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Abstract
Environmental and social issues have given rise to movements demanding sustainability
action from universities. This study investigates by means of a survey the extent to
which Leiden University students wish to include sustainability in their study
programmes, their conceptualisation of sustainability, and potential opportunities for
including sustainability in the curriculums, according to students. Overall, Leiden
University students conceptualise sustainability environmentally and have a positive
attitude to including sustainability in their study programme. Integrating sustainability
throughout existing courses and providing sustainability electives are the most favoured
methods by which sustainability can be included.

Author: Soemano Zeijlmans
Leiden University Green Office (LUGO) is the student-run sustainability department of Leiden
University, aiming to integrate the topic in the university’s education, research, and facilities.
www.universiteitleiden.nl/en/green-office
Goodrise is a sustainability consultancy and training firm located in The Hague. It offers
sustainability advice to companies, government, and non-profits.
www.goodrise.nl
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Introduction
The 21st century is characterised by ecological challenges, such as the climate crisis, the
collapse of biodiversity, air pollution and water scarcity. In several ways, human activities
have gone past the Earth’s ecological limits, therefore threatening not only nature but
also its human population.1 These crises have given rise to movements to leverage
education in guiding solutions for environmental challenges, such as ‘Education for
Sustainability’.2 This movement aims to teach students knowledge about and skills
related to sustainability, as well as to engage them personally and emotionally with the
topic.3
University leaders have agreed to contribute to a sustainability future by signing the
Talloires Declaration of 1990. While Leiden University did not sign this declaration, it
ambitiously stated its aim to leverage education in ensuring a sustainable future in its
now-expired Environmental Policy Plan 2016-2020:
By enabling students to learn more about sustainability during their studies, Leiden
University aims to provide them with the knowledge they need to address the major
challenges of the coming decade.4
While this ambition has been stated, the curricula of many students still does not cover
topics related to sustainability. Several reasons for this exist, such as the lack of clarity
around ‘sustainability’, varying opinions about the importance of sustainability,
disagreement about where to include sustainability, a (perceived) lack of resources,
disagreement about the governance level responsible for integration, and a conservative
university culture.5
To help tackle some of these hindrances, this research aims to answer the following
research questions:
1. How do Leiden University students define and conceptualise sustainability?
2. How do Leiden University students perceive the importance of sustainability,
specifically for their study programme?
3. Where in their curriculum would Leiden University students suggest integrating
sustainability?
The findings serve to better inform Leiden University management, co-participation, and
educational staff in including sustainability in curricula. For this purpose, fact sheets exist

Steffen et al., ‘Planetary Boundaries’.
Martins, Mata, and Costa, ‘Education for Sustainability: Challenges and Trends’.
3 Shephard, ‘Higher Education for Sustainability’.
4 Leiden University, ‘Environmental Policy Plan 2016’.
5 Zeijlmans, ‘Integrating Sustainability in Higher Education: Perceptions in Governance at Leiden University’.
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with summarised data on faculty, programme, and specialisation level – if enough
responses were collected.
This report will now turn to a brief discussion on earlier research on Leiden University
students’ sustainability attitudes and will then resume to discuss the research
methodology, results, and conclusions.

Earlier research
Leiden University students’ sustainability attitudes have been researched twice before in
the last few years. Firstly, two law students conducted a survey among bachelor
students (n=116) of the Faculty of Law to evaluate interest in an extracurricular lecture
series on sustainability and law. Their findings show that 87.8% of respondents ‘agree’ or
‘fully agree’ with the statement ‘I find sustainability generally important’. A majority
considers it important that sustainability is covered in the law bachelor (LL.B), while only
a quarter ‘disagrees’ or ‘fully disagrees’ with that statement. However, more than three
quarters of the respondents ‘disagrees’ or ‘fully disagrees’ that sustainability is currently
being covered in the bachelor curriculum, even though law students lean towards
thinking that sustainability will be of importance in their future law profession.6

Figure 1 - Responses to "It is important that sustainability is covered in the law bachelor” with
1 = fully disagree and 5 = fully agree. Source: Fleming and Plomp, 2019
Likewise, four students from the International Relations and Organisations programme
conducted research about the demand for and obstacles related to integrating
sustainability in their programme curriculum. This project was guided by Leiden
University’s Students as Partners (StAP) programme. Their data show that more than
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three quarters think that there is too little attention to the issue of sustainability in their
study programme.7

Figure 2 - IRO students' opinion on the coverage of sustainability in the IRO curriculum
(Source: Noij et al. 2020)
Similar but broader research was conducted by the NGO SOS International, which
conducted a general survey about students’ sustainability attitudes with cooperation
from Leiden University. This survey shows more than 75% of Leiden University students
‘agreeing’ or ‘strongly agreeing’ that all courses should incorporate and promote
sustainable development. 8
This current research builds onto the two previous studies. It is not limited to merely one
faculty, but the results can be analysed on a faculty, programme, or specialisation level.
Additionally, its sample size is significantly higher, and it poses questions about where to
integrate sustainability.

Methodology
Students were able to participate in this research by filling in a questionnaire available on
the Leiden University website.9 This questionnaire took approximately 10 minutes and
was available in both Dutch and English. To avoid selection bias, the survey was not
promoted as a ‘sustainability survey’, but rather as an ‘education survey’ or a ‘survey
about societal themes in education’. The survey was open from December 2020 to
February 2021.

Noij et al., ‘Green Curriculum: Integrating Sustainability into the IRO Curriculum’.
SOS International, ‘Students, Sustainability and Education’. (Data specifically for Leiden University will be
made public soon.)
9 Available for review here:
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/preview/SV_b8XcIsqYmbvyu69?Q_CHL=preview&Q_SurveyVersionI
D=current
7
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Promotion
The survey was mainly promoted via an announcement on the student website of Leiden
University. Additionally, the survey was sent to student groups via WhatsApp and
Microsoft Teams. It was also posted in the university student newsletter of December
2020 and was featured twice in the Instagram story of @universiteitleiden. The
University Services Department (UFB) assisted by posting a QR code to the survey on
the screens of the coffee machines on campus. Several programme committees (OLCs)
and faculties were involved themselves in gathering responses from their students.
Students were rewarded for filling in the survey by having a chance to win a VVV gift
card or the book The Best of Times, the Worst of Times by Leiden University professor
Paul Behrens.
Questionnaire contents
The survey can be divided into four parts. The first part asked about the student’s
demographics, such as their gender, origin, age, and study programme. A question about
the year of their study programme students were in was excluded from the analysis,
because it could be interpreted in multiple ways.
The second part inquired about their conceptualisation of ‘sustainability’: firstly, by
asking them to briefly define these words, and, secondly, by asking them to select the
five most important aspects of sustainability to them out of a list of 17. The provided
aspects were a list of the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) –
stripped of numbers. To each respondent, these SDGs were presented in a random order
to ensure the validity of the results.
The third part presented students with multiple statements and asked students the
extent to which they agreed with them, on a 1-5 Likert scale. The statements ranged
from more general statements (“I find sustainability important”) to statements specific to
their study programme (“I think that my study programme could benefit by giving more
attention to sustainability aspects related to my field of study.”).
The fourth and last part provided the opportunity to students to suggest places in their
curriculum to include sustainability. For example, sustainability can be integrated
throughout multiple courses, or one dedicated course can be created that discusses
sustainability exclusively. Students were asked to rank eight options, including an ‘other,
namely’ option in which they could fill in their own suggestions. Lastly, respondents were
able to leave their thoughts about sustainability in Leiden University’s education and
share any remarks or feedback.
Analysis
Analysis of the data was conducted using the statistical language R and the programmes
Rmarkdown and RStudio. These programmes aggregated the data on a university,
faculty, programme, or specialisation level in order to perform descriptive statistics and
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create graphics. The package treemap was used to create an overview of the frequency
of the SDGs suggested in part two of the survey. No preference order was given to the
top five sustainability aspects chosen by respondents.
As described above, students were asked to rank their preference for several options for
the place in the curriculum to include sustainability. This preference ranking was
transformed into a bar plot as follows. Firstly, responses in which the option
‘sustainability should not be covered at all~’ was the first preference were excluded from
the analysis of this question, as it would make the location to include sustainability
irrelevant. For each response, each option was given an integer value ranging from 1 to
7, where 1 signifies best fit and 7 signifies least fit. In this ranking, ‘sustainability should
not be covered at all~’ was not included as an option for the same reason stated above.
Each option was then converted to a preference score by taking the (float) average of
the integer values, subtracting 1, dividing by 6, multiplying by 100 and then taking the
difference between this number and 100.
Preference Score = 100 – (mean value – 1) / 6 * 100
Research ethics
This research had several ethical considerations for protecting the privacy of the
participants. Students could only start the survey by agreeing to the conditions stated on
the first page. This page stated the purpose of the research and that students’
participation is voluntary and anonymous. It also listed contact details of LUGO.
The survey platform Qualtrics was used for data collection. Leiden University has a data
processing agreement with this firm guaranteeing the privacy of research participants.
If students opted to leave their personal details to have a chance to win a prize or to
receive updates, they were able to do this in a separate form. These responses were not
linked to the survey responses.

Results
In total, we have collected 572 responses from Leiden University students, out of which
398 were bachelor students and 174 were master students. The ratio between men and
women was 126 to 432. 14 respondents identified as another or no gender.
International students filled in the questionnaire 168 times, whereas 392 responses are
from Dutch students. 12 respondents indicated their origin fits neither category clearly.
An overview of responses per faculty 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. By reading the survey responses, it shows that most students
7

have mostly ecological associations with this word. For example, they mention
sustainable use of resources, planet Earth, the environment, or nature. Additional less
frequent conceptualisations include (broad) long-term thinking and a broad definition
that also includes social goals such as human rights.
Additionally, respondents were asked to identify which five UN Sustainable
Development Goals (SDGs) were most important to them. These findings are presented
in Figure 3. The figure is in line with the environmental conceptualisation of
sustainability, as environmental SDGs score high in this question.

Figure 3 - Most important sustainability aspects, according to Leiden University
students
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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.
(Please note that the maximum value on the scale is 80%).
Overall, the data show that Leiden University students find sustainability very important
and expect that knowledge related to this topic will be beneficial in their future career or
life. From this follows that students wish to learn about the topic and that they wish that
the university plays an active role in promoting sustainability.

Figure 4 - Responses to statements 1 to 4
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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, for which the figures are presented below. While
most students think that sustainability can be approached with a background in their
academic field, students lean towards thinking that the topic is insufficiently covered in
their study programme. They do, however, find it important that it will be covered and
would like to learn more about the topic in their curriculum.

Figure 5 - Responses to statements 5 to 8
In line with these findings, students think that adapting their programme to include more
sustainability-related topics benefits the quality of their education. In similar proportions,
they find it important that graduates of their programme have learned about the
interface between their studies and sustainability.
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Extending these findings to the students’ faculties (rather than programmes), giving more
attention to sustainability in the faculties’ education is generally perceived are desirable.

Figure 6 - Responses to statements 9 to 11
Finally, we asked if respondents are interested in an elective or in extracurricular
lectures. These two options are quite popular in approximately equal proportions.
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Figure 7 - Responses to statements 12 and 13
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.)
Generally, integrating sustainability throughout existing programme components is
considered the most desirable option, on average. An advantage of this approach is that
it does not per se require the introduction of new courses, and therefore removing or
cutting budget on other courses. Introducing an elective course on sustainability is on
average the second most popular option, followed in third place by a mandatory course.
Options to introduce sustainability as one course component, in theses, or internships
were less popular among the respondents.
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Figure 8 - Best places to integrate sustainability in education, according to students
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.

Discussion of results
Leiden University students approach the concept ‘sustainability’ as an ecological term
and generally prioritise environmental SDGs over other ones. The collected data show
that students deem sustainability a very important theme but are left unsatisfied with
the inclusion of environmental challenges in their study programme. Students are likely
to think that (further) including this topic in their curricula will benefit the quality of their
study programme. Additionally, they expect the theme to be important in their future
career or lives. These findings are in line with earlier research, such as by Fleming and
Plomp (2019), Noij et al. (2020) and SOS International (2021).
University governance, co-participation, and academic staff awaits a challenge to adapt
Leiden University’s education to the needs of the 21st century. Regarding such
adaptations, students mostly suggest including sustainability throughout existing
programme components or introducing an elective course.
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Appendices
Appendix I: Students per programme
Faculty
n
Archaeology
34
Governance and Global Affairs
88
Humanities
233
Law
Medicine/LUMC
Science
Social and Behavioural Sciences

30
26
70
91

Appendix II: Definitions of sustainability provided by students
Raw definitions of sustainability provided by students from Leiden University are
provided below, in their original language.
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Bewust omgaan met dingen als consumptie
en gedrag veranderen om beter voor het
klimaat te zorgen.
milieubewust zijn
verantwoord omgaan met milieu, mens etc.
het minimaal belasten/vervuilen van
[Milieu, samenleving, grondstoffen,
financieële middelen]
Tot doel klimaatneutraal worden
Het streven om een stabiele samenleving
op te bouwen, waarbij de kwaliteit van
zowel natuur/klimaatbehoud en menselijk
leven voorop staan.
de ontwikkeling waarbij de natuur
gewaarborgd wordt
niet uitputtend voor het klimaat
Live without creating too much burden for
nature
Being cautious with our use of resources
and maintaining balance with the
environment, not taking what cannot be
equally generated.
Houdbaar voor de lange termijn
bewust zijn van de veranderde wereld
actions that preserve our environment
op een manier met dingen omgaan zodat je
er lang gebruik van kan maken.

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Duurzaamheid associeer ik met het
zorgvuldig omgaan met het milieu en het
bewust zijn van je consumptiegedrag.
Milieuvriendelijke oplossingen die op lange
termijn onze ecologische voetafdruk
verkleinen
Capaciteit om zichzelf op lange termijn te
ondersteunen zonder schade aan de
omgeving
houdbaar gedrag niet schadelijk voor het
milieu
Zuinig zijn op dingen
Zo lang mogelijk met iets doen
solutions for today’s problems without
harming future
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
Keuzes maken waarbij je de voor en
nadelen voor de natuur overweegt en hier
rekening mee houdt.
Verantwoord

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Zo min mogelijk uitstoten
People, profit, planet
Het juiste evenwicht tussen menselijke
cultuur en natuur, zodat de aarde gezond
blijft bestaan zoals die was
Healthy Future Generations
Something you are able to keep up while
still staying healthy, physically and
mentally, of course.
Het verstandig omgaan met de wereld, met
oog op het milieu en de toekomst
Als het gebruik maken van iets wat voor
vele jaren mee gaat
goed voor het milieu
Verantwoord omgaan met mens, dier en
planeet.
zuinig omgaan met de planeet
Being aware of our actions and its effect on
environment and society
Iets wat positieve gevolgen blijft hebben als
het op een lange termijn uitgevoerd wordt.
Iets wat niet op termijn tot problemen leidt.
Als maatschappij zo leven dat de impact op
het milieu, de natuur en het klimaat zo klein
mogelijk is
Niet (te) belastend voor het milieu
Nu leven (en produceren) met behoud van
een goede toekomst.
Als iets dat lang meegaat
less waste less consumption better
awareness
Duurzaamheid is ene zo klein mogelijke
(negatieve) impact op het milieu en de
gezondheid maken.
Keeping earth a livable place.
evenwicht mens en natuur
Op een manier leven die goed is voor de
planeet en toekomstige generaties
preserving an ideal and equal societal and
environmental level and developing it to
achieve a better result
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

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
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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
Iets wat over de langetermijn stand houdt.
Een manier van leven, produceren en
denken dat streeft naar een harmonieuze
verhouding met de aarde en ongelijkheid
tegengaat.
sufficiently meeting the needs of the
current age without lasting detrimental
effects or adverse reactions in the future
preservating a particular resource to
improve environment conditions to expect
a better environment
living in sensible way in different aspects
avoidance of the depletion of natural
resources in order to maintain an ecological
balance.
Practices of consumption or production
that can continue in due course without
causing detriment to the environment they
work in.
Op een niet uitputtende manier omgaan
met de middelen die we hebben
Kwaliteit boven kwantiteit, een oplossing
die lang meegaat
rekening houden met behoud van de aarde
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
ability of a system to keep working in the
far future
Milieuvriendelijke maatregelen nemen om
dat wat we nu hebben te behouden voor
de toekomst.
Een manier van handelen die de aarde niet
uitput
A life-style that can provide a good quality
of life and at the same time do not
compromise the quality of life of the future
generations

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Being responsible for our planet
the ability for something to be maintained
without loss of quality or increased
difficulty
being able to provide for a better future for
life on earth through renewable and clean
resources
Sustainability focuses on meeting the needs
of the present without compromising the
ability of future generations to meet their
needs
Goed voor de aarde
meeting (part of)current demand while
ensuring the future is not compromised
Verspulling tegenaan voor de bescherming
van de aarde.
What is durable, so lasts long and can still
be used in the future.
Iets wat lang mee gaat, wat recyclebaar en
herbruikbaar is en wat een hoge output
heeft
Zuinig zijn
Houdbaar voor de planeet
Consciousness
Verantwoordelijke consumptie
Verspilling tegengaan van materiaal en
energie, mensen zo inzetten, dat ze op een
houdbare manier kunnen blijven werken en
milieu beschermen
Breed begrip, groen, drie p’s: planet,
people, profit, SDG’s
De aarde niet vervuilen door ons eigen
gedrag.
Situatie waarin we de wereld gebruiken op
een manier waardoor volgende generaties
de wereld op dezelfde manier kunnen
gebruiken
Manier van omgaan met producten
waardoor zowel volgende generaties als
niet-mensen een goed leven hebben
Refers to the idea that someone should
meet his needs withouth preventing future
generations to meet theirs
Making sure your output isn’t too high
Niet schadelijk op lange of korte termijn
Goed voor de planeet
Sustainability for me is a way of making the
world around us a better place (socially,
politically, economically etc.)

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
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Een manier waarmee gestreven wordt om
zo min mogelijk schade aan te richten aan
de leefomgeving van levende organismen.
Equilibrium productivity in the environment
Goed en zorgvuldigheid met de middelen
die je hebt en rekeninghoudend met het
milieu en mens en dier
Groen
Bewust omgaan met grondstoffen
Any activity that is possible to keep doing
long term without damaging the planet or
society
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’
lang blijven bestaan
Een activiteit die in perpetuïteit te herhalen
is, in tegenstelling tot een activiteit die
diens eigen fundamenten schaadt.
beleid gericht op lange termijn
het leven zodat de aarde op de lange
termijn ‘gezond’ blijft

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Dat zaken kunnen aanblijven voor
onbepaalde tijd.
bewust omgaan met de natuur, om op deze
manier de natuur te beschermen en
respecteren en op efficiënte manier te
(her)gebruiken
Productie op basis van een vrijwel
onuitputtelijke of makkelijk hernieuwbare
energiebron
CO2 neutraal
Handelen met de toekomst van de planeet
en de mensheid in het oog, cradle to cradle,
blauwe economie.
Bescherming van mens en natuur door
bewust om te gaan met wat we verbruiken.
Balans tussen mens en milieu
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
beter
Zo min mogelijk belastend
Geen onnodig gebruik maken van
producten
Milieubewust
bestendigheid
Een levenswijze waarbij aandacht voor
milieu en dier centraal staat
iets wat nu gebeurt en niet van de
toekomst hoeft te lenen zodat dit kan
plaatsvinden
Zuinig omgaan met de aarde
Dat men op een toekomstbestendige
manier omgaat met grondstoffen, de
directe omgeving (inclusief mensen in de
directe omgevin) en de aarde.
The ability to continue doing certain
actions over a long time-period
Het aanpassen van de levensstijl van
mensen aan de grenzen van de wereld (dan
wel ecologisch dan wel rechtvaardigheid)
Duurzaamheid is leven in het nu zonder de
kwaliteit van leven in de toekomst te
schaden
het zo weinig mogelijk verspillen van
spullen/grondstoffen
reduce, reuse, recycle
~nietuitputbaar en milieuvriendelijk

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Ervoor zorgen dat alles wat gebruikt wordt
door de mens in evenwicht blijft: dus
nergens te veel van gebruiken (olie, vis)
Conscious efforts to take actions for the
benefit of the environment e.g. Reducing
food waste, recycling, etc.
dingen optimaal benutten
efficiëntie
Evenwicht mens en natuur
Schone energie, geen verspilling, bijdrage
aan een gezond ecosysteem.
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.
State of living without damaging our
environment in great level
Long-term efficient allocation of resources
including externalities
Ontwikkeling die de behoeften van huidige
generaties tegemoetkomt zonder die van
toekomstige generaties te ontnemen
Milieubewust, milieuvriendelijk
zorgen voor de juiste balans tussen
menselijk leven en klimaat
A lifestyle that revolves around long-term
and non-extractionary habits.
reducing environmental impact by
mindfully using resources
Iets wat de aarde niet tot amper belast
Met de toekomst in gedachte
Efficient omgaan met grondstoffen: gaat
het lang mee, staat het nut in verhouding
tot de gebruikte grondstoffen.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

The ability to sustain, whether we are
talking about environmental, social,
economic or cultural systems
Beslissingen maken die op de lange termijn
positief uit pakken
Gebruiken wat je nodig hebt, niet meer.
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.
Dat we ergens zuinig mee zijn zodat we er
lang mee kunnen doen
Met zorg voor de aard en de mens
Protect the environment with recycling
way in all good to the planet
I understand sustainability mainly as
something relating to
environment/business: recycling, no
overproduction/overconsumption
A concept which ensures the survival of the
planet and viability of the future
Ability to survive without threatening the
existence of future generations.
Being mindfuk of the impact human action
has on tbe environment and ecosystems
around us.
het in acht nemen van sustainability maar
ook mensenrechten in elk onderdeel van
een proces
Achieving a better cycle of consumption
and production that does not harm the
environmemt.
Niet luchtverontreinigend en recyclebaar
Weinig verspilling van grondstoffen en
weinig bijproducten bij het maken van
producten
Using resources in such a way they can be
used for a long time
een circulaire productie system, dat voor
een onbepaalde tijd door kan gaan
Iets dat op de lange termijn “door” kan
blijven gaan.
The ability to avoid depleting our natural
resources in order to stay at an equilibrium
Using resources in a way with guarantees a
durable future

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Using different methods and products that
last longer and are therefore also better for
the environment
smart choices considering the future
met actieve aandacht voor mens, dier en
klimaat
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
Het niet uitputten van de aarde.
Bijvoorbeeld dmv een circulaire economie
When something exists without damaging
people or the planet.
The effective management of the Earth’s
finite resources
Not harmful to the environment
Conscious, responsible and ethical
improvement and development
Houdbaar voor langere tijd, dynamisch en
niet-belastend in de toekomst. Met name
milieutechnisch
Environment friendly
Doing what is necessary to satisfy the
needs of a people without jeopardising the
future of life on earth
Living, working, consuming, acting in a way
that ensures the well-being of other living
beings and the environment.
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
That what does not harm the earth
Responsible ways of producing and
consuming for the future of our planet.
Ecologisch- en sociopolitiek-verantwoorde
goederenproductie.
A societal system that meets the needs of
the present without compromising the
needs of the future…
Leven op een manier die het leven van
toekomstige generaties niet in de weg zit
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
Societal practices that ensure that future
generations benefit from scarce global
resources
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
Toekomstbestendig
het vermogen om druk of schade te
weerstaan.
Using resources consciously
Being able to extract resources at a rate in
which they can be replenished.
Practices that are durable over time
Making our resources last long
Een gemeenschappelijke levensstijl
waarvan voor de lange, voorzienbare
toekomst genoten kan worden
Met in achtneming van natuur mens en
dier.
iets is duurzaam wanneer deze in de te
voorziene toekomst gedaan kan blijven
worden omdat niks uitgeput wordt
Het gebruiken van energie en
levensvormen dat de natuurlijke
grondstoffen niet uitput en de natuur niet
(verder) beschadigt
Stability and growth
The ability of our planet to sustain in a
longterm perspective
Giving back as much or more than what
you take
Waardeoordeel over middelen
Not overusing our resources so that later
generations can use them as much as we
do
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

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
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Acting and being in a way that is conscious
of how it will affect the world in the future
and our environment
Using resources of the Earth in limitation,
limitation being defined by what scientists
deem to be objectively good
A way of living in a responsible way to
preserve and prolong the use of fossil fuels
The current society being able to develop
and grow, without compromising the ability
of future generations to meet their needs.
Bewust zijn van je keuzes om zo het milieu
positief te beïnvloeden
Co-existence of a thriving global
environment and human beings, who do
not degrade the former for future
generations
Recycling, taking care of the planet, say no
to plastic, aim to re-use things
Een balans tussen people, planet, en
prosperity (de drie P’s)
Iets wat ver in de toekomst nog kan
bestaan en gebruikt worden
The long term tenability of a situation and
ability to uphold that stably
a concept that allows for long-term thriving
of nature and humans
Het inzetten van hernieuwbare middelen,
die zo min mogelijk belastend zijn voor
mens en mileu en zo lang mogelijk
inzetbaar zijn.
an act which can take place for a long
period of time without causing harm
Having certain lifestyle, treating nature in a
certain way that aims at respecting and
limiting as much as possible to harm it
The preservation of current resources in
order to maximize them for the future
The ability of something to meet our
current needs without harming future
generations
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
A way that doesn’t deplete resources
Acting in a manner in which humans and
their environment will flourish.
Zo functionerend dat het op de lange
termijn houdbaar is
Bewuste milieu en mensvriendelijke keuzes
Lang/zuinig gebruik
Een product of concept dat zo min mogelijk
negatieve impact heeft op de leefbaarheid
van de aarde
Ensuring that resources and needs of the
present do not compromise the availability
of these for future generations
Kwaliteit waarborgen voor een lange
periode
Protecting both the present and future life
Lang meegaan
Het niet permanent belasten van
uitputbare bronnen
Ontwikkelingen en vernieuwingen die goed
zijn voor de huidige generatie, zonder dat
ze afdoen aan de wereld van de
toekomende generatie.
Actions which allow the Earth to stay
“healthy” in the long term
Making things last longer
Meeting the needs of current generations
without compromising the future of the
following generations.
Ensure that current activities do not
deplete resources for the future
Geen lange termijn impact op de aarde en
oplossingen die op de lange termijn
haalbaar en navolgbaar zijn
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
Lang meegaand, niet verspillend
Assuring that are practices can be sustained
for an unlimited amount of time without
harm to our environment

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
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•
•

•

21

Leven op een manier dat het geen schade
doet aan de planeet.
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
Niet ontworpen op vergankelijkheid
Methode waarbij de aarde (vooral op
langere termijn) niet wordt uitgeput
Duurzaamheid is proberen de schade die je
toebrengt aan het milieu/de aarde zo veel
mogelijk te beperken
Niet schadelijk voor het milieu en mens
Goed voor mens en milieu, gaat lang mee
op een manier met materialen (o.a. afval) en
de natuur omgaan, zodat ook komende
generaties nog op een fijne manier op
aarde kunnen leven
goed voor milieu op lange termijn
Een patroon/gedrag dat eindeloos is vol te
houden
Dat iets lang mee gaat
streven naar het verstandig omgaan van de
flora en fauna (de aarde) waarbij deze niet
uitgeput wordt
limits
dat iets lang kan blijven bestaan, geen
wegwerp spullen
milieubewust leven
Zonder afval of permanente aardbol schade
te produceren
milieubewust
not taking more than there is
Met zo min mogelijk afvalproducten
Een eeuwig behoudbare situatie creëren
Bewust van het effect op het milieu en
bewust keuzes maken die het milieu ten
goede komen of zo min mogelijk schaden
Met respect voor (de toekomst van) de
planeet.
behaviour or that support the recourses of
the environment in a way these actions can
still be carried out in the future
using methods or part-taking in actions that
can be used effectively now and in the
future, while preserving the earth. .

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

Using materials over and over, and relying
on renewable sources of enegry that can
‘sustain’ us indefinitely.
Being conscious of how your actions
impact the environment, and reducing this
impact.
The quest for a society in which the future
is no longer sacrificed for the present
Iets produceren zonder dat dit invloed
heeft op latere generaties.
Sustainable is a circular economy. Things
get reused, recycled or composted.
Goed voor het milieu en weinig verspilling
Aandacht voor het milieu, sociale
geaccepteerde plaats voor iedereen
Bewust omgaan met spullen en wat je doet.
Sustainability is a process that is
sustainable in that it doesn’t require many
resources to keep it ongoing
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
to enjoy freedom without harming another
person’s and animal’s and living being’s
freedom - socially, economically,
environmentally.
Iets was langer gebruikt kan worden dan
normaal.
Goed en houdbaar voor de wereld (klimaat)
voor op de lange termijn.
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
Groene energie. Niets verspillend.

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
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•
•
•

•

•
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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.
To sustain something
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
situation in which both human and natural
systems are able to survive and flourish in
the very long-term future
Eco-friendly, recycling, reducing waste, low
carbon footprint
Iets wat voor lange duur geschikt is en de
wereld niet te veel schaadt
maintainable in the long-term
making sure the world and ourselves are
maintained in a way that is not destructive
a non-exploitative use of resources
conditions that ensure that human and
non-human life can thrive in the long-term
future
To be responsible and aware of how
decisions you make have effect on the
environment
Het leven in een wereld of een product dat
gemaakt is op een manier waarop leven op
aarde op de lange termijn niet geschaad
wordt

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Zo leven dat dit geen significante negatieve
impact heeft nu of in de toekomst
Being able to keep something at one level
Hard to answer. I guess making sure that
we are not only able to survive now, but
also ensuring we survive in the future.
Duurzaamheid is leven op een manier die
geen/minimale schade aan de aarde
oplevert.
the consideration of future generations of
humans, other animsla and their
environments when acting in the present.
Minimalism, efficiency, renewable
resources. Meeting our needs without
compromising nature.
Being able to effectively keep a balance of
an aspect that’s of concern at a long term
perspective ( e.g. energy)
living within the boundaries of the planet’s
resources
Ideas and practices that can be
implemented for long period of time
without harming the environment and the
overall population.
The art of making something last
Op zo’n manier omgaan met de aarde, dat
we er nog duizenden jaren van kunnen
genieten.
Actions that move us forward towards a
more ecological and responsible life-style
and production cycle.
Ethical consumption that does not harm
our environment or ethnic minorities
Lowering our usage of natural resources &
our waste (carbon emissions etc.) to a point
where extinction & climate change are
fixed.
Using the resources we have in such a way
that we dont completely deplete them.
Things like not being wasteful, recycling,
etc.
Using the planet’s resources in a manner
that allows for replenishment
de aarde beschermen
making descisions for the long term for the
planet and society
Making use of something that already
exists, buying something that you will
cherish forever

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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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
Duurzaamheid is kijken naar hoe we zuinig
met dingen om kunnen gaan
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/ecofriendly.
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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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
Op korte en lange termijn de planeet
onderhouden
het op een nederige manier samenleven
met natuurlijke voorzieningen
leven en produceren op zo’n manier dat de
ecologische voetafdruk minimaal/zeer klein
is
Goed met wereld omgaan
Energiezuinig en het beste voor het
millieu/de wereld
Zuinig, rekening houdend met milieu,
energiekosten, etc. (Niet noodzakelijk met
als achterliggende gedachte het welzijn van
de medemens)
rekening houden met toekomstige
generaties
De mate waarin een product of werkwijze
zo min mogelijk problemen veroorzaakt in
de toekomst.
klimaatvriendelijkheid
Natural resource optimization
Zo efficiënt mogelijk produceren, met als
oogmerk het in stand houden van het
omliggende milieu.
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
bruikbaar voor lange tijd
bewuste acties met oog op een beter
klimaat
Ideale duurzaamheid is als de volgende
generatie niet in een slechtere wereld
terecht komt, of zelfs in een betere wereld
terecht komt
Houdbaar op lange termijn

•

•

•

•

•
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•
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•
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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
Het ervoor zorgen dat een aanpak of
manier van doen op de lange termijn
houdbaar is
Goed voor het milieu
Op een juiste manier met het milieu,
natuur, energie etc. omgaan zonder dat het
schade aanricht
Keuzes maken terwijl men de gevolgen
voor milieu in acht neemt.
Zaken die het milieu ten goede komen of in
ieder geval de belasting ervan zo veel
mogelijk beperken
Handelswijze die ook voor de toekomst
goed perspectief biedt
Groen en goed voor het milieu
Duurzaamheid gaat over de manier waarop
iets wordt geproduceerd en hoe lang iets
mee gaat
Iets is duurzaam als het het negatieve
effect op aspecten zoals het milieu
verminderd
ability to provide on the long term, and
equally to all people
Leven op een manier die niet nadelig is
voor de toekomst (door eindige, schadelijke
middelen op te maken)
Lang meegaand en niet/nauwelijks
schadelijk voor mens, dier en milieu
To me sustainability is when constructive
use of a product or service is used without
depleting the resources required to
produce it
Lange termijn, milieuzaken, groener worden
omgaan met de aarde op een manier die
toekomstbestendig is en waar gelijkheid
een grote rol in speelt.
Goederen produceren en gebruiken die
klimaatneutraal zijn
Met aandacht voor het milieu

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
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•
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•
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•
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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
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.
Beleid met respect voor het heden en het
oog op de toekomst.
Bewuste keuzes maken met het welzijn van
de aarde (inclusief mensen, dieren, natuur
etc) in gedachte
Iets wat cyclisch is, en zich daarom kan
ver/hernieuwen.
Met meer aandacht voor het milieu en het
behouden van het milieu
Milieuvriendelijk
Goed voor het klimaat
Circulair
Eco-friendly choices routed in longevity
Het reduceren van milieuvervuiling door
het omschakelen naar een circulaire
(energie)productie, zowel natuur als mens
in acht nemende.
Het even of minder snel gebruiken van
grondstoffen als dat er grondstoffen
bijkomen
iets wat lang mee kan gaan

•

•

•
•
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Een manier van leven waarbij middelen
voor iedereen bereikbaar zijn en de planeet
niet kapot maken.
Streven naar kwalitatief en kwantitief de
omstandigheden en leefbaarbheid van de
aarde en alles dat daar op leeft te
verbeteren en behouden
zuinig zijn op onze leefomgeving
Responsible stewardship of resources,
implementation of circular economies and
increased understanding of our ecosystem
Een evenwicht tussen mens, dier en natuur
Where we are aware of consumerism and
do our best to cut down on carbon
footprint, use product friendly to
environment
Met oog op de toekomst
Living without depleting ressources
Something that last in time (in this context,
a product that is not having a negative
long-term impact on the planet)
Groen: beter voor het milieu.
Het zoveel als mogelijk in evenwicht zijn
van mens en natuur
Duurzaam als een investering in kwaliteits
producten die na afschrijving kunnen
worden doorgegeven aan een volgende
partij
Alles waardoor de leefbaarheid van de
wereld in stand wordt gehouden of
verbeterd wordt
Living in tune with the earth
Giving back more than you take
Zorgen voor onze omgeving
Met zo min mogelijk CO2 uitstoot/zo klein
mogelijke ecologisch schadelijke voetafdruk
(is dat een anglicisme? Idk)
Wijs omgaan met wat je heb
Keuzes maken met het in mind houden van
de effecten op het klimaat. (Daarmee dus
ook de oceanen, bossen etc.)
Een zo klein mogelijk ecologische
voetafdruk
Het behoud van de natuur in menselijke
activiteit.
Recyclen, zuinig zijn
met oog op zo min mogelijk klimaat
vervuiling

•
•
•

•

•

•
•
•
•
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Een oplssing voor een probleem wat werkt
op de lange termijn
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
Gematigd en bewust omgaan met het
milieu en natuurlijke hulpbronnen
Zonder negatieve impact
Fairness for everyone and everything
Using as many resources as they are able to
repelnish themselves.
Iets wat lang meegaat en de planeet zo min
mogelijk schaadt.
Iets wat lang meegaat en niet schadelijk is
voor het klimaat/de natuur
Acties met een specifieke focus op het
behoud van de natuur en voorkomen van
opwarming van de aarde.
Klimaatvriendelijk
taking actions that respect and avoid harm
being done to anyone/anything on this
planet, so that we don’t make things worse
the well-being of the world as a whole
Producten milieuvriendelijker maken en ze
langer mee laten gaan
Leven op een manier dat toekomstige
generaties geen nadeel ondervinden van de
huidige leefstijl
Trying to reduce Carbon print e.g buying
products without packaging
Taking care of the world first and then of
yourself.
Without producing extra waste
Rekening met het behouden van de planeet
Manier waarbij men de milieuschade
probeert te verminderen
Reasonable consumption
duurzaam is goed voor het klimaat en de
mens
well-being and equality in all levels
Het actief ondernemen van stappen om
een instelling milieuvriendelijker te maken

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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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.
recyclen en zo min mogelijk afval
het niet verloren laten gaan van
energie/spullen
Het zo efficiënt mogelijk gebruiken van
natuurlijke bronnen
Het bewust en voorzichtig omgaan met de
grondstoffen die aanwezig zijn
energieneutraal
Duurzaamheid is consumptie en productie
van goederen en diensten met oog op het
waarborgen van de veiligheid van mens en
milieu.
Het verbruik/gebruik van een
product/service waarbij de impact op het
klimaat minimaal is
Niet belastend voor het milieu
Continuiteit bewaken zonder schaarste te
creeeren.
Zo efficiënt mogelijk werken zonder het
milieu te veel aan te tasten
Het minst belastend voor de aarde
Hoe toekomst bestendig iets is
Denkend aan het milieu
Als circulair
Rekening houden met het milieu bij de
keuzes die je maakt.
evenwicht tussen mens en natuur
een systeem zonder uitputting
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.
acties die goed zijn voor het klimaat
triple bottom line
zo min mogelijk verspilling
Bedachtzaam gebruik maken van
grondstoffen en bronnen.
geen dingen verspillen
Het bewust omgaan met de materialen die
je hebt
Niet of weinig milieubelastend. Dus groene
energie gebruiken, weinig met de auto gaan
etc.

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Meeting the needs of the present without
compromising the ability of future
generations to meet their needs
Ontwikkelingen die aansluiten op de
hedendaagse behoeften, maar niet het
vermogen verminder om deze behoeftes te
ontwikkelen in de toekomst
Iets dat te hergebruiken is en de aarde geen
extra energie kost per keer dat dit gebeurt.
Op een verantwoorde manier omgaan met
de aarde en medemensen
Het bewust omgaan met mens, dier en
spullen met de focus op een zo klein
mogelijke impact op het mileu.
compromises we make to secure our future
existence
Multiple use and long lifespan
maatschappelijk verantwoord
Langer met spullen kunnen doen.
Zo omgaan met dingen dat ze lang
meegaan; een vorm van respect en
voorzichtigheid
Rekening houden met de toekomst
Op de lange termijn een
duurzaam/houdbaar gebruik van ‘commons’
maar ook van andere resources die
noodzakelijk zijn.
Als mens alleen datgene nemen dat de
natuur kan missen en kan herstellen.
duurzaamheid verwijst naar een cirkel van
grondstoffen.
Responsible and future-proof use of
resources.
Manier van produceren/vergaren waarbij
rekening wordt gehouden met het milieu en
de toekomst van de planeet
Het omgaan op een goede manier met
elkaar en voor elkaar..
Zo min mogelijk belastend voor het milieu
Sustainability is the responsible use of
public goods so as to ensure that future
generations benefit from them as much as
we do.
The ability to experience growth in a way
that will not obstruct your future
possibilities in doing so

•
•

Eerlijk voor de wereld
Bestendig voor de toekomst

•
•

a way of life that can always be
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
Living all together (people and
environment) in harmony
Gericht op lange levensduur zonder
toekomstige schade aan mens, dier,
klimaat etc.
A way to live and organise society that
doesn’t prevent future generations to
live decently.
the interaction with and use of natural
resources in a non-exploitative way and
with respect towards other the human
and natural dignity.
Duurzaamheid is het behalen van de
behoeftes van deze generatie zonder
de behoeftes van toekomstige
generaties in gevaar te brengen.
Reusability, not wasting, efficiency,
continuing
Ontwikkeling die binnen de grenzen
van onze planeet blijft
Not causing harm to the environment
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.
Reuse, reduce and recycle

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Appendix III: Potential courses for integrating sustainability
•
•

Burgerlijk recht
Orientatie Informatica

•

Literature in Society
(één van de thema’s die
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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
global security
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
sustainability challenges
milieubiologie
geen idee, daarom zo
laag
World Archaeology
academische
vaardigheden
culture and globalisation
Ideas in World Politics
economy or
international studies
politieke filosofie
Culture et société of
expression orale
social and organizational
psychology and group
dynamics
Global Security
een vak dat alle
researchmaster
studenten krijgen,
bijvoorbeeld

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Responsible Research in
Practice
Global Public Health
(waar al te weinig tijd
voor is in het huidige
curriculum nmi)
economics
History of Psychology
Methodological
concepts
STA misschien. Eigenlijk
is er niet echt een
geschikt blok/lijn in het
curriculum
Global challenges
Bioarchaeology
Actors in world politics
the core couse or
International World
Politics
Regionalism
EU Seminars
IWP
Ideas in world politics,
global order core course
development/economic
s/regionalism
core course, is reeds het
geval
BAST
LUCAS Seminar
je algemene theorievak
dat iedereen van die
master krijgt
A Philosophical Inquiry
Concerning Biomedicine
Internationaal recht
Global Political
Economy
Organisatieverandering
Research and scientific
integrety of Modern
Astronomy resarch &
Communication
areastudies
Society & Culture in
Modern Korea
Society & Culture
Methods&Issues
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Rational Choice
Economics
Security Challenges in a
Globalized World
GC Sustainability
International
Development
Geschiedenis
critical area studies /
muslims in a global
context
Dynamics of
International
Organisation could have
one week dedicated to
governance of
sustainability
Sustainability
Research Skills and
Scientific Integrity
Global Challenges:
Sustainability
Prosperity
GC prosperity en alle
policy-gerelateerde
vakken
sustainability
Gc sustainability
(Political) economy
Statistics
International
development
International Relations
International Studies
Economic courses
Physics of Energy
Kwalitatief onderzoek
Political Economy
GC: Sustainability
AWP
More introductory
courses in the majors
in research methods
courses, to open
students to looking into
this sphere of whatever
they are majoring in
More in sustainability
(year 1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

economic courses
Fysica van Leven
Infectious Diseases
Actors in World Politics,
Global Security
Ideas of world politics
Oude Geschiedenis
Global Citizenship
Program
Taaldocumentatie,
wellicht Veldwerk
Politics
International
Relations/Global
Political Economy
mentoraat
oplossingsgericht
groepsproject
IHW/Geschiedfilosofie/
historiografie
Als thema in alle
eerstejaarsvakken
covered in some first
year courses e.g. politics
and political economy
Lijn samenwerking en
organisatie
start tot arts of een lijn
AWV of LBV
coschappen
ees-ged track
LSGL
POCP
Economic and consumer
psychology
Social & organizational
psychology
Inleiding vd psychologie
Learning and instruction
IR, maybe incorporated
in the regional courses
(econ, politics)
GPE or FPE
Personality, clinical and
health psychology
(second year),
developmental
psychology (2nd year),
psychotherapy (elective)

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

International Relations
of Political Economy
Political economy
Statistiek
Political Economy,
Economics
Economics courses
Politics of GPE
in each specialization
Social and
organizational
psychology
In minimaal een van de
cijferopdrachten van
een verplicht vak
stress health and
disease? maybe?
mandatory method
courses that all students
take
Social and
Organizational
Psychology
Courses which are not
statistics
International relations
Asia through
consumption
Literature in Society
Speculative Fiction
Arts in society/Artivism
wellicht interculturele
cultuuranalyse
Interculturaliteit
core course
Adaptatie
wetenschapsfilosofie
fysica van het leven.
assignments
Economic Development
& Democratization of
South Korea
the core courses
Ideas in world politics
beleid
Beleid
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Economic Development
and Democratization of
South Korea
kerncurriculem
Multiculturele
achtergronden van
opvoeding
Geschiedenis vakken
Research methods
Field methods/language
documentation
Research Methods, nml
hoe je duurzaam
onderzoek kunt doen
Translation Studies?
Translation studies:
kijken naar de toekomst
antropologische
taalkunde
Past and Future
Past & Future
Landscape dynamics
Past & future
Past and future
Core 1 of 2
Landscape Dynamics
landscape dynamics
heritage studies
Environmental History
of the Near East
perhaps
Museums, Heritage
studies
Past & future, of een
inleidend vak in het
eerste studiejaar.
Ecologie
political economy
(political) economy
e.g. social psychology or
stress, health & disease
advanced misschien?
geen idee
bijv. Bestuursrecht
introduction courses
Ethiek, industrie
AASCO
Introduction Course

•
•
•
•
•

•
•
•

introductiecursus
veiligheid
academische vorming
Veiligheid ( voor
practica)
practica in het lab of
vakken die een
introductie zijn voor
practica
Practica
Vital interests
Language use in the
world

•
•
•
•
•
•
•
•

intro to IS
Classics now
Foundations of Political
Economy
Security challenges in a
globalised world
Governance
PRINS
Global history
International
Development, Global
History, Analysing
International Relations,

•
•
•

Contemporary Political
Philosophy,
International Political
Economy, Global
Security, Rational
Choice Theory, Actors
in World Politics,
In het vak economy and
ecology
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!
^^
Study the sustainable lifestyle in the past
extracurriculair vak
guest lectures/series
Guest Lectures: inspirerende sprekers
door extracurriculaire activiteiten
In “mentor” bijeenkomsten en bij de
studievereniging
additional voluntary extracurricular lectures
None
in losse webinars/weblectures/eenmalige
werkgroepen speciaal toegepast op het
vakgebied van de desbetreffende opleiding
(in mijn geval dus (Res)MA History).
In een programma naast de studie die
laagdrempelig te volgen is
Idk
extracurricular seminars
extracurricular speaker events
in losse lezingen
‘extra’ vak (niet verplicht, wel goed voor cv)
vrijblijvende webinar oid
Grote Online Lectures
none
Een aparte onderdeel in elk vak, apart gezet
in de syllabus
workshops and discussion panels

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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sustainable finance - kind of a personal
finance course on how to take care of your
own financial stability while helping the
world
Als collegereels voor geïnteresseerden
Kwantitatief onderzoek
through more relevance in Career Service
not sure
Voorlichtingsavond
our daily lives at LUC - from our energy
usage to the food we eat
Other curses: Global health policy and
Medical Anthropology
via presentaties van de faculteit
Elective/Thematic Seminar
een lezingenreeks
External trips to see the importance of
sustainability in practice
case studies bespreken en onderzoeken
naar eventuele verbeteringen
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.
In een optionele collegereeks
Workshops
First-year Global Citizenship training
Specialisatie
Geen idee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

as an extra curricular
in the specialization course Health and
Medical Psychology
Not statistics courses
Replacing statistics.
Ecocriticical lens in literature
extracurricular workshops
extra-curriculaire activiteiten in de vorm
van een vereniging.
extracurriculaire online videoreeks
in essay-opdrachten
door de werking van oplossingen voor
duurzaamheidsproblemen te behandelen
als voorbeeld voor lesstof.
Ik vind dat de universiteit zelf meer moet
doen aan duurzaamheid. Practice what
your preach
workshops door externe
Door op de faculteit hier energie in te
steken, bijv. Een facultatief extra vak dat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

sociale wetenschappen aan duurzaamheid
linkt
In een workshop of colloquium van de
faculteit (vrijwillige deelname)
Extracurriculaire activiteiten
Past niet in de studie
vrij toegankelijk in de faculteit
Through optional lectures/activities
onder studenten zelf
Vrijwillige symposia.
Job prospects
geen idee
Onderdeel van master Staats- en
Bestuursrecht
Een vak dat niet direct gerelateerd is aan de
opleiding, maar wel een degelijke basis in
duurzaamheid geeft.
Als onderdeel op een symposium
Promote in minor

Appendix V: Further suggestions
Further suggestions on sustainability from students from Leiden University are provided
below, in their original language.
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Universiteit Leiden kan meer doen aan de duurzaamheid op de faculteit. Ook meer aandacht aan
besteden. Faculteit is wel al goed bezig.
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 dat de rechtenfaculteit al goed bezig is met haar prullenbakken en de collegereeks over
duurzaamheid
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.
Het hoeft niet altijd oplossings- of beleidsgericht te zijn.
Ik vind het goed dat er over nagedacht wordt.
Arguably, it does not exist in my education experience at Leiden, it is something has to be wanted by
the student - but some are not aware of it until going through various university experiences that
make the idea of sustainability something that might be of interest to study
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!
More integration could be beneficial in programmes that do not delve on the topic as much as we do
in this Masters programme.
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Voor mijzelf vind ik het interessant om meer te leren over duurzaamheid en recht, maar het is wel
een onderwerp waar het belangrijk is dat studenten daar ook echt interesse in hebben. Ik zou daarom
meer gaan voor een (vrijwillig) keuzevak/collegereeks in plaats van een verplicht onderdeel van de
studie.
I really like how the University incorporates electric run cars and have many options of receiving
sources through online platform. In addition with how many water fountains there are throughout
the buildings I am very grateful for clean water access anywhere.
De grootste verbeterruimte zit naar mijn mening niet per se in het verwerken van duurzaamheid in
het onderwijs, maar juist in een duurzame bedrijfsvoering van de universiteit. Het overbodige plastic
in de lunches bij universitaire evenementen zoals de open dag kan makkelijk voorkomen worden.
Ook lijkt de scheiding van afval door middel van verschillende prullenbak minder goed te werken
omdat er nu minder prullenbakken zijn en soms niet alle soorten prullenbak op dezelfde plek staan.
Het initiatief van de kraan bij de ingang van het koch, waar je een drinkfles kan vullen, met een teller
hoeveel plastic flessen zijn uitgespaard, vond ik een leuke bewustwordingscampagne.
In werkcolleges praten sommige docenten voorafgaand aan de les over onderwerpen als klimaat,
mentaal welzijn, feminisme, etc. Dat vind ik erg positief.
Het is relevant om naar duurzaamheid te kijken omdat we er in de nabije toekomst veel mee te
maken zullen krijgen en oplossingen moeten bedenken voor maatschappelijke problemen die
gerelateerd zijn aan duurzaamheid.
Sustainability is not something that is promoted in the university. There are recycled bins or ways to
refill a water bottle but those are minor adjustments. There is no active talk of environmental studies
or concepts in the faculty of archaeology, no gender and race equality presentations or events. Of
course, everything now, with the pandemic is down to zero in the university community. There is
little to no interaction with students from different levels, ba students with ma students and the phd
staff to encourage and promote such topics. There is no interaction between students of different
disciplines to talk about societal and environmental issues, and if they are, they are not promoted
correctly to be spread all over the university.
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.)
The waste in wijnhaven is not separated correctly once it is collected from the bins and everything is
put together
I hope Leiden University finds a way to integrate the topic of sustainability with the field of
Psychology in a manner that is mandatory for Psychology students to learn about.
Onderbelicht onderwerp
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Although I think it’s an import subject to be educated on, I don’t think it fits with a lot of study
programs, it should rather be an extra-curricular thing.
Er kan meer vegetarisch/vegan in de kantine, misschien zelfs volledig vega(n)
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.
Ik ben van mening dat hier echt op ingezet moet worden. Bijvoorbeeld door verwarmingen en lichten
uit te doen in lokalen als ze niet gebruikt worden, gezonde producten aan te bieden in de automaten
(=gezondheidsbevordering) en deze goedkoper/even duur als ongezonde opties aan te bieden (in het
LUMC en onderwijsgebouwen staan alleen automaten vol met ongezonde producten; in het LUMC
restaurant is een bak friet en kroket goedkoper dan een broodje belegd met gezonde producten).
Daarnaast door aandacht te besteden aan de keerzijde van student zijn: schulden door de
studiefinanciëring, prestatie- en studiedruk. Het behandelen van deze onderwerpen zouden als
handvatten kunnen dienen voor studenten om hier goed mee om te kunnen gaan en burnout/overspannenheid en depressie te voorkomen. Maar bijvoorbeeld ook over hoe studenten het
klimaat kunnen helpen in de thuisomgeving.
Ik heb zelf de collegereeks duurzaamheid en recht gevolgd en zou het heel tof vinden als dit minstens
een keuzevak kan worden, zodat meer studenten zich kunnen verdiepen in duurzaamheid.
Ik denk dat het goed is om studenten van alle studies zich bewust te laten worden van de
raakvlakken die hun vak heeft met duurzaamheid omdat je later als expert in je eigen vakgebied dan
kan bijdragen aan het verbeteren van onze leefomgeving en het milieu.
Encourage more composting, do not sell plastic water bottles. Use the outdoor space by Wijnhaven
for more sustainable features (not just concrete throughout the whole thing)
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.
I haven’t been able to see where sustainability feats in the study program and I would like to see it
more as it is very important for our future.
Ik denk dat leiden en het lumc al best initiatieven hebben om duurzamer te worden. En ik weet niet
of het in iedere studie past. Wel denk ik dat een goed keuzevak dat bij veel studies aansluit en
makkelijk te combineren is goed is. Bijvoorbeeld met iets in de avond of aan het einde van de dag.
Succes met jullie project!! Hoop dat we de uni gezamenlijk duurzamer zullen maken:)
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.
Naar mijn idee is de universiteit over het algemeen actief in het bevorderen van duurzaamheid, maar
niet zozeer op inhoudelijk gebied binnen mijn studie.
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Mijn opleiding heeft nauwelijks raakvlakken met het begrip duurzaamheid. Daarnaast zit de opleiding
al erg vol, dus een vak over duurzaamheid zo ten koste gaan van relevantere onderwerpen (met
betrekking tot de studie). Dus daarom beter als een apart keuzevak of een cursussenreeks etc.
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.
Deel meer updates over welke middelen en maatregelen de uni nu al inzet en welke gepland zijn in
de (nabije) toekomst.
Duurzaamheid in het onderwijs moet niet per faculteit wel of niet worden ingevoerd/toegevoegd,
maar moet universiteitsbreed en eigenlijk ook inter-universitair behandeld worden. Het heeft weinig
zin als 20 studenten leren over duurzaamheid terwijl 20.000 anderen er niets van meekrijgen.
De kachel hoeft niet elke dag het hele jaar door aan en het is het is niet milieuvriendelijk om de
kachel aan te zetten en het raam open.
Ik heb de collegereeks Duurzaamheid en Recht gevolgd. Ik denk dat het goed zou zijn als er een
verplicht vak komt over duurzaamheid dat echt diep ingaat op duurzaamheid in verschillende
rechtsgebieden. Alleen een vrijwillige collegereeks of alleen maar een enkele lecture in verschillende
vakken is niet volledig geschikt om echt dieper op het thema duurzaamheid in te gaan terwijl er bij
rechten zoveel raakvlakken zijn met het thema duurzaamheid!
ik ben blij dat universiteit leiden best hoog staat in de green uni list van dit jaar, maar het kan nog
altijd beter!
Binnen de vakken kunnen studenten ook meedenken over het verduurzamen van de universiteit.
Ik vind het goed dat er in de restaurants/cafe’s van de universiteit nadruk ligt op duurzaamheid. Ik
zou het goed vinden als dit wordt doorgetrokken naar bijvoorbeeld de stroom voorziening (is alles
groen?), en schoolmaterialen (ipv stukken uitprinten of studenten nieuwe boeken laten aanschaffen
eerst kijken naar wat digitaal kan of kan worden hergebruikt).
The LLM already discusses Sustainability in one of its mandatory courses and how it interplays with
public international law.
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.
Sustainability can beat me approached by applied projects in reality, Leiden should therefore
cooperate with the municipalities to realise projects
Ik studeer Governance of Sustainability dus natuurlijk gaat het over duurzaamheid bij mij op de
opleiding. Ik merk alleen wel dat dit onderwerp veelal in onze duurzaamheidsbubbel blijft en dat er
weinig aandacht voor is binnen andere opleidingen. Bijv. tijdens mijn bachelor in International Studies
werd duurzaamheid weinig besproken terwijl het een mega belangrijk en relevant onderwerp is, juist
binnen international studies & internationale betrekkingen. Ik vind dat er meer aandacht moet komen
voor onderwerpen als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies juist binnen studies als BAIS waar
het vrij makkelijk te integreren is met het huidige curriculum.
I believe the university needs to focus more on teaching non-Western pedagogies where
sustainability, mindfulness, seeing humans as one with Earth is already incorporated and has been
practiced for oftentimes thousands of years. Instead of just focusing how we can continue to live in
our Western, post-colonial, consumption based society (while scaling back) we should also address
how this mentality is what has caused rapid environmental destruction in the first place.
I think that Leiden University is behind in terms of sustainability. More active integration into the
curricula is needed
EES major is really good!!
They’re doing pretty well but they could do a bit more to naturally incorporate it
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
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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.
In the fields of social psychology the have some electives and you are able to write a thesis on this
topic, which is a big plus.
LUC could create a course similar to the College Project that makes students develop sustainable
initiatives relevant to the community.
Met hoe snel onze wereld veranderd is het belangrijk om duidelijk te maken dat duurzaamheid niet
apart is van mensen leven, en dus ook alle vakken en onderwijs die wij op Leiden Universiteit krijgen.
Onze fysieke en mentale welzijn (zoals je in de pandemie kan zien) en onze toekomst op aard hangt
van het integreren en accepteren van duurzaamheid af.
Create a think tank that brainstorms ideas on how sustainability can be incorporated within specific
courses.
I believe Leiden University is giving a fair shot at promoting sustainability. However, it could do a
better job at integrating it as part of a students mindset and not only at the superficial level (vegan
options and recycling). Since students are future leaders they need a strong framework for
sustainability in the field.
For me it’s hard to see where there is room for education about sustainability since it is not really
covered at all. I do find it an important subject and think it’s a good idea to incorporate it on some
level. However, it should not be pushed down people’s throats. I’m a strong advocate for
sustainability on all levels, but people’s choices should also be respected (e.g. not making a course
solely dedicated to sustainability mandatory)
I wish we could learn more about sustainability related to economics, in first year, we only had one
lecture with Dr. DiGuiseppe
ik denk dat duurzaamheid te vaak te krap wordt gedefinieerd (vaak in de context van environmental
awareness) en dat ook zichtbaar is in de initiatieven die de universiteit neemt.
Environment in general seems to be more of a side note in the lectures
Sustainability is in certain ways integrated into the program but might be labeled differently. Despite
this, I do think it is important to continue integrating themes of sustainability into the Master and
Leiden University.
Ik denk dat het belangrijk is dat de universiteit zelf laat zien hard te willen werken aan duurzaamheid,
en zo de community stimuleren. Extra studieload op het bordje van studenten gooien is denk ik niet
de manier om studenten lekker te maken voor verduurzaming. Samenwerking met de gemeente zou
ook leuk zijn, veel studenten willen in het dagelijks leven duurzaam zijn, de gemeente leiden geeft
hier weinig opties voor, wat kunnen studenten hierbij betekenen? Ik denk dat bij dit soort projecten
veel studenten enthousiast zijn en mee willen werken.
Even though we already have a mandatory course in sustainability at LUC I still think that
sustainability in the sense of climate and environmental action should be included in each of the
majors. From each major perspective one should learn about what can be done to work towards
more climate and environmental action.
I think it should be noted that sustainability is mostly used in the context of ecological sustainability however, I think we are also oblidged to talk more about social sustainability AND the responsibility
that comes with being a “global citizen” and studying a LAS program. Maybe look at the course “The
College Project: Higher Education in a Turbulent Time” taught by Ann Wilson as a course within the
GC component. It does not cover the ecological aspect of sustainability that much, but gives a lot of
input on the responsibility of universities and students in terms of social sustainability.
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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.
I think LUC does a pretty good job already when it comes to covering the urgency of sustainable
innovation. However, i believe that LUC mainly focusses on everything that is going wrong in the
world which leads to depressing lectures/readings. More attention could be given to sustainable
solutions or how students can make a difference.
I believe Leiden University should incorporate more about sustainability both in the courses and in
campus life.
De universiteit wil graag overkomen als een organisatie die duurzaamheid in het hoogste vaandel
houdt, maar hierdoor lijkt berichtgeving over duurzaamheid soms een beetje op “greenwashing”. Ik
zou juist graag meer willen weten over waar duurzaamheid nog niet zo goed gaat op de universiteit
en welke maatschappelijke knelpunten bestaan in de verduurzaming.
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.
I think more electives should be offered that are available for first years as this is the foundation for a
further study in sustainability
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.
Its also interesting to consider how incorporating sustainability would effect major requirements And
course load.
I think it is mentioned briefly however there is a lot of scope to improve. From personal experience,
EES majors have the most knowledge about the subject whilst others barely have any
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.
In het bijzonder: de automatische deuren in de gang van de science library moeten
verbeterd/vervangen. Ze gaan steeds zelf open en dicht en dat kost onnodig energie
I’d like to see more from LUGO in my courses but conngratulations on the presence on campus
Sustainability can be covered in nearly all programs, whether from the perspective of a natural
science, politics, or humanities. The courses should fit the program, for example, a political science
degree can incorporate a course which focuses on climate justice, and a degree in Cultural Studies
can focus on the biggest threats facing that region and the institutions which are having an impact on
climate there.
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.
I think sustainability is already integrated a lot in my bachelor, but mostly from the perspective of
health, climate and environment. I would be interested in including more information about
partnerships, justice, reducing poverty and hunger for example in my bachelor.

36

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

Ik vind het fijn dat we een duurzame kantine hebben op onze campus in Den Haag.
Hoe je een beleid kan introduceren wat zowel een draagvlak geniet en mensen de ruimte biedt om
betrokken te raken en verbetering na te streven.Daarnaast wil ik leren hoe economische en sociale
duurzaamheid kunnen worden bevorderd in een kapitalistische samenleving.
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.
Ik mis aandacht voor duurzaamheid in het curriculum op de universiteit Leiden.
beter zichtbaar maken
I think we partially discuss it but more efforts should be made.
Leiden puts great effort in improving education and faculty to a more sustainable status.The studies
of psychology could be enriched even more by the emphasis on how to treat, work and live even
more sustainably than it already is. It is the study of how the mind works and what well-being means.
By living a sustainable lifestyle Individuals and society will suffer less from inequality.
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.
Duurzaamheid zou meer benadrukt mogen worden, al is het via visuele ‘reclame’ door de faculteiten
heen.
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 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 we definitely would need both - separate mandatory courses for everybody regardless of their
field of study, and integrating sustainability/making links to the field of study wherever even slightest
possible. It’s important to learn about the complexity, relevance and interconnectedness of the issue,
especially in regards to what you yourself with your professional background should be aware of or
can do.
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.
It is important to show students the different forms and aspects of sustainability as most people
think only environmental.
Barely visible
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Ik denk dat het veel meer toegepast kan worden in andere studies en veel meer diepte en nuance. Ik
studeer zelf duurzaamheid dus ben een beetje bevooroordeeld, maar wat ik van vrienden en familie
te horen krijg die ook studeren (niet allemaal aan Leiden) is dat het vaak wel wordt genoemd en even
over gehad, naar niet vaak echt iets mee wordt gedaan.
Alhoewel er groepen studenten en professoren zijn die veel actie proberen te ondernemen mbt
duurzaamheid, vind ik dat de Universiteit zelf en het bestuur meer concrete veranderingen moeten
doorvoeren om de gehele universiteit te verbeteren op alle gebieden mbt duurzaamheid.
I love the approach although I still feel that it’s a lot more theoretical than practical.
Sustainability at Leiden Uni is better than what I know from home, but there is still a lot more to do,
especially in educating about it.
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
Nadruk op de veeindustrie is belangrijk
Wiskunde is goed toepasbaar in klimaatstudie. Een vak wat bijvoorbeeld modellering van
gerelateerde problemen behandeld zou interessant kunnen zijn.
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…
Dat het beter in alle vakken een beetje toegepast kan worden, zodat iedereen het meekrijgt in plaats
van dat je een apart keuzevak doet en er maar een paar studenten leren over duurzaamheid.
I think there are some areas where sustainability is covered well as a broad topic, for example in my
MSc Chemistry specialisation of Energy and Sustainability we are looking at current and emerging
innovations and technologies in chemistry that apply to different aspects of chemistry. I think that it
is good that the Industrial Ecology master is so popular and it is also very constructive that it is given
in partnership with TU Delft. I am personally taking the honours course on Circular Economy from
Challenge to opportunity which I think is a really nice place to learn about sustainability in an
interdisciplinary/transdisciplinary manner and it has shown me a little of what people studying other
programmes have knowledge of where I lack it but it has also made clear that many other more
humanities-based programmes really lack fundamental scientific understanding of the importance of
sustainability and I think this is something to be addressed. Maybe a mandatory course on the
science of sustainability for all students??
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Zeker in deze studie, bijvoorbeeld in het lab, is plastic wel iets wat vrij veel gebruikt wordt. Een soort
bewustwordingspraatje aan het begin van de bachelor hierover zou al iets werken: verspil niet
onnodig epjes oid
Als het topduurzaamheid aankomt, valt er veel te verbeteren, het duurzaam het instituut al wel of
niet is. Ik heb alleen ervaring met mijn eigen opleiding en ik kom weinig in contact met studenten van
andere studies door onder andere corona, maar ik denk dat mijn opleiding en de
studentengemeenschap hier al vrij veel bezig is met duurzaamheid. Echter, niet altijd vertaald een
positieve houding naar duurzaamheid zich naar concrete acties.
De universiteit zou duidelijker moeten laten horen dat duurzaamheid een prioriteit is
Ik ben blij dat er actie wordt ondernomen!
Het zou interessant zijn om een interfacultair symposium of collegereeks te hebben over
duurzaamheid
Duurzaamheid in het onderwijs is belangrijk en kan goed helpen. Maar duurzaamheid is niet de
verantwoordelijkheid van individuen, en moet niet zo behandeld worden. Zo zal er nooit een grote
verandering komen.
No to liberal environmentalism, yes to a well-developed and fecund social ecology
The facility behind sustainability in Leiden University buildings are very high. However my course is
very specialised and it is very hard to connect modern sustainability issues to courses focusing on the
past. However I believe it is possible to integrate sustainability in museum and heritage studies which
focus more on modern issues
Ik denk dat voornamelijk papier verspilling en het eten in de kantine aanpak nodig hebben.
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).
Gaat prima
Reflecting on what we know of how hunter gatherer and indigineous groups lived we can apply this
to educating our society on sustainable living. The native Americans took into accord the next few
generations when they would make decisions that could affect them. This ranges from environmental
to societal factors. The indigineous Amazonian would not domesticated animals as they believed they
too had their own culture. As is obvious in present day society we have not taken the future
generations I to consideration when making decisions regarding the environment, wildlife and
appropriate use of land. By gaining perspective on how these indigineous groups lived in accordance
with their environment through archeology, we can begin to educate the next generation in a more
sustainable direction.
Het zou voor de Universiteit Leiden ook betekenen dat andere organisaties geïnteresseerd kunnen
zijn om met hen samenwerken
Het lijkt me goed als alle studenten (ongeacht studie, richting of faculteit) meer leren over
duurzaamheid, aangezien het een van de belangrijkste vraagstukken de komende jaren gaat zijn, de
jaren waarin we werkende volwassenen zijn. Dus het gaat ons leven hoe dan ook enorm beïnvloeden.
Dan kunnen we er maar beter iets over weten.
Probeer het op een slimme manier door de stof te geven. Ik zou niet willen dat de kwaliteit van mijn
onderwijs eronder lijdt maar dat het, het juist versterkt.
Ik weet niet in hoeverre een taalstudie invloed heeft op duurzaamheid.
Het is de laatste jaren een beetje een lege term geworden. Het is een buzzword wat door iedereen voornamelijk bedrijven- maar te pas en te onpas wordt gebruikt om zich te profileren als zijnde “goed
bezig”.
For IRO, sustainability can be taught in a limited way because of the focus in the study (interstate
relations, mostly at least). So sustainability can only/ mainly come up in connection wity international
climate regimes and cooperation.
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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.
De universiteit is er al goed mee bezig
Fijn dat de universiteit zich steeds meer inzet voor duurzaamheid! Toch is het nog steeds jammer dat
de koffiebekers niet gerecycled kunnen worden, en dat er ook geen stimulans is om eigen bekers
mee te nemen. Misschien een idee om ‘korting’ te geven als men een eigen beker meeneemt? Al is
het 0.50 op een kop koffie, het is toch een motivatie om je eigen beker mee te gaan nemen!
In mijn 6 jarige studiecarriere op UL, veel te weinig tegen gekomen.
Het is een onderwerp die in ‘fases’ aan het licht lijkt te komen, maar niet een rode draad is in het
onderwijs
Ik vind dat in de plekken waar ik kom en waar ik les in krijg duurzaamheid zeker wordt meegenomen,
maar niet elke professor/PhD/PI/student vind het even belangrijk. Daarom zou ik het juist aansporen
om hier meer onderwijs in te geven of mensen er bewust van te blijven maken dmv dit soort
enquetes en wellicht poster oid.
It’s not just an environmental issue, but a technical issue and a social and issue as well
Duurzaamheid hoort vooral thuis in studies op het gebied van ecologie en milieu, dus niet in alle
studies.
Er mag echt duurzamer worden omgegaan met alle materialen die worden gebruikt gedurende
practica en dit mag vooraf ook echt meer worden benadrukt of uitgelegd hoe dit kan worden bereikt.
De zichtbaarheid van duurzame initiatieven is de klein!
Tof dat The Green Office bestaat en dat er al actief iets met duurzaamheid wordt gedaan qua
afvalscheiding en watertaps
Ik vind het goed dat papers standaard digitaal ingeleverd moeten worden, om papier te besparen.
Het onderwerp zat ook niet verwerkt in de BA Bestuurskunde. Hier zou het eveneens een goede
plek kunnen krijgen.
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.
Having some more free ecofriendly objects for students, for example thermos bottles or ecoshoppers.
I think that Leiden University (and most of universities) do not act up to the stakes. Sustainability
(which isn’t sustainable growth because this is nonsense in my humble opinion) should and could be
incorporated in most of the fields because it is not a field in itself, it is a way of doing. In addition, if
these issues are not studied in universities where would they be ? For any issue, education is always
one of the most powerful tool, and Leiden University should realise the power it has in terms of
education of sustainability.
No student of International Relations should be able to finish this Bachelor without understanding
the political implications of the climate crisis. Without such knowlegde a student of International
Relations is simply not prepared for potentially the biggest challenge the international community has
ever faced collectively. Therefore, I do not think that the interaction with topics regarding the climate
crisis and sustainability should be limited to voluntary electives or lecture series.
In het onderwijs is het wel aanwezig, maar het gedrag van de uni kan beter (bv meer vega eten in de
kantines)
In Middle Eastern Studies zit één keuzevak over Environmental Issues in the MENA, echt top! Tijdens
mijn BA Azië Studies miste dit heel erg.
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Ik weet er door mijn recente toetreden tot de universiteit en het thuisonderwijs nog vrij weinig over
helaas.
Sustainability is important, but it also has to fit the studies and has to make sense.More practical
approaches like the use of consumables might also be an important aspect
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