
 

 

 
 
 
 

CONSTANTIS DRAAGT BIJ AAN DUURZAAM ONDERWIJS 
 
Duurzaam onderwijs 
In 2050 telt de wereld negen miljard inwoners, die allemaal steeds meer grondstoffen verbruiken. 
Schaarste aan voedsel, water en energie dreigt. De urgentie om hiervoor een oplossing te vinden is 
groot. Wat dit betekent voor onderwijsinstellingen? Dat ook zij duurzaamheid moeten integreren in 
hun curricula én dat zij – net als elke andere organisatie – overgaan naar een maatschappelijke 
verantwoorde bedrijfsvoering. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat hier nieuwe kansen 
liggen. Duurzaamheid is de nieuwe norm. 
Scholen (middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen) en universiteiten leiden de nieuwe generatie 
managers en beleidsmakers op. Het is van essentieel belang dat studenten duurzame oplossingen 
leren ontwikkelen die – het woord zegt het al – toekomstbestendig zijn. Hierbij spelen onderzoek en 
onderwijs een cruciale rol. Een rol die scholen en universiteiten in toenemende mate erkennen. Wij 
kunnen u helpen om de creativiteit en de innovatiekracht van uw organisatie daarbij maximaal te 
benutten. Maakt u kennis met de TripppleEducation aanpak van Constantis. 
 

TripppleEducation 
De TripppleEducation aanpak van Constantis is gestructureerd volgens de internationaal vastgestelde 
MVO-richtlijn ISO 26000. Deze richtlijn is door ons verrijkt met onderwijs-specifieke elementen van 
de Organisatietoets MVO in het onderwijs en componenten van het AISHE-instrument.1  
TripppleEducation is daarmee toegesneden op de strategische uitdagingen waarvoor onderwijs-
instellingen zich gesteld zien. Het beoordelingskader van de Organisatietoets MVO in het onderwijs 
kent - afhankelijk van de opleiding 12 (mbo), 13 (hbo) of 14 (wo) criteria. ISO 26000 kent 7 
kernthema’s met daaronder 37 issues.  

 

 
                                                           
1 AISHE is het ‘Auditing Instrument for Sustainability in (Higher) Education)’.  
 



 

 

 
 
Zelfverklaring ISO 26000 
ISO 26000 is een richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Het is dus 
geen ‘norm’ waar organisaties zich tegen kunnen laten toetsen. In plaats daarvan kan een organisatie 
een Zelfverklaring ISO 26000 opstellen waarin zij aangeeft op welke wijze zij vorm en inhoud geeft 
aan haar duurzame strategie. De Zelfverklaring van een onderwijsinstelling kan worden verrijkt door 
middel van een accreditatie op basis van de Organisatietoets MVO in het onderwijs.  
 

Accreditatie via Hobéon 
De Organisatietoets MVO in het onderwijs is een audit methode voor MVO en duurzame 
ontwikkeling op organisatieniveau. De audit kent drie niveaus van integratie van MVO in de 
organisatie: toegewijd, erkend en excellent. Bij een positieve beoordeling ontvangt een mbo-
instelling het Keurmerk Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Bij een positieve beoordeling van 
de audit komen hbo-instellingen in aanmerking voor het Keurmerk Duurzaam Hoger 
Beroepsonderwijs.  
 
Constantis werkt volgens een praktisch traject 
Het praktische TripppleEducation-traject omvat: 

 Workshops 

 Scans 

 Inspiratie- en werksessies 

 Projecten 

 Opstellen van MVO-rapportage en Zelfverklaring 
 

Constantis nodigt uit voor een goed gesprek 
Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de meest effectieve manier om uw ambities op 
het gebied van MVO om te zetten in concrete resultaten? Neemt u dan contact met ons op via  
0343 – 531 842 / 06 – 51 60 63 86 of info@constantis.nl. 
 

Constantis, adviseurs voor duurzame strategie BV 
Nassau Odijcklaan 6 

3971 BP Driebergen-Rijsenburg 

31 (0)343 531 842 

31 (0)6 51 60 63 86 
info@constantis.nl 
www.constantis.nl 
 
 
Constantis staat voor verduurzaming als een constante cyclische beweging. Een proces dat, eenmaal 
in gang gezet, geen einde kent. Op de juiste manier ingebed in de hele organisatie houdt een 
duurzame bedrijfsvoering in principe zichzelf in stand. Het doel is een dynamische omgeving waar 
innovatie de drijvende kracht is. En de investering? Die betaalt zich altijd terug, materieel en 
immaterieel. 
 

http://www.constantis.nl/

