat onder verschillende (on)verwachte omstandigheden op een werkbare
manier voort kan bestaan.

•

Maatregelen ondernemen in het alledaagse leven om klimaatverandering en
negatieve effecten op het milieu en de samenleving tegen te gaan.

•

Iets wat niet erg belastend is

•

Met het oog voor bruikbaarheid voor volgende jaren en generaties

•

streven naar een gelijkere toekomst door bewust te handelen

•

Alles wat gebruikt wordt, kan hergebruikt worden.

•

Een manier van handelen wat op den duur kwaliteit van leven niet in de weg staat

•

Een levensstijl waarbij men zo spaarzaam mogelijk met de aarde en haar
grondstoffen om gaat.

•

reducing environmental impact by mindfully using resources

•

Iets wat de aarde niet tot amper belast

•

Gebruiken wat je nodig hebt, niet meer.
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•

Higher degree of durability and more ecologically conscious products/behavior

•

Iets van onbepaalde tijd, dat wat duurt. Dat het handelen van het heden geen
beperkingen oplevert in de mogelijkheden van de toekomst.

•

Met zorg voor de aard en de mens

•

Weinig verspilling van grondstoffen en weinig bijproducten bij het maken van
producten

•

Iets dat op de lange termijn “door” kan blijven gaan.

•

Zorgvuldig zijn met de aarde en haar materialen. Het omgaan met de aarde op een
manier waarop de aarde het voor altijd vol kan houden

•

protection of nature and Earth’s well-being by ex .composting, less fast fashion, less
plastic use , more eco friendly businesses etc.

•

A general focus on long-term solutions to various issues, instead of short-term

•

Taking care of our planet’s ressources

•

Ability to sustain itself

•

A societal system that meets the needs of the present without compromising the
needs of the future…

•

gebruiken wat je nodig hebt en opmaken wat je al hebt, voor je bijkoopt

•

A use of resources be they human or natural that returns at least the equal of what
is used

•

Future oriented development in all areas such as economy politics eccetera

•

Iets wat lang meegaat en weinig tot geen schadelijk effect heeft op de wereld en
haar flora en fauna

•

meeting our current needs without compromising those in the future

•

het vermogen om druk of schade te weerstaan.
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•

Using resources consciously

•

Het gebruiken van energie en levensvormen dat de natuurlijke grondstoffen niet
uitput en de natuur niet (verder) beschadigt

•

Stability and growth

•

Waardeoordeel over middelen

•

Practices by an individual or institution to limit their contribution to environmental,
societal, and econ exploitation and degradation

•

Langdurige oplossingen op situaties die goed zijn vol te houden en beter voor het
milieu zijn

•

Bewust zijn van je keuzes om zo het milieu positief te beïnvloeden

•

Recycling, taking care of the planet, say no to plastic, aim to re-use things

•

Het inzetten van hernieuwbare middelen, die zo min mogelijk belastend zijn voor
mens en mileu en zo lang mogelijk inzetbaar zijn.

•

Zo handelen dat er minimale schade is voor de natuur

•

Living without diminishing the needs of future generations

•

Zuinig omgaan met de aanwezige materialen

•

Sustainability is the act of meeting the needs of the present age without robbing
future generations of the same basic principles for living

•

Energie besparen

•

Dingen die lang meegaan en een goede toekomst garanderen

•

Zo functionerend dat het op de lange termijn houdbaar is

•

Bewuste milieu en mensvriendelijke keuzes

•

Lang/zuinig gebruik
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•

Een product of concept dat zo min mogelijk negatieve impact heeft op de
leefbaarheid van de aarde

•

Kwaliteit waarborgen voor een lange periode

•

Lang meegaan

•

Ontwikkelingen en vernieuwingen die goed zijn voor de huidige generatie, zonder
dat ze afdoen aan de wereld van de toekomende generatie.

•

het beschermen van de planeet en de omgeving, zodat de aarde in toekomst
leefbaar blijft.

•

Iets wat bijdraagt aan het behoud van/verkrijgen van een gezonde aarde

•

bedachtzamer omgaan met afval en stroom

•

Vooruitgang zonder negatieve consequenties voor toekomstige generaties

•

The assurance that actions (whether individual or on policy level) are helping, rather
than harming our environment and society

•

Een patroon/gedrag dat eindeloos is vol te houden

•

milieubewust

•

Een eeuwig behoudbare situatie creëren

•

Iets produceren zonder dat dit invloed heeft op latere generaties.

•

Avoiding natural resource waste

•

Without harming the environment while benefiting us at the same time

•

Making changes that work in the long term for the greater good of society and the
environment

•

Iets was langer gebruikt kan worden dan normaal.

•

Goed en houdbaar voor de wereld (klimaat) voor op de lange termijn.
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•

something thats able to be kept for a longer time or maintained without damaging
the environment as much

•

The practice of production adjusted to or in consideration of the existence of future
generations on a world with global warming as

•

Living a life where the things a person uses and does are not wasted and are
maintainable for a long period of time.

•

Living without jeopardizing the future

•

Lasting a long time, either products or systems

•

Something that will last for a long time and won’t break or be only used once so it is
long lasting

•

Responsible use of any kind of commodities. Recycling, using less packaging, etc.

•

Op een manier leven en dingen doen waar we in de toekomst mee door kunnen
zonder dat het de natuur schaadt

•

Sustainability refers to the conscious decision to use resources in a manner that will
make them last as long as possible.

•

Milieubewust en ethisch verantwoord

•

Something which can be maintained for a long time. The opposite of exhaustion.

•

Een manier om op lange termijn iets te waarborgen: in het bijzonder het milieu.

•

Duurzaamheid is de eigenschap van iets om op een verantwoorde manier met mens,
dier en milieu om te gaan zodat de aarde beschermd wordt

•

acting in a way that is possible to be continued in the long run without worsening
the current situation

•

Het herontwerpen van de samenleving zodat we op verantwoordelijke en
respectvolle wijze met de wereld kunnen omgaan.

•

That does not harm/demage someone/something
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•

Iets wat voor lange duur geschikt is en de wereld niet te veel schaadt

•

Op zo’n manier omgaan met de aarde, dat we er nog duizenden jaren van kunnen
genieten.

•

de aarde beschermen

•

Zo min mogelijk onnodig/schadelijk verbruik

•

Ook op lange termijn wensbare effecten

•

long-lasting use of available resources

•

Alles dat zorgt voor een gezonde planeet inclusief de inwoners (mens en dier).

•

Oplettend met grondstoffen omgaan met oog op omgeving en natuur

•

Peace

•

Op een bewuste manier omgaan met de planeet.

•

A thing that can be re-used for a long time without harmful impacting the
environment.

•

duurzame keuzes zijn keuzes die bijdragen aan de langdurigheid en het behoud van
kwaliteit van bijv. de planeet

•

eerlijk en langlevende productie

•

Het op een milieuvriendelijke en lang uithoudbare manier omgaan met de wereld
om je heen.

•

Bewuste keuzes maken op gebied van voeding en leefstijl

•

Alles wat ervoor zorgt dat de aarde bewoonbaar blijft en dat de mens beter voor de
aarde zorgt.

•

dat het niet op kan gaan

•

a way of living that uses renewable resources in order to live greener/eco-friendly.
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•

goed voor het milieu

•

Duurzaam voor het milieu

•

Op lange termijn beter voor het milieu

•

Zorgen voor een aarde die gezond kan blijven

•

verstandig en zuinig omgaan met

•

Verantwoordelijk omgaan met energiebronnen, land, water etc

•

Een evenwicht tussen verschillende factoren die samen het welzijn van de aarde
beïnvloeden

•

Kwaliteit verkiezen boven kwantiteit

•

Rekening houden met wat de aarde nodig heeft, geen verspilling.

•

Not wasteful

•

langetermijns-producten en diensten, kortetermijns-afval en kosten

•

Not only one purpose and thought about in all angles possible

•

Creating something that will last into the future

•

Iets die op lange termijn geen grote schade veroorzakt

•

maintaining natural resources / avoiding their depletion

•

Overlevingsgericht beleid

•

Minimal polution, maximum efficiency

•

Produceren en consumeren op een manier die zo min mogelijk negatief effect heeft
op natuur en milieu.

•

in 3 categorieen: sociale-, ecologische- en economische duurzaamheid.

•

Voortkomend uit onuitputbare bron
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•

Is het op het langer termijn iets te kunnen volhouden zonder dat het schade aan te
richten aan het milieu of de mens

•

Duurzaamheid voor mij is leven op een manier zonder andere organisme of
ecosystemen te beschadigen en beperken

•

Slim en zuinig omgaan met alles wat in het leven wordt aangeboden en hier ook
dankbaar voor zijn

•

Groen en goed voor het milieu

•

Duurzaamheid gaat over de manier waarop iets wordt geproduceerd en hoe lang
iets mee gaat

•

ability to provide on the long term, and equally to all people

•

Lang meegaand en niet/nauwelijks schadelijk voor mens, dier en milieu

•

Met aandacht voor het milieu

•

The ability to continue using the resources used in the production of either products
or services for the forseeable future

•

investeren en rekening houden met verschillende toekomstige aspecten

•

Als een manier om beter en respectvoller met de wereld om te gaan, zodat je een
minder grote “fotoprint” achterlaat

•

Voldoend aan de eisen: zo min mogelijk verspilling; zo min mogelijk negatieve
impact op natuur en milieu.

•

Produceren en consumeren op een manier die zo min mogelijk negatieve impact
heeft op de aarde en het milieu

•

niet vervuilend voor het milieu

•

Zorgen voor zo min mogelijk ‘waste’

•

Zo weinig mogelijk restafval creeen
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•

Als iets duurzaam is, dan kan het heel lang op dezelfde manier worden gedaan
zonder ernstige gevolgen

•

leven op een manier die zo min mogelijk impact heeft op het klimaat/de aarde

•

Eerlijke productie en verkoop die het milieu bespaart

•

Als iets wat ecologisch, financieel, maatschappelijk, etc., meer voordelen dan
nadelen kent.

•

Verantwoordelijk omgaan met deze aarde.

•

Het reduceren van milieuvervuiling door het omschakelen naar een circulaire
(energie)productie, zowel natuur als mens in acht nemende.

•

iets wat lang mee kan gaan

•

Living without depleting ressources

•

Groen: beter voor het milieu.

•

Alles waardoor de leefbaarheid van de wereld in stand wordt gehouden of
verbeterd wordt

•

Zorgen voor onze omgeving

•

met oog op zo min mogelijk klimaat vervuiling

•

long-term denken

•

a form of development that does not threaten the future development of future
generations

•

a form of development that does not negatively affect the future development of
future generations

•

A practice that is manageable in the long run as it focuses in being the least
detrimental for future generations

•

Zonder negatieve impact
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•

Fairness for everyone and everything

•

the well-being of the world as a whole

•

well-being and equality in all levels

•

Het actief ondernemen van stappen om een instelling milieuvriendelijker te maken

•

goed voor het milieu, leven op zo’n manier dat het houdbaar is voor de aarde

•

het voorzichtig omgaan met iets zodat het lang meegaat.

•

Het zo efficiënt mogelijk gebruiken van natuurlijke bronnen

•

Het verstandig omgaan met het milieu, op zo’n manier dat het weinig negatieve
impact heeft op de wereld op de korte en lange termijn.

•

zo min mogelijk verspilling

•

Bedachtzaam gebruik maken van grondstoffen en bronnen.

•

Meeting the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their needs

•

Op een verantwoorde manier omgaan met de aarde en medemensen

•

Zo omgaan met dingen dat ze lang meegaan; een vorm van respect en
voorzichtigheid

•

Rekening houden met de toekomst

•

duurzaamheid verwijst naar een cirkel van grondstoffen.

•

Het omgaan op een goede manier met elkaar en voor elkaar..

•

The ability to experience growth in a way that will not obstruct your future
possibilities in doing so

•

a way of life that can always be
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•

Goede oplossing voor alledaagse situaties die gebruik maken van herbruikbare
materialen die geproduceerd worden met weinig milieu schade.

•

Trying to reuse stuff as much as possible and limitate waste

•

Using resources in a way so that we don’t waste them and preserve them and the
Earth and nature for the future generations

•

Reusability, not wasting, efficiency, continuing

•

Ontwikkeling die binnen de grenzen van onze planeet blijft

•

Voor een lange termijn. Met oog voor het milieu en de toekomst.

•

Alles dat het behoud en bescherming van de planeet en mensen veiligstelt en dus
vervuiling door menselijk handelen tegengaat.

Appendix III: Potential courses for integrating sustainability
• Literature in Society (één van de thema’s die behandeld wordt in de course zou ook
kort duurzaamheid kunnen aantippen). Of anders in Remapping the City (over
duurzaamheid en/of groen in de stad).
•

Economies of the Middle East

•

Civi

•

culture et société

•

Expression et comprehension oral, tijdens de expression oral oefeningen
bijvoorbeeld

•

Civilisation

•

Mondelinge Taalvaardigheid

•

Expression et compréhension orales

•

Expression et Compréhension Orale 1,2,3 duurzaamheid meer in de diepte
behandelen, of bij Expression Ecrite

•

academische vaardigheden
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•

Ideas in World Politics

•

economy or international studies

•

politieke filosofie

•

Culture et société of expression orale

•

economics

•

Methodological concepts

•

the core couse or International World Politics

•

Regionalism

•

EU Seminars

•

IWP

•

Ideas in world politics, global order core course

•

development/economics/regionalism

•

core course, is reeds het geval

•

LUCAS Seminar

•

Global Political Economy

•

areastudies

•

Society & Culture in Modern Korea

•

Society & Culture

•

Methods&Issues

•

Geschiedenis
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•

critical area studies / muslims in a global context

•

(Political) economy

•

International Relations

•

International Studies

•

Economic courses

•

Political Economy

•

economic courses

•

Ideas of world politics

•

Oude Geschiedenis

•

Taaldocumentatie, wellicht Veldwerk

•

Politics

•

International Relations/Global Political Economy

•

mentoraat

•

IHW/Geschiedfilosofie/historiografie

•

Als thema in alle eerstejaarsvakken

•

covered in some first year courses e.g. politics and political economy

•

IR, maybe incorporated in the regional courses (econ, politics)

•

GPE or FPE

•

International Relations of Political Economy

•

Political economy
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•

Political Economy, Economics

•

Economics courses

•

Politics of GPE

•

Asia through consumption

•

Literature in Society

•

Speculative Fiction

•

Arts in society/Artivism

•

wellicht interculturele cultuuranalyse

•

Interculturaliteit

•

core course

•

Adaptatie

•

wetenschapsfilosofie

•

Economic Development & Democratization of South Korea

•

the core courses

•

Ideas in world politics

•

Economic Development and Democratization of South Korea

•

kerncurriculem

•

Geschiedenis vakken

•

Field methods/language documentation

•

Research Methods, nml hoe je duurzaam onderzoek kunt doen
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•

Translation Studies?

•

Translation studies: kijken naar de toekomst

•

antropologische taalkunde

•

Core 1 of 2

•

political economy

•

(political) economy

•

advanced misschien?

•

geen idee

•

Language use in the world

•

intro to IS

•

Classics now

•

Foundations of Political Economy

•

Governance

•

PRINS

•

Theories & Methods

•

themacollege

Appendix IV: Other potential places for integrating sustainability
• via studievereniging
•

Ideology and Politics in the Middle East

•

Literaire moderne werken over het milieu lezen en hierover discussiëren!

•

guest lectures/series
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•

Guest Lectures: inspirerende sprekers

•

door extracurriculaire activiteiten

•

In “mentor” bijeenkomsten en bij de studievereniging

•

in losse webinars/weblectures/eenmalige werkgroepen speciaal toegepast op het
vakgebied van de desbetreffende opleiding (in mijn geval dus (Res)MA History).

•

extracurricular seminars

•

extracurricular speaker events

•

vrijblijvende webinar oid

•

Grote Online Lectures

•

through more relevance in Career Service

•

not sure

•

via presentaties van de faculteit

•

Elective/Thematic Seminar

•

een lezingenreeks

•

via een aantal aparte bijeenkomsten, bijvoorbeeld via de studievereniging, die niet
tot een cijfer leiden

•

stilstaan bij digitalisering van de maatschappij en geopolitiek

•

extracurricular lecture series/guest seminars etc.

•

Ecocriticical lens in literature

•

extracurricular workshops

•

extra-curriculaire activiteiten in de vorm van een vereniging.

•

extracurriculaire online videoreeks
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•

in essay-opdrachten

•

Ik vind dat de universiteit zelf meer moet doen aan duurzaamheid. Practice what
your preach

•

workshops door externe

•

In een workshop of colloquium van de faculteit (vrijwillige deelname)

•

Extracurriculaire activiteiten

•

Past niet in de studie

•

Geen idee

•

Job prospects

•

geen idee

•

Een vak dat niet direct gerelateerd is aan de opleiding, maar wel een degelijke basis
in duurzaamheid geeft.

•

Als onderdeel op een symposium

Appendix V: Further suggestions
Further suggestions on sustainability from students from the Faculty of Humanities are
provided below, in their original language.
•

Het zou heel goed zijn om duurzaamheid te behandelen in het onderwijs, het is
immers onze taak als toekomstige werknemers en onderzoekers om daarmee aan de
slag te gaan. Tegelijkertijd moet het onderwijs objectief en onafhankelijk van
agenda’s plaatsvinden. Het is belangrijk om goed te bedenken hoe je die
onafhankelijkheid bewaart in maatschappijgerichte vakken. Wel is het zo dat het
belang van duurzaamheid, los van enige agenda, uitstekend te beargumenteren is.

•

Ik vind het moeilijk om echt met een duidelijke oplossing te komen voor meer
aandacht voor duurzaamheid in mijn master (ook voor de bachelor die ik heb
gevolgd, Engelse Taal en Cultuur, zou ik het niet zo één, twee, drie weten) maar ik
denk dat het wel belangrijk is om hierover na te denken en ook flexibel om te gaan
met mogelijkheden die er wel zijn.
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•

Het hoeft niet altijd oplossings- of beleidsgericht te zijn.

•

Ik vind het goed dat er over nagedacht wordt.

•

Universiteit Leiden is volgens mij best bezig met duurzaamheid.

•

Meer zichtbaarheid geven aan LUGO zou al helpen om te weten dat de universiteit
zich voor duurzaamheid inzet en het niet bij afvalscheiding blijft!

•

In werkcolleges praten sommige docenten voorafgaand aan de les over
onderwerpen als klimaat, mentaal welzijn, feminisme, etc. Dat vind ik erg positief.

•

Universiteit Leiden zou alle relaties met fossiele brandstof bedrijven en andere zeer
uitstotende bedrijven moeten beëindigen, vooral met het oog op
funding/investering.

•

het mag best wat meer op de voorgrond komen te staan.

•

I would like to see more talk of sustainability in Leiden University’s education but
with a true commitment to its contents, not as a token or out of a feeling of
obligation. Leiden University itself, as an institution, also has a long way to go in
becoming more sustainable.

•

Heel veel gaat wel al goed, ik studeer nu 5 jaar in Leiden en ik heb in de loop van
deze jaren al positieve verandering gezien

•

Ik vind duurzaamheid een belangrijk onderwerp, maar het is lastig voor mij om een
duidelijke link te zien tussen mijn eigen opleiding en duurzaamheid. Ik heb een
honours college op het oog dat veel raakvlakken heeft met het onderwerp
duurzaamheid, maar ik denk niet dat ik echt nog de ruimte kan vinden in mijn
rooster om dit vak erbij te nemen. Daarom zouden losse, vrijwillige weblectures of
werkgroepen (zoals die georganiseerd door de Career Service) denk ik een
uitstekende manier zijn om studenten die er interesse in hebben meer bij te brengen
over duurzaamheid zonder dat ze in de knoei komen met hun gewone curriculum.
Als deze bovendien op een of andere manier gelinkt zouden kunnen worden aan
specifieke opleidingen/vakgebieden dan zou het voor veel studenten denk ik een
minder grote stap lijken om zich ook daadwerkelijk aan te melden voor zulke
activiteiten. (En het biedt natuurlijk een uitstekende manier om meer specialistische
kennis te verbinden aan een breder, hedendaags, maatschappelijk onderwerp.)

•

It would be great if we could “borrow” study e-books for the time that we need
them so that we don’t have to buy them and/or waste paper on printing.
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•

Kan veel beter in de meeste opleidingen

•

Het zou fijn zijn als er overal prullenbakken staan waar je afval kan scheiden en niet
alleen op bepaalde plekken. Daarnaast lijkt het me een goed idee om acties te
organiseren. Zoals meer bewustzijn creëren over fast fashion en hoe erg covid-19
mensen die in kledingfabrieken werken hebben geraakt.

•

Meer nadruk op duurzaamheid zou heel goed zijn, maar het moet niet te geforceerd
zijn. Veel ‘geforceerde’ dingen werken in mijn ervaring vaak averechts als het
aankomt op de interesse van studenten.

•

I think that this is just a buzz word and that it is important but it shouldn’t be forced.
If you are trying to force buzz words and current hot topics arbitrarily into
courses…you have to include diversity and inequality and all of that

•

I don’t think it was discussed much except for during two classes in my core course
on the neoliberalism/environment nexus and perhaps the one on development.
However, it is a hugely broad concept, especially when you incorporate things like
equality, and I think in that regard my programme is fairly progressive. So I wouldn’t
say it’s neglected altogether as a topic, but I think it could definitely be made more
explicit, and could be applied more to other issue areas besides the conventional
ones of climate change and development.

•

Really like my Honors class about Circular economy.

•

Het feit dat de universiteit sociale huurwoningen laat slopen om een nieuwe
humanities campus op te kunnen trekken is totaal niet duurzaam: de universiteit
houdt eraan vast dat zij in het centrum van de stad wil blijven ook al zijn er elders
duurzamere mogelijkheden.

•

ik ben blij dat universiteit leiden best hoog staat in de green uni list van dit jaar, maar
het kan nog altijd beter!

•

Ik hoop dat er vooral meer wordt ingezet op zogenoemd laaghangend fruit. Denk
hierbij aan het scheiden van afval en het stoppen met verkoop van producten die te
veel gebruik maken van plastic verpakkingen.

•

I think that Leiden University is behind in terms of sustainability. More active
integration into the curricula is needed

•

They’re doing pretty well but they could do a bit more to naturally incorporate it
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•

Net als dat duurzaamheid niet een onderwerp/perspectief omvat denk ik dat het
juist interessant is om interdisciplinair aan de slag te gaan met het onderwerp
binnen de Universiteit Leiden. Wellicht is dan de focus op de verschillende studies
an sich nuttig, maar ietwat te gelimiteerd. Verder zou ik zeggen, buiten de
dialoog/de wetenschappelijke benadering vanuit de Universiteit Leiden zou ik ook
zeer te spreken zijn over een meer praktische benadering. Stimuleer dat mensen hun
koffiekopjes zelf meenemen i.p.v. weg te werken, daag studenten uit mee te helpen
aan het leegvissen van de plasticsoep in de gracht, ik zeg maar wat. Dat zou een
zeer pro-actieve benadering zijn.

•

Waar mogelijk wordt er binnen de studie International Studies aandacht besteed
aan duurzaamheid binnen het curriculum. Door het aanbieden van keuzevakken,
stages of als onderdeel van de mogelijkheden van PRINS zou duurzaamheid nog
meer geintegreerd kunnen worden in de studie.

•

The university already has done quite a lot for a more sustainable life , ex. promoting
the use of water bottles, free water fountain, recycling , the stopping of the smoking
area ( even If I am a smoker , i agree to a certain extent with the decision). I think
maybe an elective programme for sustainability would be nice.

•

Ik zou wel vakken willen volgen over duurzaamheid in mijn studie, maar weet niet of
ik het zou kiezen als er meerdere Andere opties zijn. Ik denk daarom dat het het
beste werkt om te integreren in alle vakken

•

Sustainability is an extremely important issue and will come to have an impact on all
areas of our lives, including the careers that many Leiden University graduates will
choose. Therefore, it is also very important that sustainability be covered in our
education to some degree, definitely providing those who choose to specialize in
sustainability a good basis and platform with to start their careers.

•

Sustainability is not an elective or a shared interest of our generation, it’s an
imperative concept we need to understand in order for our species and our
environment to survive. It is vital that this be covered in our course, in relation to
the existing subjects, as environmental degradation and sustainablity affects all
aspects of which we study - particularly culture, politics, and economics. This
subject will only continue to become a more pressing and dire issue in the future, so
it’s important to study it so we can be prepared to face its impacts and respond
accordingly.

•

I love how sustainability is prioritized on campus so I think it’d just be a relevant
next step then to bring it to the classrooms as well.
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•

There are rumors that the recycling bins at the campus are useless, and that they
end up mixing everything. I believe this must be clarified!Also, I think there should
be a wider range of affordable meal choice at the cafeteria. Most people studying at
Turfmarkt buy salads at AH which are wrapped in plastics. Students should have the
option of eating inexpensively at campus, and this would reduce plastic usage as
well. This should be considered by Leiden university.

•

Ik vind het fijn dat we een duurzame kantine hebben op onze campus in Den Haag.

•

Throughout my year and a half at Leiden, I have not encountered the theme of
sustainability being covered in any of my courses, bar one (History: Middle East)
where a guest lecturer was invited to give a class related to sustainability, however,
the content was not relevant to the course or even examined. Sustainability should
be integrated more thoroughly into the education offered at Leiden University,
especially in IS, as we study inequality and impacts of colonialism etc., in-depth,
especially on the Global South, however, sustainability and the environmental and
social consequences of this is not even looked at.

•

I think we partially discuss it but more efforts should be made.

•

We hebben er in economy East Asia wel al een lecture aandacht aan besteed.
Misschien kunnen andere regio’s dat ook doen.

•

Ik denk dat duurzaamheid heel belangrijk is en zeker past binnen het programma van
International Studies. Het heeft alleen niet mijn specifieke interesse, daarom is denk
ik een keuzevak het beste geschikt. Maar ik vind dat er sowieso meer verschillende
keuzevakken aangeboden zouden kunnen worden. Ook op het vlak van
cultuur/geschiedenis.

•

I think Leiden University has a good approach to sustainability in terms of
implementing sustainable practices on campus and offering some lectures and
courses on the topic. However, my study (BA International Studies) could benefit
from more content about sustainability as I and many of my peers are very
interested in going into the field. There is definitely a lack of separate courses
(e.g. seminars, mandatory courses) that allow students like us to learn more about
sustainability. I also feel that sustainability in mental and physical health does not
receive enough attention and would greatly benefit from more lectures or
discussions for students to attend.

•

Because climate change is such an encompassing feature of the world today, it is
necessary to learn not just facts and scientific knowledge, but also consider how
climate change interacts with inequality, war, migration, culture, economy etc. This
is a human made issue, which makes it even more important to approach this issue
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from a Humanities-based approach as well if Leiden University wants to adequately
prepare their students to tackle these issues in their future work.
•

I think it is touched upon sometimes but there should definitely be more options for
students to set their focus on sustainability in their courses, e.g. with the Research
Methods courses or Thematic Seminars.

•

I do not think it has been covered in any of my courses, however, I do see
possibilities for it to be incorporated.

•

Er zijn natuurlijk ook grenzen aan hoe veel leerstof jullie in één onderwijsjaar kunnen
proppen. Als jullie beslissen om het thema duurzaamheid meer in het onderwijs te
verwerken, hoeft dat ook weer niet een enorme studielast te worden. Op het gebied
van ecologische duurzaamheid doet de universiteit het al heel goed, over culturele
duurzaamheid weet ik dat niet zeker

•

This should onley be an elective

•

Ik geloof dat er wel aandacht aan wordt besteed in projecten of clubs die niet
gerelateerd zijn aan mijn opleiding, of een artikel in de nieuwsbrief. Ik denk dus dat
er in het algemeen wel goed aandacht vrij voor wordt gemaakt, maar dat zou meer
geïntegreerd kunnen worden binnen de geesteswetenschappen en evt. het liefst
ook als keuzevak binnen specifieke studies.

•

Ik vind dat als de universiteit duurzaamheid daadwerkelijk serieus zou nemen ze
meer moeten doen om het onderwijs toegankelijk te maken. Leiden heeft te weinig
gedaan als het gaat om betaalbare studentenhuisvesting, de opleidingen zijn duur
voor studenten uit minima gezinnen, er niet veel ondersteuning voor mensen met
een migratie achtergrond. Vooral de sociale faculteit wordt er weinig rekening
gehouden met studenten met fysieke of mentale beperkingen. Materialen die
worden ingekocht door de universiteit moeten van duurzame en sociaal
verantwoordelijke afkomst zijn. Ik wil niet alleen maar les krijgen over
duurzaamheid, ik wacht dat de universiteit daar ook een leidend voorbeeld voor is.
En dat is het momenteel niet.

•

Universiteit Leiden doet hard zijn best om duurzaam te zijn (en doet dat heel goed),
al denk ik zelf dat het nóg beter kan; geen kartonnen soepbekers meer, breng je
eigen koffiekop naar de koffiemachine, een vak waar kladpapier ingelegd kan
worden zodat mensen dat kunnen gebruiken om notities op te maken…

•

De universiteit zou duidelijker moeten laten horen dat duurzaamheid een prioriteit is
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•

Als er geen ruimte is voor (aldan niet verplichte) keuzevakken, kunnen studenten
wellicht over duurzaamheid leren via het faculteitsgebouw zelf door manieren
waarop de universiteit zelf duurzaam bezig is (bijvoorbeeld door afval te scheiden,
via de schermen op de koffie/theeautomaten, of wellicht via brochures die aanwezig
zijn).

•

Het zou voor de Universiteit Leiden ook betekenen dat andere organisaties
geïnteresseerd kunnen zijn om met hen samenwerken

•

Ik weet niet in hoeverre een taalstudie invloed heeft op duurzaamheid.

•

Duurzaamheid (op milieurgebied) is een beetje slecht toe te passen op een studie
zoals die van mij, maar in general zou het wel fijn zijn om meer te horen over wat ik
kan doen voor duurzaamheid met mijn vertaalopleiding (bijv. vertalen voor
duurzame organisaties, welke dit zijn, hoe je ze kan herkennen). Verder zou wat
minder boeken die je nauwellijks gebruikt moeten kopen flink helpen met
papierverspilling.

•

Ik vind het goed dat papers standaard digitaal ingeleverd moeten worden, om papier
te besparen.

•

I don’t think sustainability is covered all that much in Leiden’s education. However, I
do recognise that they still put effort into sustainability in the form of minors like
frugal innovation, having LUGO, celebrating sweater day, etc. Plus, for my capstone
, I’m able to work with the MoFA on sustainable development goals which is great.

•

In Middle Eastern Studies zit één keuzevak over Environmental Issues in the MENA,
echt top! Tijdens mijn BA Azië Studies miste dit heel erg.

•

Ik weet er door mijn recente toetreden tot de universiteit en het thuisonderwijs nog
vrij weinig over helaas.
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