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G
eenhonger,wel
schoonwater,
betaalbare en
duurzameenergie.
Het zijn enkele
voorbeelden van

uitdagingenwaarvoorwe staan
indewereld.DeVerenigdeNaties
hebben in2015dezeuitdagingen
ondergebracht in zeventien con
creteDuurzameOntwikkelings
doelen, internationaal bekend
als de SustainableDevelopment
Goals (SDG’s).Dezedoelen zijn
doorbijna alle landen vande
wereldonderschreven, enmoe
ten in2030 zijn gerealiseerd.Dat
is al over twaalf jaar!

Hethalen vandezedoelen
vraagt omkrachtig leiderschap
in alle geledingen vande samen
leving.Dat vindenookde leden
vandeDutchSustainableGrowth
Coalition (DSGC)—waarinde
ceo’s zijn vertegenwoordigd van
AkzoNobel,DSM,FrieslandCam
pina,Heineken,KLM,Philips,
Shell enUnilever.DeDSGCheeft
de SDG’s,methaar samenwer
kingspartnersVNONCWen
Accenture, tot richtsnoer van
handelengemaakt enhooptdat
ookdehogescholen enuniversi
teitendit zullendoen.Dedoelen
verdieneneen centrale plaats in
hethoger onderwijs, omdatdaar
de leiders vande toekomst zitten.

Deuitdagingenwaarwealswe
reldgemeenschap voor staan, zijn
complex enonderling verweven.
Het vergt speciale competenties
de leiding tenemenendezeuit
dagingenaan te gaan.Met stip
opéén staat het vermogen sa
men tewerkenover traditionele
grenzenheen.Het is belangrijk
andersdenkenden te kunnenbe
grijpen enaanvoelen—mensen
uit andere vakgebieden, sectoren
of landen. Luisteren enempa
thisch vermogen zijn onmisbare
eigenschappen.De leiders van
de toekomst zijndaarnaast in
staat denoden van verschillende
belanghebbenden te verenigin
gen inde collectievedoelen van
deVN.Krachtig leiderschap is
impactgedreven, gericht ophet
collectief inplaats vanhet indivi
duele belang.

Deze speciale competenties
zullen alle aandacht krijgen
inonderwijsprogramma’s op
hogescholen enuniversiteiten,
zodradeSDG’sdeel gaanuit
maken vanhet overkoepelende
denkkader.Helaas is het zover
nogniet, bleek vorigeweekuit

Neemduurzameontwikkelingsdoelen
vanVNop in curricula hoger onderwijs
Leiders van de toekomstmoeten kennis hebben van de Sustainable Development Goals

Initiatieven op het
gebied van duur-
zaamheid zijn
versnipperd

onderzoek vanMarleen Janssen
Groesbeek, lector Sustainable
Finance&Accounting aande
AvansHogeschool inBrabant.
Haar conclusies: hogescholen
zijn ophuneigenmanier bezig
metduurzaamheid enmaat
schappelijke verantwoordelijk
heid,maarnauwelijks onderde
SDGnoemer. Initiatieven zijn
versnipperd enniet geïntegreerd.
Het goedenieuws is dat er aan
knopingspunten zijn omstudies
aandeSDG’s te koppelen, zonder
de studieprogramma’shelemaal
overhoop tehalen.

De studieBusiness Innovation
vanAvansHogeschool toonthoe
dat kan.Ruim130derdejaars
bachelorstudentenhebben
zichgestort opdertig SDGgere
lateerdeuitdagingen. Vanhet

ontwikkelen vaneenonderwijs
programmavoor kinderen in
vluchtelingenkampen tot het
ontwerpen vaneenhulpmiddel
dat het fysiekewerk verlicht op
Turksehazelnootplantages. Stu
dentenhebben in teamsoplos
singenbedacht die zij op26 juni
presenterenaanhetNederlandse
bedrijfsleven, tijdenshet congres
‘SDG’s inmotion’ inDenBosch.

Dat doen ze aande leden van
deDSGC,maar vooral ook aan
hetmidden enkleinbedrijf.
Want juist bij de kleinerebe
drijvenkunnen studentenhet
verschilmaken.Demeeste on
dernemershebbenweinig kennis
vandeSDG’s. Studentenkunnen
toegevoegdewaarde laten zien
door ondernemers tehelpenbij
deontwikkeling vanduurzame
businessmodellen.

AvansHogeschool heeft de am
bitie studentenSDGbekwaamte
maken.Hoewel deonderwijsin
stellingnog inde experimentele
fase zit, krijgt zij alle steun van
hetNederlandsebedrijfsleven
verenigd indeDSGC.Dehoge
school kanhet goede voorbeeld

zijn voor andere onderwijsinstel
lingen.Daaromzullen tijdensde
conferentie zevenhogescholen
een intentieverklaring tekenen
omde zeventienDuurzameOnt
wikkelingsdoelen indeonder
wijsprogramma’s te verwerken.
Zij zullen inventariserenwat er al
gebeurt, ‘best practices’ uitwis
selen, en zich sterkmaken voor
uitbreiding vandeze aanpaknaar
alle hogescholen enuniversitei
ten.

Studentenmoeten lerenwat de
SDG’s zijn, endat iedereeneen
verantwoordelijkheidheeft om
daaraanbij te dragen. Zemoeten
dekennis ende competenties
bijgebracht krijgenomdie ver
antwoordelijkheid te kunnen
dragen.Daarommoetende
DuurzameOntwikkelingsdoelen
wordenopgenomen inde curri
cula.Dat brengt een toekomst
bestendigewerelddichterbij.

JanPeterBalkenende, voorzit-
terDutchSustainableGrowth
Coalition. Paul Rüpp, voorzitter
College vanBestuurAvans
Hogeschool.
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