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Hoe!ziet!het!Hoger!Onderwijs!eruit!in!2030?!Wat!zijn!hierbij!de!mogelijkheden!om!een!
duurzame!campus!te!realiseren?!Welke!maatregelen!horen!hierbij?!Deze!vragen!en!meer!zijn!
uitgewerkt!in!het!onderzoek!Toekomstvisie!Hoger!Onderwijs.!De!resultaten!uit!dit!onderzoek!
zijn!in!een!webbased tool!‘Richting!een!duurzame!campus’!verwerkt.!Met!deze!kunnen!hoger!
onderwijs!instellingen!kennis!en!ervaringen!delen!om!samen!te!werken!naar!een!duurzame!
campus!in!2030.!Deze!tool!wordt!via!internet!ter!beschikking!gesteld!
(duurzamecampus.plado.nl of!www.duurzamecampus.nl).

Aan!de!hand!van!vier!toekomstscenario’s!en!drie!campusmodellen!leidt!de!tool!naar!een!
aantal!mogelijke!toekomstscenario’s!en!campusmodellen.!Op!basis!hiervan!wordt!een!indruk!
gegeven!welke!duurzame!campusstrategie!bij!de!situatie!van!een!onderwijsinstelling!past.!
Tijdens!de!reis!door!verschillende!toekomstbeelden!ontvangt!de!bezoeker!gaandeweg!
mogelijkheden!die!kunnen!aansluiten!op!de!eigen!situatie!zodat!een!beeld!gevormd!kan!
worden!over!een!duurzame!toekomst!voor!de!eigen!campus.
Al!sinds!midden!jaren!negentig!hebben!het!wetenschappelijk!onderwijs!en!het!hoger!
beroepsonderwijs!convenanten!ondertekend!op!het!gebied!van!energiebesparing.!Deze!
zogenaamde!meerjarenafspraken!energie"efficiency!(MJA’s)!werden!afgesloten!met!het!
ministerie!van!Economische!Zaken.!In!2008!werd!het!derde!MJA!ondertekend.!Deze!MJA!is!
uitgebreider!dan!de!vorige!twee!en!sluit!onder!andere!aan!op!het!overheidsprogramma!
'Schoon!en!Zuinig'.!De!deelnemende!partijen!hebben!binnen!deze!MJA3!afgesproken!zich!in!
te!spannen!om!gemiddeld!30%!energie"efficiencyverbetering!te!realiseren!in!de!periode!
2005"2020!en!50%!in!2030.!Afgesproken!is!binnen!de!MJA3!dat!een!duurzame!toekomstvisie!
wordt!ontwikkeld!die!praktische!aanknopingspunten!biedt!voor!het!in!praktijk!brengen!van!
energie"efficiencyverbeterende!maatregelen.!Deze!website!vormt!de!weerslag!van!het!
onderzoek!naar!de!duurzame!toekomstvisie!voor!het!hoger!onderwijs.!!De!naam!‘Duurzame!
campus’!geeft!al!aan!dat!de!scope!zich!niet!beperkt!tot!energie"efficiency!alleen,!maar!dat!
ook!is!onderzocht!hoe!de!MJA"doelstelling zich!verhoudt!tot!andere!duurzaamheidsambities.!
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Sector!Hoger!Onderwijs

“product”
=

student

Sector:!Hoger!Onderwijs

Een!bijzondere!sector
Met!36!branches!zijn!MJA’s afgesproken.!Voor!
elke!branche!geldt!dat!niet!alleen!het!behalen!
van!de!concrete!energie!efficiency"doelstellingen
belangrijk!is!maar!ook!het!inspireren!van!de!
werknemers.!Als!deze!namelijk!geïnspireerd!
door!hun!werk!ook!thuis!tot!het!treffen!van!
energiebesparende!maatregelen!
overgaan,ontstaat!de!zo!gewenste!
olievlekwerking.!!De!branche!‘hoger!onderwijs’!
vormt!in!dat!kader!een!vreemde!eend!in!de!bijt.!
Het!aantal!verbonden!mensen!is!namelijk!
uitzonderlijk!groot.!Het!overgrote!deel!daarvan,!
de!studenten,!is!bovendien!aan!de!branche!
verbonden!om!zich!verder!te!ontwikkelen.!Zij!
nemen!de!ervaringen!niet!alleen!mee!naar!huis!
maar!ook!naar!de!bedrijven!waar!zij!gaan!
werken.!Zeker!wanneer!ze!daar!in!
leidinggevende!posities!komen!kan!de!spin"off!
van!een!duurzame!campus!bijzonder!groot!zijn.!
Vergeleken!met!andere!branches!heeft!‘!het!
veranderen!van!de!mindset’!dan!ook!hogere!
prioriteit.!

Figuur!1:!doelgroep!Student!(Flickr.com)

Figuur!2:!sociale!aspecten!ingebed!in!Hoger!Onderwijs

4



1. Wetenschappelijk!
invloed:!denkniveau

2. Geen!interactieve!
invloed,!wel!
beslissingen

3. Praktische!invloed

Veranderen!mindset
Het!hoger!onderwijs!onderscheidt!zich!ook!van!andere!branches!waar!het!invloed!van!de!
medewerkers!op!het!behalen!van!de!doelen!betreft.!Op!het!doel!‘veranderen!mindset’!heeft!
vooral!het!onderwijzend!personeel!invloed!en,!in!mindere!mate,!het!ondersteunend!
personeel.!(Denk!bijvoorbeeld!aan!de!kantine!die!overgaat!op!ecologische!producten).!
Anders!dan!in!andere!branches!heeft!het!management!nauwelijks!contact!met!de!vele!
mensen!die!in!hun!branche!rondlopen.!Het!management!is!echter!wel!bevoegd!om!
beslissingen!te!nemen!en!heeft!dus!wel!veel!invloed!op!het!behalen!van!de!CO2"doelstelling.!
Anders!dan!in!andere!branches!is!ook!de!‘doorloopsnelheid’!van!een!groot!deel!van!de!
betrokken!mensen,!namelijk!de!studenten,!erg!groot.!Een!deel!van!de!studenten!blijft!echter!
ook!na!de!studie!als!medewerker!aan!de!onderwijsinstelling!verbonden.!Er!treedt!in!dat!geval!
dus!een!rolwisseling!op.

Doelen

Mindset verandering
Het!overgrote!deel!daarvan,!de!studenten,!is!aan!de!branche!verbonden!om!zich!verder!te!
ontwikkelen.!Zij!nemen!de!ervaringen!niet!alleen!mee!naar!huis,!zoals!ook!de!medewerkers!
doen,!maar!ook!naar!de!bedrijven!waar!zij!na!hun!studie!gaan!werken.!Zeker!wanneer!ze!
daar!in!leidinggevende!posities!komen!kan!de!spin"of van!een!duurzame!campus!bijzonder!
groot!zijn.!Vergeleken!met!andere!branches!heeft!‘!het!veranderen!van!de!mindset’!dan!ook!
hogere!prioriteit!binnen!de!branche!hoger!onderwijs.!

Voor!de!branche!‘hoger!onderwijs’!is!er!in!dit!onderzoek!naar!gestreefd!om,!in!het!kader!van!
de!meerjarenafspraken!energie"efficiency,!op!twee!doelen!te!sturen:
• Het!behalen!van!energie"efficiency!binnen!de!grenzen!van!de!campus.
• Een!mindsetverandering of,!met!andere!woorden,!het!‘op!het!goede!spoor!zetten’!van!een!
nieuwe!generatie.

Energie"efficiency
De!meerjarenafspraken!energie"
efficiency!(MJA’s)!streven!voor!elke!
branche!dezelfde!doelen!na:!
• Gemiddeld!30%!energie"
efficiencyverbetering!realiseren!in!de!
periode!2005"2020.
• Deze!doelen!kunnen!in!het!algemeen!
worden!bereikt!door!zowel!processen!
efficiënter!te!laten!verlopen,!als!door!in!
de!hele!keten!energie"efficiency!na!te!
streven!als!door!duurzame!energie!toe!te!
passen.!In!de!branche!hoger!onderwijs!
liggen!de!mogelijkheden!ook!op!andere!
vlakken.!Zoals!bijvoorbeeld!in!
onderwijsactiviteiten.!

Figuur!3:!Mogelijkheid!tot!verbinden!van!kennis,!innovatie!&!ambitie

Figuur!4:!MJA!Energie!efficiency!(AgentschapNL)

Figuur!5:!Mindset verandering!voor!verduurzaming!van!externe!organisaties
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• CO2!reductie
! Campusdoelen
! beperkte!periode
! afgebakend!moment

• Mindset ver.:
! Werelddoelen
! doorlopend!qua!tijd

Duurzame Ontwikkeling

hier!&!nu

daar!&!later

Gezamenlijk!de!gehele!definitie!
van!duurzame!ontwikkeling

Mijlpalen

Duurzame!ontwikkeling!is!een!ontwikkeling!die!aansluit!op!de!behoeften!van!het!heden!
zonder!het!vermogen!van!toekomstige!generaties!om!in!hun!eigen!behoeften!te!voorzien!in!
gevaar!te!brengen,!aldus!de!definitie!van!de!VN"commissie Brundtland uit!1987.!Duurzame!
ontwikkeling!richt!zich!dus!zowel!op!het!hier!en!nu!als!op!het!daar!en!later.!Bij!de!twee!doelen!
die!in!het!kader!van!dit!onderzoek!worden!nagestreefd,!CO2"reductie!en!mindset"
verandering,!is!dit!onderscheid!terug!te!vinden.!De!CO2"reductie!heeft!meer!te!maken!met!‘!
hier!en!nu’,!de!mindset"verandering mee!met!‘daar!en!later’.!

De!energie!efficiency"doelstellingen uit!de!MJA,!die!door!het!management!zijn!ondertekend,!
zijn!vast!omschreven.!Dit!geldt!niet!voor!de!doelen!die!verband!houden!met!de!mindset"
verandering.!Deze!zijn!ook!moeilijk!meetbaar.!Het!ligt!in!de!lijn!der!verwachting!dat!deze!ook!
steeds!zullen!veranderen!en!op!basis!van!nieuwe!ervaringen!worden!bijgesteld.!Om!weer!het!
voorbeeld!van!de!kantine!aan!te!halen;!het!oorspronkelijke!doel!zal!het!vergroten!van!het!
assortiment!met!biologisch!keurmerk!zijn,!het!uiteindelijke!doel!een!geheel!biologisch!
assortiment.!

Figuur!6:!Ambitie!van!studenten!en!staf!reikt!verder!dan!mijlpalen

6



VSNU!cijfers

Hoe!krijgen!we!de!diverse!groepen!mee!voor!beide!doelen?
• Waar!zitten!de!beslissers?
• Wie!zijn!de!beslissers?
• Wat!is!onze!doelgroep?!

I!– Toekomst!van!het!hoger!onderwijs Vier!generaties

Millennials

toekomstige 
student

Figuur!7:!zichtbare!generatiekloof!tussen!doelgroepen!(Boschma &!Groen!(2006))

Figuur!8:!verschillende!doelgroepen
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Leeftijdsopbouw!personeelsbestand
• Per!31!december!2008,!in!fte,!WP!versus!OBP

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

Leeftijdsopbouw!HBO
• Personeelsbestand,!peiljaar!van!brondata!2008

Leeftijdsopbouw!personeelsbestand

Leeftijdsopbouw!Hoger!Onderwijs

Figuur!10::!leeftijdsopbouw!personeelsbestand

Figuur!9:!leeftijdsopbouw!wetenschappelijk!versus!ondersteunend!beheerspersoneel Figuur!11:Wetenschappelijk!versus!ondersteunend!beheers!personeel!hoger!onderwijs
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VSNU!cijfers

Onderzoek!laat!zien!dat!er!grote!verschillen!zijn!tussen!generaties!(Boschma en!Groen!2006),!
ook!als!het!gaat!om!het!accepteren!van!duurzame!oplossingen,!de!bereidheid!om!hieraan!bij!
te!dragen!of!het!zelf!nemen!van!initiatieven.!De!jongste!generatie!studenten!(vanaf!1981)!
wordt!ook!wel!Millennials genoemd!(SCUP!2009).!Deze!generatie!lijkt!maatschappelijk!
actiever!en!verantwoordelijker dan!voorgaande!generaties!en!is!meer!geneigd!tot!het!
opgeven!van!individuele!faciliteiten!– en!territorium!– ten!gunste!van!collectieve!waarden!en!
duurzame!doelen.!Een!groot!deel!van!deze!Millennials zit!pas!enkele!jaren!in!de!
collegebanken!en!is!via!de!media!afgelopen!jaren!veel!geconfronteerd!met!“The!inconvenient
truth”!van!de!beperkte!middelen!en!klimaatveranderingen.!De!krappere!budgettaire!kaders!
van!universiteiten!en!hogescholen!en!de!economische!context!hebben!dit!bewustzijn!alleen!
maar!versterkt.

Oudere!generaties!– waarvan!een!aantal!generaties!lange!periodes!van!‘unlimited resources’!
en!grote!individuele!kantoren!hebben!gekend!– moeten!ten!gevolge!van!dezelfde!
ontwikkelingen!een!cultuuromslag!doorstaan!als!het!gaat!om!het!delen!van!voorzieningen!of!
spaarzaam!omgaan!met!middelen.!De!mix!van!generaties!op!universiteiten!en!hogescholen,!
onder!beleidsmakers,!onderzoekers,!docenten!en!studenten!biedt!een!uitdaging!om!van!
elkaar!te!leren!en!van!elkaars!sterkten!gebruik!te!maken.



Toekomstscenario’s

Agentschap!NL!heeft!in!“Scenarioset!voor!voorstudies!en!routekaarten”!in!maart!2009!vier!
generieke!visies!voor!2030!geschetst!op!basis!van!diverse!scenario" en!trendstudies.!Deze!
scenarioset!ondersteunt!de!visievorming!in!sectoren.

Voor!het!hoger!onderwijs!zijn!deze!scenario’s!vertaald!aan!de!hand!van!vijf!variabelen:!(1)!het!
aantal!en!de!aard!van!hogeronderwijsinstellingen,!(2)!de!financiering!van!het!hoger!
onderwijs,!(3)!het!gebruik!van!ICT,!(4)!het!type!student!en!(5)!het!type!wetenschapper.!
Hiervan!zijn!de!toekomstige!context!en!ruimtegebruik!voor!de!campus!van!de!toekomst!af!te!
leiden.

De!toekomst!van!het!hoger!onderwijs!is!afhankelijk!van!enerzijds!de!trends!en!ontwikkelingen!
in!de!demografie,!sociologie,!technologie!en!economie!– inclusief!de!veranderde!ecologische!
context!en!de!eisen!voor!duurzame!ontwikkeling!– en!anderzijds!de!keuzes!van!bestuurders!
binnen!en!buiten!de!universiteit.!Kansen!en!bedreigingen!voor!‘de!duurzame!campus’!worden!
bepaald!door!zowel!de!scenario’s!voor!de!toekomst!als!de!strategische!keuzes!die!gemaakt!
worden.!Dit!onderzoek!behandelt!daarom!eerst!scenario’s!en!daarna!strategieën!om!deze!
dan!te!combineren!in!toekomstmodellen!voor!de!campus.!Aan!deze!toekomstmodellen!
worden!vervolgens!duurzame!maatregelen!gekoppeld.

De!scenario’s!van!Agentschap!NL!geven!vier!beschrijvingen!van!mogelijke!economische,!
politieke,!sociale,!culturele!en!technologische!toekomsten.!Deze!scenario’s!zijn!onder!andere!
gebaseerd!op!trend" en!scenariostudies!zoals!Four futures of!Europe van!het!Centraal!
Planbureau!(CPB!2004)!and!The!SHELL!global scenario!to!2025!(Shell!2005).!Aspecten!in!de!
deze!vier!Agentschap!NL!scenario’s!zijn:!Algemeen!beeld!en!centrale!waarden,!
Consumentenprofielen,!Economische!groei,!Toestand!in!de!wereld,!Overheid!en!
(milieu)wetgeving,!De!Europese!Unie,!Bevolkingsgroei!in!Nederland!en!wereld,!
Ondernemerslandschap,!Technologische!ontwikkelingen!en!innovatie,!Beschikbaarheid!
grondstoffen!en!Personeel.!Hoofdvariabelen!die!de!scenario’s!van!elkaar!scheiden,!zijn!
individualisering!versus!sociale!integratie!en!globalisering!versus!regionalisering.

Deze!scenario’s!vormen!een!inspiratie!en!algemene!context!voor!de!toekomst!van!het!hoger!
onderwijs.!Voor!de!toekomst!van!het!hoger!onderwijs!zijn!bepaalde!variabelen!bepalender
dan!andere.!Desalniettemin!zijn!er!veel!overeenkomsten.!Dit!blijkt!ook!uit!specifiekere!
scenariostudies!voor!het!hoger!onderwijs,!zoals!de!toekomstscenario’s!van!CHEPS!uit!2004!en!
de!IVLOS!scenario’s!uit!hetzelfde!jaar.!De!belangrijkste!variabele!in!de!CHEPS!scenario’s!is!het!
type!besturing:!hiërarchische!sturing,!netwerk!sturing!en!marktsturing,!binnen!het!Europese!
systeem!van!hoger!onderwijs!(CHEPS!2004).

Figuur!13:!Interpretatie!Assenkruis!Hoger!Onderwijs

Figuur!12:!Scenario Assenkruis (AgentschapNL)
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scenario’s!Agentschap!NL scenario’s!IVLOS

individualisering
1.!Mondiale!markt
(individualisering!in!combinatie!met!
globalisering)
3.!Transatlantische regio
(individualisering!in!combinatie!met!
regionalisering)

individueel!belang
1.!‘Ieder!zijn!eigen!weg’
(Leren!x!Individueel!belang)
2.!‘Kwaliteit!heeft!een!prijs’
(Onderwijzen!x!Individueel!belang)

sociale!integratie
2.!Mondiale!solidariteit
(sociale!integratie!in!combinatie!met!
globalisering)
4.!Zorgzame!regio
(sociale!integratie!in!combinatie!met!
regionalisering)

gemeenschappelijk!belang
3.!‘Gemeenschappelijke!waarden,!
vormend!onderwijs’
(Onderwijzen!x!Gemeenschappelijk!
belang)
4.!‘Kennis" en!leergemeenschappen’!
(Leren!x!Gemeenschappelijk!belang)

KANSEN!voor!duurzame!ontwikkeling!in!
het!hoger!onderwijs!en!op!de!campus

BEDREIGINGEN!voor!duurzame!
ontwikkeling!in!het!hoger!onderwijs!en!
op!de!campus

"minder!financiële!middelen!(via!
publieke!bekostiging)!geeft!meer!
draagvlak!voor!delen!voorzieningen!
onder!bestuurders!en!eindgebruikers.
" nadruk!op!samenwerking!in!onderwijs!
en!onderzoek!stimuleert!
gemeenschappelijk!gebruik!van!
voorzieningen!en!verzwakt!vraag!naar!
eigen!territorium!voor!individuele!
medewerkers,!secties,!faculteiten!en!zelfs!
hogescholen!en!universiteiten!(samen!
delen!laboratoria!die!veel!energie!en!geld!
kosten)
" stijgende!studentenaantallen!geven!
kans!om!huidige!ruimtegebruik!te!
intensiveren
" ICT!ontwikkelingen!kunnen!een!deel!van!
de!ruimtebehoefte!vervangen!met!
digitale!tools!(in!plaats!van!laboratoria)!of!
collegerama.
" samenwerking!met!de!stad!in!het!
voorzien!in!campusfuncties:!intensivering!
van!gebruik!stedelijke!functies,!meer!
kansen!voor!hergebruik.

" internationale!en!nationale!concurrentie!
tussen!instellingen!kan!leiden!tot:
" bij!elke!universiteit!– of!zelfs!faculteit!
– dezelfde!laboratoria
" het!willen!‘binden’!van!talentvolle!
wetenschappers!en!studenten!met!
voorzieningen!die!(meer)!energie!en!geld!
kosten
" stijgende!studentenaantallen!kunnen!
tot!het!bouwen!van!meer!m2!leiden,!als!
intensiever!ruimtegebruik!een!te!grote!
cultuuromslag!voor!de!organisatie!is!of!
niet!met!beleidsuitgangspunten!strookt
" ICT!ontwikkelingen!kunnen!de!campus!
kleiner!maken,!maar!de!vraag!naar!
ruimte!en!energie!buiten!de!campus!
vergroten!(hoger!m2!en!energieverbruik!
voorwerkplek!in!woningen!en!op!andere!
plaatsen*)
*!energieverbruik!van!300!studenten!die!
via!computer!college!volgen!op!300!
verschillende!werkplekken!vergelijken!
met!energieverbruik!van!bouwen!en!
onderhouden!collegezaal!

De!belangrijkste!variabelen!die!de!vier!IVLOS!scenario’s!van!elkaar!onderscheiden!zijn!‘leren’!
versus!‘onderwijzen’!en!‘individueel!belang’!versus!‘gemeenschappelijk!belang’!(IVLOS!2004,!
De!Graaf!2005).!Via!deze!laatste!scenariovariabele!zijn!de!IVLOS!scenario’s!eenvoudig!te!
projecteren!op!de!scenario’s!van!Agentschap!NL,!zie!onderstaande!tabel.

Vertaling!Hoger!Onderwijs

Naast!de!variabele!individualisering!spreken!de!IVLOS!scenario’s!van!nog!vier!trends!– alle!
beginnend!met!de!letter!i:!informalisering,!informatisering,!intensivering!en!
internationalisering.!Met!deze!laatste!trend!‘internationalisering’!raken!de!IVLOS!scenario’s!
de!andere!onderscheidende!variabele!van!de!Agentschap!NL!scenario’s:!globalisering!versus!
regionalisering.
Voor!dit!onderzoek!zijn!de!Agentschap!NL!scenario!als!leidend!beschouwd.!De!consequenties!
van!deze!scenario’s!voor!hoger!onderwijs!zijn!beschreven!aan!de!hand!van!een!aantal!
bepalende!variabelen!voor!de!context!van!universiteiten!en!hogescholen:
1. het!aantal!instellingen!ten!opzichte!van!2010
2. de!samenwerkingsvorm!– tussen!universiteiten!/!hogescholen!onderling!en!met!

gerelateerde!bedrijven
3. hoeveelheid!middelen,!publieke!of!private!bron,!onder!invloed!van!de!veranderende!

bekostigingssituatie
4. ontwikkelingen!in!ICT:!de!rol!van!ICT!in!onderwijs,!onderzoek!en!bedrijfsvoering
5. veranderingen!in!omvang!en!aard!studentenpopulatie
6. de!typen!studenten!met!hun!(hogere)!eisen
7. de!typen!medewerkers!met!hun!eisen,!onder!invloed!van!de!(mondiale)!arbeidsmarkt!

voor!wetenschappers!en!andere!medewerkers

8. het!type!onderzoek,!onder!invloed!van!de!veranderende!onderzoeksagenda’s!en!eisen!
aan!onderzoeksfaciliteiten

9. de!veranderende!ruimtebehoefte,!onder!invloed!van!strengere!technische!eisen,!hogere!
functionele!eisen,!meer!universiteitsdoelen!te!dienen

10. de!toegenomen!dynamiek!en!onzekerheden!in!de!ruimtebehoefte:!vraag!om!flexibiliteit!
en!een!andere!planningsscope

11. veranderende!eisen!aan!de!werk" en!leeromgeving:!vraag!naar!‘stedelijke’!functies,!
inclusief!horeca!en!studentenhuisvesting

12. meer!aandacht!voor!duurzame!ontwikkeling,!duurzaam!omgaan!met!middelen,!met!
(positieve)!invloed!op!de!haalbaarheid!en!prioriteit!van!duurzaamheidsdoelen

N.B.!Alle!genoemde!ontwikkelingen!vragen!heroverwegingen!met!kansen!en!bedreigingen!
voor!duurzame!ontwikkeling!op!de!campus!van!de!toekomst.!Universiteiten!en!hogescholen!
managen!in!totaal!ongeveer!7!miljoen!m2!bvo en!hebben!aanzienlijke!
(her)investeringsprogramma’s,!waarin!zij!kansen!kunnen!grijpen!om!duurzaam!te!ontwikkelen!
of!juist!tegen!een!aantal!duurzaamheidstrends in!te!gaan!onder!invloed!van!beleidskeuzes.!In!
onderstaande!tabel!zijn!de!kansen!en!bedreigingen!expliciet!gemaakt.
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1.!Mondiale!markt

The!winner!takes it all;
Kleren!maken!de!man;!
Wie!dan!leeft,!die!dan!zorgt

Vertaling!scenario!naar!Hoger!Onderwijs

Instellingen veel!instellingen,!breed,!particulier/businessschool,!
commercieel
veel!differentiatie!op!kwaliteit:!exclusief/hoog!naar!
massa/laag

Samenwerking concurrerend,!focus!op!bedrijfsleven,!gericht!op!
economische!groei

Middelen meer!privaat,!vraaggericht,!hoge!collegegelden

Rol!ICT marketing,!profilering,!uitgebreid!maar!intern!of!tegen!
betaling

Type!student Shoppend!voor!punten/cv/geld,!merkgericht,!anoniem,!
hedonistisch

Type!
medewerker

veeleisend,!diva’s,!hoge!kwaliteit!en/of!online!
massaproductie"docent

Ruimtebehoefte netwerken!op!campus,!etalage,!luxe,!hoge!kwaliteit!publieke!
ruimte:!‘dress!to!impress’,!op!campus!meer!
ontmoetingsruimte!dan!werkruimte

Scope korte!termijn!denken!(trendgevoelig),!korte!contracten!door!
onzekere!toekomst

Milieuambitie van!gebruikers:!laag,!consumptiemaatschappij

Studentenhuis"
vesting

bij!exclusieve!instelling:!duur!en!tijdelijk!voor!studie!" hotel
anders:!‘regel!het!zelf’,!eigen!verantwoordelijkheid!studenten

11

Globalisering of!Regionalisering
Individualisering of!Sociale integratie

Deze!wereld!staat!in!het!teken!van!marktwerking!en!concurrentie.!De!wereld!is!een!grote!
marktplaats.!Handelsbarrières!zijn!afgebroken.!Ontwikkelingslanden!en!ontwikkelde!landen!
plukken!daar!beiden!de!vruchten!van.!Concurrentie!tussen!landen,!mensen!en!bedrijven!is!
goed!voor!iedereen.!Individuele!verantwoordelijkheid!en!zelfontplooiing!staan!centraal.!
Bedrijven!concurreren!vooral!op!productinnovatie!en!maatwerk.!

Een!snelle!inzet!van!nieuwe!technologieën!en!een!korte!“time!to!market”!van!nieuwe!
producten!is!essentieel.!De!toenemende!economische!globalisering,!de!snelle!technologische!
ontwikkelingen!en!de!terugtrekkende!overheid!brengen!fikse!economische!groei!met!zich!
mee.

Vertaling!voor!sector!hoger!onderwijs:
1) meer!universiteiten!en!hogescholen!concurreren!met!elkaar;
2) meer!private!financiering,!hoge!collegegelden;
3) meer!ICT"gebruik voor!afstandsonderwijs!en!onderzoek;
4) shoppende!student:!investeren!in!studie!en!diploma;
5) concurrentie!tussen!onderwijsinstellingen!om!de!meest!getalenteerde!student!en!

professor!/!docent!/!wetenschapper.
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2.!Mondiale!solidariteit

Samen!sterk;
Verandering!van!spijs!doet!

eten;
Let's!live!together!in!our!global!

village.

Vertaling!scenario!naar!Hoger!Onderwijs

Instellingen minder!dan!nu!(en!in!1.)!want!meer!netwerken!van!
instellingen

Samenwerking andere!onderwijsinstellingen!(horizontaal/verticaal)

Middelen combinatie,!focus!op!publieke!middelen

Rol!ICT Open!Source!– sharing!knowledge!for!mutual!benefits

Type!student open,!divers,!reislustig!maar!trots!op!thuis,!loyaal!naar!
‘alma!mater’

Type!
medewerker

gedetacheerd,!academic!gypsy!– net!als!student:!reislustig!
maar!altijd!terug!naar!thuisbasis,!loyaal!naar!‘alma!mater’!/!
hoofdwerkgever

Ruimtebehoefte gedeelde!ruimtes,!minder!behoefte!aan!eigen!territorium!
(want!bezetting!te!laag),!behoefte!aan!publieke!sociale!
ruimtes!/!‘huiskamers’

Scope door!samenwerking!minder!onzekerheden!in!groei/krimp:!
afspraken,!vaste!contracten,!sociale!zekerheid!
medewerkers,!maar!vrijheden!in!netwerk

Milieuambitie bereid!tot!delen!voorzieningen!omdat!ook!baten!daarvan!
zichtbaar!zijn

Studentenhuis"
vesting

huiselijk,!instellingsverantwoordelijkheid,!deel!van!‘learning
experience’,!ook!ruimte!(short!stay)!voor!gastdocenten!op!
de!campus

12

Globalisering of!Regionalisering
Individualisering of Sociale integratie

In!deze!wereld!staan!samenwerking!en!solidariteit!centraal.!Onder!druk!van!en!met!
medewerking!van!burgers!en!bedrijfsleven!is!een!slagvaardige!Europese!overheid!
ontstaan.!
Er!is!sprake!van!een!succesvolle!internationale!samenwerking!op!economisch,!sociaal!en!
ecologisch!gebied!tussen!de!Europese!Unie,!andere!handelsblokken!en!internationale!
organisaties!als!de!Wereldhandelsorganisatie!en!de!Verenigde!Naties.!Binnen!de!Europese!
Unie!hebben!individuele!lidstaten!veel!ruimte.!Organisaties!onderscheiden!zich!van!elkaar!
door!duurzame!vernieuwingen!in!producten!en!productieprocessen.!
De!technologische!ontwikkelingen!in!de!Europese!Unie!gaan!niet!zo!snel!als!in!de!
Verenigde!Staten!en!Japan.!De!zorg!voor!en!om!veiligheid!staat!een!versnelling!in!de!weg.!
Er!is!sprake!van!een!stabiele,!gematigde!economische!groei.!Eerlijke!verdeling!en!een!goed!
leefmilieu!zijn!net!zo!belangrijk!als!economische!groei.!Burgers,!werknemers!en!
werkgevers!en!overheid!hebben!veel!(collectieve)!plichten.

Vertaling!voor!sector!hoger!onderwijs:
1. minder!universiteiten!en!hogescholen!door!meer!onderlinge!netwerk"samenwerking;
2. nadruk!op!publieke!middelen!en!het!doelmatiger!inzetten!daarvan;
3. meer!ICT!gebruik!voor!het!onderhouden!van!het!netwerk;
4. reislustige!studenten!met!een!vaste!thuisbasis;
5. academic gypsy’s die!loyaal!zijn!aan!hun!thuisbasis.
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3.!Trans"atlantische!regio

Huis!en!haard;
Respect
Loon!naar!werken;
I!Nederland
Botsendebeschavingen!
Survival!of!the!fittest

Vertaling!scenario!naar!Hoger!Onderwijs

Instellingen regiospecifiek,!smal,!Nederlandstalig

Samenwerking netwerk!van!gelijkgestemden,!ook!op!basis!van!
geloof/levensovertuiging

Middelen combinatie,!focus!op!private!middelen

Rol!ICT intranet!(intern),!thuiswerken

Type!student traditioneel,!inclusief!de!eeuwige!student,!‘once you’re in,!
we!will get you through…’

Type!
medewerker

traditioneel,!werkt!al!lang!bij!dezelfde!instelling,!autoriteit!
door!leeftijd

Ruimtebehoefte afgesloten,!ommuurd,!veel!eigen!territorium,!traditioneel

Scope vaste!contracten,!demografisch!redelijk!voorspelbare!
instroom!(zoals!in!20ste eeuw)

Milieuambitie zekerheid,!zelfvoorzienend!– afhankelijkheid!van!anderen!
voorkomen

Studentenhuis"
vesting

eigen!verantwoordelijkheid!studenten,!student!woont!ook!
nog!thuis

13

Globalisering!of Regionalisering
Individualisering of!Sociale!integratie

Deze!wereld!wordt!gekenmerkt!door!een!kritische!houding!van!mensen,!organisaties!en!
landen!ten!opzichte!van!elkaar.!Burgers!en!consumenten!zijn!conservatief!en!behoudend.!
Bedrijven!die!eenvoudige!functionele!producten!leveren!en!het!de!klanten!gemakkelijk!
maken,!doen!het!goed.!Het!streven!naar!veiligheid,!voorkomen!van!risico’s!en!het!behouden!
van!onafhankelijkheid!bepaalt!ons!doen!en!laten.!Goed!voedsel,!gegarandeerde!levering!van!
water!en!energie!zijn!een!groot!goed.!Voorzieningszekerheid!is!een!belangrijk!onderwerp!
voor!bedrijven,!consumenten!en!overheid.!De!overheid!heeft!zich!teruggetrokken!en!
beschermt!vooral!de!belangen!van!het!eigen!land.!Politie!en!terrorismebestrijding!zijn! wel!
Europese!aangelegenheden.

Vertaling!voor!sector!hoger!onderwijs:
1. instellingen!voor!specifieke!doelgroepen!naar!cultuur,!levensovertuiging;
2. onderwijs!Nederlandstalig;
3. ICT:!gesloten!netwerk;
4. Studenten:!onafhankelijk,!gelijkgestemden;
5. academische!staf:!traditioneel,!hiërarchisch.
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4.!Zorgzame!regio

Verbeter!de!wereld!en!begin!bij!
jezelf;

Small!is!beautiful;
Een!goede!buur!is!beter!dan!een!

verre!vriend

Vertaling!scenario!naar!Hoger!Onderwijs

Instellingen Veel,!regiogebonden,!kleine!instellingen,!specifiek!en!
locatiegericht!opleidingenaanbod!(aansluitend!op!lokale!
economie!of!behoeften)

Samenwerking Lokaal/regionaal,!alle!lagen!van!de!bevolking

Middelen Zolang!het!ten!goede!komt!van!de!regio!is!het!beschikbaar!

Rol!ICT klein!(weinig!telewerken,!veel!face"to"face),!voor!promotie!
regio

Type!student lokaal,!verantwoordelijk,!loyaal!aan!regio,!veilig,!
milieubewust,!individuele!prestatie!minder!belangrijk!dan!
groepsprestatie

Type!
medewerker

gespecialiseerd,!autoritair,!pedagogisch,!hiërarchisch,!‘oude!
generatie!heeft!het!voor!het!zeggen’

Ruimtebehoefte minder,!luxe!apparatuur,!delen!van!middelen!en!ruimte,!
weinig!individueel!territorium,!veel!groepsruimten

Scope vaste!contracten,!(sociale)!zekerheid

Milieuambitie hoog,!gebruik!lokale!producten,!instroom!lokale!studenten,!
weinig!reizen,!groepsverantwoordelijkheid!

Studentenhuis"
vesting

thuiswonen of!in!groepen,!op!of!dichtbij!de!campus
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Globalisering!of Regionalisering
Individualisering!of Sociale!integratie

Zorgzame!regio!is!een!wereld!waar!verantwoordelijkheid!en!zorgzaamheid!centraal!staan.!
Burgers!vinden!dat!de!materiële!welvaart!en!de!globalisering!te!ver!zijn!doorgeschoten.!Ze!
zijn!sterk!op!hun!eigen!directe!sociale!leefomgeving!(familie!en!buurt)!ingesteld.!Ze!lossen!de!
problemen!met!elkaar!en!de!lokale!overheid!op.!Mensen!spreken!elkaar!aan!op!hun!gedrag;!
er!is!veel!sociale!controle.!Het!hoeft!helemaal!niet!verder,!uitdagender,!meer!en!sneller.!

Er!wordt!selectief!geïnvesteerd!in!technologieën.!Technologieën!die!de!kwaliteit!van!het!
leven!verbeteren!doen!het!goed!(life science,!duurzame!energie).!Bedrijven!concurreren!op!
(lokaal)!maatschappelijk!nut.!Er!is!sprake!van!grote!solidariteit!tussen!generaties!en!
verschillende!inkomens!klassen:!we!moeten!en!willen!het!samen!doen.!

Vertaling!voor!sector!hoger!onderwijs:
1. instellingen!gericht!op!regionale!economie!/!behoefte;
2. onderwijs!Nederlandstalig,!samenwerking!met!HBO"(V)MBO!en!lokale!markt;
3. sterke!community:!veel!persoonlijk!contact!(ipv ICT);
4. studenten:!sociaal,!maatschappelijk!actief;
5. academische!staf:!idealistisch,!balans!tussen!werk!en!privé.



‘Back!to!the!future’!blijft!het!meest!bij!de!huidige!situatie:!een!instelling!met!een!grote!
vastgoedvoorraad,!die!grotendeels!exclusief!door!de!instelling!zelf!gebruikt!wordt.!

motto’s:
• Campus!is!voor!de!universiteit;
• Lang!leve!het!verleden.

‘Intellectual!Agora’!staat!voor!een!open!marktplaats!voor!het!creëren!en!uitwisselen!van!
kennis!en!de!campus!als!integraal!onderdeel!van!de!stad,!waarin!veel!ruimten!met!andere!
gebruikers!worden!gedeeld.

motto’s:
• Campus!is!voor!het!delen!van!kennis;
• Marktplein!van!kennis.

Clicks!&!Mortar’!gaat!uit!van!een!veel!kleinere!campus!met!veel!inspirerende!ruimte!voor!
sociale!en!intellectuele!ontmoeting,!een!belangrijke!trend!in!campusontwerp.!

motto’s:
•Work!where!you!want;
• Campus!is!ontmoetingsplaats
•Werkplek!is!overal.!

Strategie!A:!Back!to!the!future!
Lang!leve!het!verleden!" “Exclusieve!campus“

CAMPUS IN THE CITY

Harvard Square “university-community collaboration”

Strategieën!Campus

De!drie!campusstrategieën!zijn!gebaseerd!op!literatuur!over!de!toekomst!van!de!campus!
(Chapman,!2006),!vertaald!in!vergelijkbare!aspecten!– doelen,!meters,!gebruikers!en!euro’s!–
en!gebruikt!als!kader!binnen!een!onderzoek!naar!vastgoedstrategieën!van!de!Nederlandse!
universiteiten.!(den!Heijer,!2007a)

Back!to!the!Future Intellectual Agora Clicks!&!Mortar

doel de!campus!verandert!
niet!veel!ten!opzichte!
van!de!huidige!
campus
de!fysieke!campus!
wordt!stap!voor!stap!
aangepast!aan!
vernieuwde!(hogere)!
kwaliteitseisen!die!
onderwijs!en!
onderzoek!stellen

de!campus!fungeert!als!
open!marktplaats!voor!
het!creëren!en!
uitwisselen!van!kennis
de!fysieke!campus!wordt!
steeds!meer!deel!van!het!
stedelijk!weefsel,!andere!
gebruikers!zijn!welkom

veel!kleinere!campus!
door!meer!
thuiswerken/"leren:!
“clicks”!vervangen!deel!
van!m2

bij!de!fysieke!campus!
staat!de!
ontmoetingsfunctie!
centraal:!“creative,!
stimulating and!a!focus!
on intellectual and!
social exchange”

m2 zelfde!aantal!m2

onveranderde, lage!
bezetting!&!benutting

zelfde!aantal!m2

hogere!bezetting!&!
benutting

veel!minder!m2

deel!van!de!campus!is!
virtueel!

gebruikers grotendeels!exclusief!
gebruik!van!gebouwen!
door!eigen!gebruikers,!
ook!op!
faculteitsniveau

kennisinstellingen!maken!
gebruik!van!elkaars!
voorzieningen!en!
hebben!niet!langer!
exclusief!gebruik!van!
hun!gebouwen

studenten!en!docenten!
besteden!minder!tijd!op!
de!campus,!komen!naar!
de!campus!om!anderen!
te!ontmoeten

euro’s zelfde!hoeveelheid!
middelen!ter!
beschikking

meer!middelen!door!
gedeeld!gebruik:!externe!
gebruikers!betalen!
vergoeding

zelfde!hoeveelheid!
middelen!ter!
beschikking

resultaat!
voor!
kwaliteits"
niveau

zelfde!geld!voor!zelfde!
m2

" alleen!voldoende!
geld!voor!“gezond!en!
veilig”

meer!geld!voor!zelfde!m2

"meer!differentiatie!in!
kwaliteit!mogelijk
" van!“gezond!en!veilig”!
tot!en!met!“mooi”!en!
“inspirerend”

meer!geld!voor!minder!
m2

" hogere!kwaliteit!per!
m2

" niet!alleen!geld!voor!
gezonde!en!veilige!
werkplek,!maar!ook!
voor!sociale!interactie!
(plekken!voor!
ontmoeting)!en!mooie,!
inspirerende!ruimte!

Strategie!B:!Intellectual Agora
Marktplein!van!kennis!– “Netwerk!campus”!

Strategie!C:!Clicks!&!Mortar
Campus!online!– “Virtuele!campus”

Bron:!Chapman (2006),!edited by Den!Heijer!(2007/2009)
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SCENARIO’S

STRATEGIEEN

AgentschapNL 1
Mondiale markt
- individualisering
- globalisering

AgentschapNL 2
Mondiale 
solidariteit
- sociale integratie 
- globalisering

AgentschapNL 3
Trans-atlantische
regio
- individualisering
- regionalisering

AgentschapNL 4
Zorgzame regio
- sociale integratie
- regionalisering

A – “back to the future”
- exclusiviteit, dus minder delen
- veel m2 / student en medewerker
- meer selectie, dus kleinere instelling
- alleen betaalbaar als hoger 
collegegeld

Members Only New network
university

My gated
community Ons dorp

B – “intellectual agora”
- meer samenwerking met anderen
- meer delen ruimte
- meer geld / m2 door verhuur
- campus = ontmoetingsplaats + 
werkplek

Business & 
Science Park

Homebase for
academic gypsies

Campus to share
in closed network Onze regio

C - “clicks & mortar”
- minder m2 per 
student&medewerker
- meer kwaliteit en geld voor 
resterende m2
- campus is alleen ontmoetingsplaats
- stelt wel eisen aan thuiswerkplek

Academic internet 
store

Open source
campus

My closed virtual
network

Our open virtual
community

12!toekomstbeelden!hoger!onderwijs

Figuur!14:!Combinatie!Scenario!en!strategie!geeft!toekomstbeeld
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12!toekomstbeelden!hoger!onderwijs

A1 Members only campus

Eigenschappen:
- (1) knowledge for sale, (A) exclusieve 
campus
- Vastgoed exclusief gebruikt door 
universiteit zelf
- Hoge collegegelden / hoge prijzen voor 
kennis delen
- Kennisontwikkeling
- Status van instelling is belangrijk / 
branding
- ‘alles zelf doen’ voor kerntaken onderwijs 
en onderzoek

Exclusiviteit is het sleutelwoord, voor zowel 
het delen van kennis als het gebruik van de 
campus en universiteitsgebouwen: 
studenten betalen niet voor niets een hoge 
prijs om hier te studeren. Status en 
‘branding’ van de universiteitsnaam zijn 
belangrijk, ook voor alumni. Kennis wordt 
ontwikkeld in samenwerking met betalende 
bedrijven, resultaten worden alleen binnen 
deze samenwerkingsverbanden gedeeld en 
via patenten en octrooien aan derden 
aangeboden. 

Duurzaamheidsdoelen worden bedreigd door 
de sterke behoefte aan eigen territorium, de 
relatief lage bezetting van de gebouwen en 
een aanzienlijke footprint per gebruiker. De 
status van een eigen werkplek kost m2, 
energie en geld: middelen die moeten 
afgewogen tegen de onderliggende doelen 
van dit toekomstbeeld. Hoeveel is exclusief 
gebruik waard?

Voorbeeld is een business school met zware 
selectie en hoge collegegelden die zich richt 
op individuele groei en exclusiviteit.

A2 New network university

Eigenschappen:
- (2) knowledge to share, (A) exclusive
campus
- traditionele universiteit wordt 
netwerkuniversiteit, maar met mate
- menging in maatschappij: eigendom en 
zeggenschap blijft bij universiteit
- uitzendbureau vanuit universiteit
- regie op studentenhuisvesting
- patenten blijven binnen universiteit
- ‘alles zelf doen’ in netwerk

De campus wordt opengesteld voor derden, 
maar het eigendom ligt nog grotendeels bij 
de universiteit. Faculteiten hebben steeds 
meer gemeenschappelijk gebruik van 
ruimten: collegezalen, tentamenzalen, 
vergaderruimten, bibliotheken en 
restaurants. De campus wordt een stad, met 
de voorzitter van het College van Bestuur als 
burgemeester en de decanen als 
wethouders. De regie voor 
duurzaamheidsissues ligt dus ook bij de 
universiteit of hogeschool. Met meer 
gebruikers wordt de campus intensiever – en 
duurzamer – gebruikt, maar 
gemeenschappelijk gebruik vraagt wel meer 
afstemming (over wie wanneer gebruikt) en 
meer aandacht voor veiligheid/beveiliging. 
Studenten en docenten ontmoeten meer 
docenten en studenten van andere 
disciplines. De relatie tussen hogeschool en 
universiteit wordt sterker, maar ze gebruiken 
en beheren grotendeels hun eigen 
gebouwen. De cultuuromslag van 
gezamenlijk beheer en gebruik is (nog) te 
groot om meer te delen.

Voorbeelden zijn anno 2010 op vele 
campussen te vinden, met universiteiten die 
hun campussen meer openstellen voor 
hogescholen en gerelateerde bedrijvigheid.

A3 My gated community

Eigenschappen:
- (3) knowledge for yourself, (A) exclusive
campus
- hek om de campus
- (steeds meer) privaat
- Nederlandstalig, nationale doelgroep van 
individuen
- soms op basis van een bepaalde 
geloofsovertuiging of voor bepaalde 
doelgroep
- generieke voorbeelden: hogescholen met 
sterk regionale instroom
- specifieke voorbeelden: internaat, 
meisjesschool, Christelijke hogeschool
- status is gedeelde opvatting van de groep: 
vrouwen, Friesen, moslims etc.
- ‘alles zelf doen’ voor kerntaken onderwijs 
en onderzoek binnen regionaal systeem

Het terrein van de hoger onderwijs instelling 
is grotendeels privaat gebied, afgesloten 
voor onbevoegden. Studenten ontlenen veel 
identiteit aan de instelling, maar individuele 
ontwikkeling staat nog steeds voorop. De 
autonomie van de universiteit of hogeschool 
is groot, door de onafhankelijkheid van 
anderen. Sleutelwoorden zijn ook competitie 
en concurrentie met collega-instellingen om 
de beste of grootste te worden van 
Nederland of van de regio. Door een goede 
afstemming van de opleidingen en het 
(toegepaste) onderzoek op de regionale 
markt is er grote(re) kans op private 
financiering. Alumni en onderzoeksresultaten 
komen grotendeels – en met voorrang – in 
een (relatief) gesloten netwerk terecht –
regionaal of van gelijkgestemden. 

Voorbeelden zijn thematische hogescholen -
gerelateerd aan een bepaald geloof – of 
lokaal gerichte hogescholen, met opleiding 
die zijn afgestemd op de regionale 
economische sectoren.

A4 Ons dorp

Eigenschappen:
- (4) knowledge applied locally, (A) exclusive
campus 
- onderwijs en (toegepast) onderzoek in 
nauwe samenwerking met lokale 
bedrijfsleven
- samenwerking tussen onderwijs, 
thematisch tussen WO, HBO en MBO 
instellingen
- ook publieke financiering vanuit gemeente 
door bijdrage aan lokale doelen
- status aan sociale levensstijl – zorgen voor 
elkaar, sterke community binding
- ‘alles zelf doen’ in netwerk
- Nederlandse variant van Amerikaanse 
‘community college’

De campus is een dorp, grotendeels in 
eigendom van universiteit of hogeschool die 
daarmee ook de regie hebben over alle 
activiteiten, inclusief duurzame oplossingen. 
Binnen het lokale onderwijs wordt ‘verticaal’ 
samengewerkt: tussen bijvoorbeeld 
medische (zorg)clusters in WO-HBO-MBO of 
samenwerking tussen techniekonderwijs TU-
HTS-MTS-LTS. Doorstroom tussen deze 
opleidingen wordt bevorderd en 
gemeenschappelijk gebruik van 
werkplaatsen en laboratoria wordt 
gestimuleerd, wat duurzaamheid bevorderd.

Voorbeelden zijn de initiatieven om 
zorgleidingen op verschillende niveaus te 
bundelen (zoals op de VU campus in 
Amsterdam, in samenwerking met 
Hogeschool Inholland) en ambachtscholen 
die werkplaatsen bij de technische 
hogeschool kunnen gebruiken.
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12!toekomstbeelden!hoger!onderwijs

B1 Business & Science park

Eigenschappen:
- (1) knowledge for sale, (B) network
campus
- alleen samenwerking alleen met ‘invited
guests’ of betalende partijen
- universiteit of hogeschool niet per se zelf 
eigenaar, gebruiker en beheerder van grond 
en gebouwen
- campus heeft vereniging van eigenaren
- mondiaal (economisch) netwerk van (op 
gelijke status of ranking geselecteerde) 
instellingen
- international business science park –
members only

Samenwerken met zuiver economische 
motieven is uitgangspunt op het ‘business & 
science park’ met internationale partijen. 
Universiteit en hogeschool werken samen als 
ze er allebei beter van worden en dat geldt 
ook voor de bedrijven met wie zij hun 
campus of gebouwen delen. De campus is 
geen exclusief eigendom van universiteit of 
hogeschool, maar de campus wordt gerund 
door een vereniging van eigenaren.

Dit maakt het beslissen over collectieve 
issues – waaronder duurzaamheid – niet 
altijd makkelijk, ook omdat de baten en 
lasten soms scheef verdeeld zijn over de 
partijen. Op termijn is er een risico dat de 
economische context wijzigt en elke partij 
zich weer op eigen terrein terugtrekt en 
schaalvoordelen uit de samenwerking 
worden gemist. Dit type gebied kan zich 
daardoor typeren als een groep gebouwen 
zonder publieke ruimte, hoewel er ook veel 
goede voorbeelden door een sterk 
parkmanagement.

Voorbeelden zijn diverse science parks rond 
universiteiten in de wereld.

B2 Homebase for academic gypsies

Eigenschappen:
- (2) knowledge to share, (B) network
campus
- act local, think global
- grenzen vervagen tussen campus en stad
- netwerksamenwerking tussen verschillende 
universiteiten: uitwisselen studenten en staf
- economische samenwerking, niet alleen 
met private partijen, maar ook met publieke 
partijen
- Ministeries EZ en VROM worden financiers

De campus is steeds meer thuisbasis voor 
mobiele studenten, docenten en 
onderzoekers. De lage bezettingsgraad van 
de werkplekken bevordert een 
werkplekconcept waarin individueel 
territorium plaats maakt voor collectieve 
zones. Dit stimuleert ook de samenwerking 
in de werkomgeving, tussen faculteiten en 
tussen universiteit/hogeschool en 
gerelateerd bedrijfsleven. De campus wordt 
een stad, en de stad wordt steeds meer een 
campus: grenzen tussen stad en campus 
vervagen. Ook de bevolking van deze 
stad/campus (univer-city in het Engels) 
bestaat uit steeds meer verschillende, 
multiculturele doelgroepen die functies in de 
hele stad gebruiken: van cafés en 
restaurants tot studentenhuisvesting en 
hotels. Dit maakt de besturing wel 
ingewikkelder, maar de kans op 
schaalvoordelen veel groter. Ruimte wordt 
beter benut, wat duurzame ontwikkeling 
bevordert. De stad is economisch en sociaal-
cultureel afhankelijk van de universiteit 
/hogeschool en andersom: universiteit en 
hogeschool gebruiken veel (groot)stedelijke 
voorzieningen en stedelijke kwaliteiten als 
marketing instrument.

Voorbeelden zijn anno 2010 in vele 
studentensteden – over de hele wereld – te 
vinden: in Leiden, Groningen, Maastricht en 
Boston/Cambridge, Parijs en München.

B3 Campus to share in closed network

Eigenschappen:
- (3) knowledge for yourself, (B) network
campus
- campus als lokale marktplaats
- campus als ‘winkelcentrum voor individuele 
groei’
- samenwerking van universiteit en 
hogeschool met regionaal economisch 
aantrekkelijke partner, focus op 
samenwerking met MKB
- (steeds meer) privaat gefinancierd
- focus op versterking Nederlandse markt in 
internationale competitie
- samenwerking op basis van gelijke 
kenmerken: regio, thema, geloofsovertuiging 
of specifieke doelgroep

Het terrein van de hogeronderwijsinstelling
is grotendeels privaat gebied, alleen gedeeld 
met partijen waarmee de universiteit of 
hogeschool economische doelen dient. 
Studenten ontlenen veel identiteit aan de 
instelling, maar individuele ontwikkeling 
staat nog steeds voorop. Er is een goed 
lokaal netwerk met gerelateerde partijen, 
ook voor gastsprekers, gastdocenten en het 
aanbod van stages. Financiering is ook 
(steeds) meer privaat dan publiek. 
Onderzoek wordt toegepast verricht in 
nauwe relatie met het lokale en regionale 
bedrijfsleven.

Voorbeelden zijn de regionale kennisclusters 
van complementaire wetenschapsgebieden, 
zoals Leiden-Delft-Rotterdam en de 3TU 
samenwerking van Delft-Eindhoven-Twente
als thematisch kenniscluster, waarin de 
specialisaties worden verdeeld.

B4 Onze regio

Eigenschappen:
- (4) knowledge applied locally, (B) network
campus
- intensieve samenwerking met lokale 
private en publieke partijen
- ‘community service’: universiteit en 
hogeschool nemen economische en sociale 
verantwoordelijkheid in stad en regio
- university as local place for knowledge
exchange
- campus as stadscentrum met 
economische, maar ook sociale en culturele 
functie
- gemeenschappelijk gebruik, 
gemeenschappelijk eigendom
- lokale ambachtschool, afgestemd op lokale 
behoefte
- veel leer-werk bedrijven
- veel ruilhandel met gesloten beursen

De campus is een dorp, in gedeeld eigendom 
– lokale vereniging van eigenaren. Binnen 
het lokale onderwijs wordt niet alleen 
‘verticaal’ samengewerkt – tussen WO-HBO-
MBO – maar ook met het lokale bedrijfsleven 
en de lokale overheid. Sociale problemen 
worden opgelost door 
werkgelegenheidsprojecten binnen het 
lokale netwerk van onderwijsonderstellingen 
en werkgevers. Veel leer-werk bedrijven 
nemen een deel van de (praktische) 
onderwijsfunctie over, als een nieuw soort 
ambachtscholen, gesubsidieerd door de 
lokale overheid en gevoed met kennis door 
de lokale onderwijsinstellingen.

Het op grote schaal delen van voorzieningen 
bevordert duurzame samenwerking. Ook 
duurzaamheidsoplossingen worden gezocht 
in het beter benutten van de lokale bronnen 
en mogelijkheden. Er is relatief veel 
draagvlak voor oplossingen die collectieve 
inzet vragen, zodat ‘onze regio’ relatief grote 
kans heeft om ‘onze duurzame regio’ te 
worden.

18



12!toekomstbeelden!hoger!onderwijs

C1 Academic internet store

Eigenschappen:
- (1) knowledge for sale, (C) virtual campus
- knowledge for sale
- marktgericht, zeer individueel, Engelstalig
- online Master degree
- pay to study online at a virtual university
- virtuele campus vraagt werkplekken elders

Studenten en docenten wisselen kennis uit 
via een gesloten netwerk – een academische 
netwerkomgeving met een prijs, voor een 
betalende groep gebruikers. De student 
gebruikt dit netwerk om te virtueel winkelen 
voor studiepunten. De onderzoeker heeft 
toegang tot het netwerk van een selectie 
‘peer institutions’ die hierover afspraken 
hebben gemaakt.

Hoewel een virtuele campus de ultieme 
duurzame campus lijkt te zijn, zijn er wel 
kanttekeningen. Voor de thuiswerker moet 
wel een werkplek beschikbaar zijn die ook 
weer m2, geld en energie kost – in realisatie 
en gebruik. Wat is duurzamer: 300 
studenten in één collegeruimte een lezing te 
geven of 300 studenten die op 300 
verschillende werkplekken hun computer 
opstarten om deze lezing – wanneer zij 
willen – te volgen. Ook de mobiliteit van 
deze 300 studenten speelt bij deze 
vergelijking een rol. Samenwerken zonder 
campus vraagt ook ICT oplossingen, die 
zeker bestaan, maar die ook energie kosten.

Voorbeelden zijn Open Universiteit en de LOI 
Hogeschool, die beide uitgaan van 
individuele studieprogramma’s en de 
voordelen van een virtuele campus 
aangeven.

C2 Open source campus

Eigenschappen:
- (2) knowledge to share, (C) virtual campus
- ‘open source’ university
- colleges en instructies op youtube
- online oefententamens en uittreksels
- iTunes U – colleges gratis te downloaden
- behoefte aan samenwerking vraagt naast 
virtuele campus toch kleine campus als 
ontmoetingsplaats

Studenten en docenten wisselen kennis uit 
via een open netwerk – een academische 
netwerkomgeving met een veelheid aan 
gratis colleges van toonaangevende 
internationale universiteiten. De kunst is om 
begeleid te worden door deze enorme 
hoeveelheid ‘shared knowledge’. 
Universiteiten en hogescholen krijgen steeds 
meer de rol om samenhang te geven: 
informatie te genereren uit de enorme 
hoeveelheid data. De student gebruikt het 
open netwerk om geinspireerd te worden, 
maar heeft sturing nodig om hoofd- van 
bijzaken te scheiden. De campus als 
ontmoetingsplaats blijft belangrijk. De 
campus wordt dus veel kleiner en veel 
minder gericht op zelfstandig werken, maar 
op samenwerken. Een aaneenschakeling van 
informele en formele overlegplekken vormt 
een stad met heel veel publieke ruimte. Het 
beheer van deze ‘place to meet’ kan gedeeld 
worden door stad en universiteit. Een 
kritische kern – een plein – met een 
intensief gebruikte universitaire functie is 
wel belangrijk om de ‘botsingskans’ tussen 
academici en studenten te vergroten en 
daarmee de toevallige ontmoeting te 
stimuleren. Een kleinere campus is zeker 
duurzamer, mits zeer intensief gebruikt en 
gedeeld gebruik (weinig eigen territorium) 
en beheer door verschillende partijen.

Voorbeelden zijn universiteiten die hun 
campus verkleinen en veel ‘content’ via 
youtube of iTunes U ter beschikking stellen.

C3 My closed virtual network

Eigenschappen:
- (3) knowledge for yourself, (C) virtual 
campus
- gelijkgestemden lokaal via internet
- eventueel via ‘game setting’ – ook om 
competitie te bevorderen
- Nederlandstalig of in een taal die bij de 
specifieke doelgroep hoort
- Marktplaats voor kennis en diensten

Studenten, docenten en bedrijven wisselen 
kennis en producten uit via een lokaal 
gesloten netwerk – een lokale 
netwerkomgeving waar aanbieders en 
vragers van kennis ‘advertenties’ plaatsen. 
De student gebruikt dit netwerk ook om te 
virtueel winkelen voor studiepunten. De 
onderzoeker biedt zijn diensten aan, aan het 
lokale bedrijfsleven en de lokale overheid. 
De marktwerking zorgt ervoor de gebruikers 
elkaars concurrenten kunnen zijn in de strijd 
om een stageplaats of een 
onderzoeksopdracht. Dit stimuleert de 
prestaties. Slecht presteren kan betekenen: 
geen toegang meer tot het gesloten netwerk 
of alleen met andere toegangsrechten of 
privileges.

Hoewel ook dit virtuele netwerk duurzaam 
lijkt te zijn, geldt hier – net als bij C1 – dat 
een kenniswerker ‘ergens’ moet werken en 
‘ergens’ in de regio m2, energie en geld 
kost.

C4 Our open virtual community

Eigenschappen:
- (4) knowledge applied locally, (C) virtual
campus
- dorpsnetwerk – ruilhandel, ook met 
gesloten beursen
- lokale community – chatfunctie / Skype
- niet als vervanging maar als aanvulling op 
sterke fysieke community
- binnen universiteiten zijn er op projectbasis 
‘open virtual communities’
- onderzoekers en studenten werken samen, 
ook virtueel – via Blackboard communities, 
maar wisselen ook kennis uit via Facebook
- openbaar twitteren met gelijkgestemden 
over actuele onderwerpen

In dunbevolkte gebieden kan een virtueel 
netwerk van collega’s, studenten en/of 
professoren de manier zijn om elkaar te 
vinden of af te spreken om elkaar ergens 
fysiek te treffen. Ontmoetingen overlaten 
aan het toeval vraagt namelijk een bepaalde 
dichtheid, levendigheid en fysieke setting.

Een kleine kritische kern – een dorpsplein –
is wel belangrijk om de ‘botsingskans’ tussen 
alle leden van de community (studenten, 
bewoners, werkgevers, professoren, gasten) 
te vergroten en daarmee de toevallige 
ontmoeting te stimuleren. Een veel kleinere 
fysieke kern is zeker duurzamer, mits zeer 
intensief gebruikt en gedeeld gebruik (weinig 
eigen territorium) en beheer door 
verschillende partijen.
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II!– Maatregelen!en!Voorbeelden

Duurzaamheid!staat!nu,!maar!ook!al!in!de!jaren!negentig,!hoog!op!de!agenda.!In!de!loop!der!
jaren!zijn!er!dan!ook!vele!instrumenten!ontwikkeld!met!het!doel!de!kans!op!het!behalen!van!
duurzaamheidambities!inde!praktijk!te!bevorderen.!Deze!verschillende!instrumenten!zijn!op!
basis!van!hun!werkwijze!in!te!delen.!Onderscheid!is!daarbij!te!maken!naar!instrumenten!die!
zich!richten!op!transitie!van!de!organisatie,!de!producten!of!de!fysieke!omgeving!en!toets!
instrumenten.!Een!voor!dit!onderzoek!gehanteerde!indeling!luidt!als!volgt:
• Ambitie"instrumenten!
• Proces!instrumenten!
• Sturing!instrumenten!
• Ontwerpinstrumenten
• Prestatie"instrumenten
• Prestige"instrumenten
• Gebruikersinstrumenten
• Beheer!instrumenten
• Toetsinstrumenten

Behalve!op!werkwijze!zijn!de!verschillende!instrumenten!ook!te!onderscheiden!op!het!
schaalniveau!waarop!ze!zich!richten,!de!fase!in!het!bouwproces,!de!mate!van!impact!die!ze!
hebben!op!het!behalen!van!doelstellingen!in!de!praktijk!en!de!moeite!die!het!de!gebruikers!
kost!om!met!het!instrument!te!werken.!Er!zijn!heel!veel!verschillende!instrumenten.!In!deze!
figuur!zin!enkele!voorbeelden!opgenomen.!

Instrumenten!overzicht

Figuur!15:!Indeling!instrumenten
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Er zijn heel veel instrumenten en welke het beste kunnen worden ingezet is sterk 
afhankelijk van de situatie. Uit het overzicht aan scenario’s en strategieën blijkt dat de 
situatie van campus tot campus sterk kan verschillen. Ook voor de branche Hoger 
Onderwijs is dus geen algemeen geldende uitspraak met betrekking tot instrumenten 
te doen. Welk instrument het beste geschikt is hangt onder andere af van de 
ambities, cultuur op de campus, mate van acceptatie van diverse maatregelen, 
concrete doelstellingen, thema’s,  etc.

3!Hoofd!categorieën!instrumenten
1. Transitie!instrumenten!1!(organisatie!en!product)
2. Transitie!instrumenten!2!(hardware)
3. Toets!instrumenten!

Deze!categorieën!zijn!onder!te!verdelen!in!12!sub" categorieën,!zoals!hieronder!schematisch!
is!weergegeven

Transitie!instrumenten!1 Transitie!instrumenten!2 Toets!
instrumenten

Duurzame!
werkplek

Toekomstverkenningen
Visievorming
Systeemanalyse

Ambitie"instrumenten
Gebruikersinstrumenten

Duurzame!
gebouwen

Ambitie"instrumenten
Proces!instrumenten
Ontwerpinstrumenten
Beheer!instrumenten

Prestatie"
instrumenten
Prestige"
instrumenten

Duurzame!
campus

Toekomstverkenningen
Visievorming
Systeemanalyse

Ambitie"instrumenten
Proces!instrumenten
Afwegingsmethodieken
Sturing!instrumenten

Duurzame!
bedrijfsvoering

Toekomstverkenningen
Visievorming
Systeemanalyse

Ambitie"instrumenten
Afwegingsmethodieken
Sturing!instrumenten

Duurzame!
mindset

Toekomstverkenningen
Visievorming

5!typen!maatregelen

De!maatregelen!die!in!de!diverse!instrumenten!aan!de!orde!komen!zijn!te!onderscheiden!in!
een!vijftal!categorieën:

1. Realiseren!van!een!duurzame!werkplek!/!duurzame!manier!van!werken (zowel!
voor!student!als!medewerker)

2. Verduurzamen!van!gebouwen als!object
3. Verduurzamen!van!de!campus setting!/!organisatie!als!geheel!(inclusief!de!relatie!

met!externe!settings).
4. Duurzame!bedrijfsvoering!(proces)
5. Werken!aan!een!duurzame!mindset (zowel!voor!student!als!voor!

medewerker)(ook!merkbaar!buiten!de!setting!van!hogeschool!of!universiteit)

Figuur!16:!Instrumenten!en!schaalniveau!
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Hogeschool Limburg
• Voorbeeldproject!duurzaam!bouwen!(1998)

Universiteit!Utrecht
• Voorbeeldproject!

duurzaam!bouwen!(1997)

Technische!Universiteit!Delft
• Duurzaam!energie"concept (1998)

• Flex-concept (2008)

Middlebury College
• Klimaatneutrale!campus

Agrarische hogeschool Leeuwarden
• Voorbeeldproject!duurzaam!bouwen!(1995)

Universiteit!San!Diego,!California
• Zonneboom!(Envision corporation)
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Om!een!overzicht!van!mogelijke!maatregelen!samen!te!stellen!is!de!hulp!van!
ervaringsdeskundigen!ingeschakeld.!Zo!werden!er!workshops!met!(internationale)!studenten!
gehouden.!Zij!gingen!aan!de!slag!met!de!associatieve!werkwijze!‘mindmapping’!en!stelden!op!
basis!daarvan!een!lange!lijst!van!maatregelen!samen.!De!maatregelen!op!deze!lijst!werden!
vervolgens!inhoudelijk!beoordeeld.
De!associatieve!werkwijze!‘mindmapping’!is!ontwikkeld!door!Tony!Buzan!en!pretendeert!de!
wreking!van!de!hersenen!weer!te!geven.!Het!is!vooral!een!interessant!instrument!omdat!het!
associaties!vastlegt!en!daarmee!de!kans!op!originele!en!creatieve!inzichten!vergroot.
The!mindmaps!voor!de!duurzame!campus!hadden!allemaal!het!begrip!‘duurzame!campus’!!als!
startpunt.!Op!basis!van!dat!begrip!kon!doorgeassocieerd!worden.!De!eerste!associaties!
konden!bijvoorbeeld!betrekking!hebben!op!schaalniveaus,!maar!ook!op!thema’s!of!
doelstellingen.!Uiteindelijk!was!het!de!bedoeling!dat!langs!de!lijn!van!associaties!concrete!
voor!stellen!voor!maatregelen!tot!stand!kwamen.
De!maatregelen!van!de!mindmaps!werden!vervolgens!op!zogenaamde!‘geeltjes’!!(Post!it’s)!
geschreven!zodat!ze!goed!gegroepeerd!konden!worden.!De!beschreven!post!it’s!kregen!
vervolgens!een!plek!binnen!de!scenario’s.!Daarbij!werd!bovendien!aangegeven!in!welke!mate,!
naar!verwachting,!de!maatregel!geaccepteerd!zou!worden!binnen!het!betreffende!scenario.!
Om!aan!te!geven!in!welke!mate,!naar!verwachting,!de!maatregel!geaccepteerd!zou!worden!
binnen!het!betreffende!scenario!werd!de!volgende!codering!gebruikt:

Studenten!workshops

Mindmapping
! Verschillende!schaalniveaus

• Stad,!campus,!
gebouw,!kantoor,!
etc

! Denk!aan:
• Fysieke!maatregelen
• proces/beleids

maatregelen

Figuur!17:!Impressie!studentenworkshop
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Resultaat:!Maatregelenlijst

Kenmerkende!maatregelen

Mondiale!Markt
! Open!Course Ware
! Online
! Winnen!!(competities)

Trans"Atlantische!Regio
! (Financiële)!winst
! Angst!!onafhankelijkheid
! Geen!zichtbare!veranderingen
! Hoge!investeringen!(risico)

Opmerkelijk
• Veel studenten kiezen voor de extremen om de maatregel een plek te geven

! Mondiale Markt of Zorgzame Regio
• Positieve benadering

! Er zijn weinig maatregelen in het negatieve geplaatst
• Doelen & scenario’s

! Energy Efficiency kunnen vaak binnen elk scenario
! verandering in mindset is scenario afhankelijk

Mondiale!Solidariteit
! Internationale!ketens!(Fair!Trade)
! ‘Competitie’!(Solar Challenge)
! Vrijwillig
! Lokale!energie

Zorgzame!Regio
! Functiemenging
! Rol!van!docent
! Tuinieren!in!faculteit!en!campus
! Openbaar!vervoer,!gedeeld

Figuur!18:!Maatregellijst!als!resultaat!van!de!studentenworkshop

Figuur!19:!Impressie!studentenworkshop
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III!– Duurzame!campusontwikkeling

Bij!de!workshops!die!met!experts!op!het!gebied!van!campusbeheer!werden!gehouden!
dienden!de!maatregelenlijsten!van!de!studenten!(output!van!de!studentenworkshops)!als!
uitgangspunt.!De!experts!werd!gevraagd!welke!maatregelen!op!hun!campus!al!werden!
toegepast!en!welke!maatregelen!zij!misten!op!de!lijst!en!welke!maatregelen!zij!ongewenst!
vinden.
De!expert!wokshop!is!gedaan!met!vastgoedmanagers!ven!Universiteiten.!Via!internet!is!
vervolgens!dezelfde!workshop!in!de!vorm!van!een!enquête!gedaan!met!de!vastgoedmanagers!
van!hogescholen!en!is!deze!vragenlijst!ook!naar!zoveel!mogelijk!studenten!en!experts!ter!
aanvulling!toegezonden.!In!totaal!reageerden!78!mensen!op!deze!enquête.!
Alle!experts!mochten!vervolgens!met!stickers!in!de!matrix!aangeven!welk!scenario!voor!hun!
onderwijsinstelling!het!meest!waarschijnlijk!is,!zij!het!meest!wenselijk!achten!en!zij!het!meest!
onwenselijk!achten.

Conclusies
De!Meeste!onderwijsinstellingen!geven!aan!de!maatregelen!behorend!bij!de!scenario’s!
mondiale!solidariteit!&!zorgzame!regio!al!toe!te!passen!op!de!campus.!Mocht!dit!nog!niet!het!
geval!zijn!dan!zijn!de!maatregelen!voor!de!meerderheid!gewenst.!De!maatregelen!behorende!
bij!de!trans"atlantische regio!worden!het!meest!negatief!beoordeeld.!Tevens!is!er!een!
duidelijk!verschil!zichtbaar!tussen!de!doelen.!De!mindset afhankelijke!maatregelen!zijn!over!
het!algemeen!zeer!gewent,!terwijl!er!een!grote!variatie!zit!in!de!beoordeling!van!de!
maatregelen!voor!energie!efficiency.
De!verwachte!koers!is!voor!veel!onderwijsinstelling!de!mondiale!markt!of!mondiale!
solidariteit.!Hieruit!komt!sterk!naar!voren!dat!de!globalisering!zichtbaar!aanwezig!is!in!het!
onderwijs.!De!wens!van!de!experts!is!echter!om!te!focussen!op!de!sociale!integratie.!Door!
deze!combinatie!zal!Mondiale!Solidariteit!het!meest!gewenste!scenario!zijn.!Het!scenario!
trans"atlantische regio!wordt!gevreesd!door!vele!onderwijsinstellingen.

Expertworkshops

Figuur!20:!Resultaat!expertworkshop
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Startpunt!voor!routekaart

De!resultaten!leiden!tot!een!webbased!tool!die!bedoeld!is!voor!hoger!onderwijsinstelling!om!
hun!routekaart!voor!de!onderwijsinstelling!naar!2030.!te!maken.!Het!toekomstbeeld,!dat!
gevormd!wordt!door!de!keuze!voor!een!strategie!en!een!scenario,!bepaald!in!grote!mate!de!
duurzaamheid!van!deze!toekomst.!De!mogelijk!toe!te!passen!maatregelen!zijn!gekoppeld!aan!
deze!toekomstbeelden!en!de!onderwijsinstelling!is!vrij!een!palet!van!maatregelen!te!kiezen!
om!de!campus!te!verduurzamen.

1. Mondiale Markt 2. Mondiale Solidariteit 3. Trans-atlantische regio 4. Zorgzame regio

Knowledge for sale Knowledge to share Knowledge for yourself Knowledge applied locally

A. 
back to the future Members Only New network

university My gated community Ons dorp

B.
intellectual agora Business & Science

Park
Homebase for

academic gypsies
Campus to share in 

closed network Onze regio

C.
clicks & mortar Academic internet 

store Open source campus My closed virtual
network

Our open virtual
community

Figuur!21:!concept!routekaart!(Flickr.com)

Figuur!22:!Waardering!toekomstbeelden
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Aan!de!twaalf!toekomstbeelden!– combinaties!van!scenario’s!en!strategieën!– kan!een!
rangorde!worden!gegeven!in!termen!van!duurzame!ontwikkeling.!De!tabel!geeft!aan!welk!
van!de!toekomstbeelden!het!meest!(groen)!en!het!minst!(rood)!duurzaam!is.!Hierbij!zijn!
drie!uitgangspunten!gehanteerd:
(uitgangspunt!1)!de!virtuele!campus!van!strategie!B!is!duurzamer!dan!de!netwerkcampus!
van!strategie!B!of!de!exclusieve!campus!van!strategie!A,
(uitgangspunt!2)!scenario’s!of!strategieën!(scenario!2!en!4!en!strategie!B)!die!uitgaan!van!
gedeeld!gebruik!van!voorzieningen!en!ruimte!zijn!duurzamer!dan!exclusieve!modellen!zoals!
strategie!A!en!scenario!1!of!3,!
(uitgangspunt!3)!wegens!mobiliteitsconsequenties!zijn!de!mondiale!scenario’s!1!en!2!
minder!duurzaam!dan!de!regionale!scenario’s!2!en!4;!er!is!reden!om!te!denken!dat!scenario!
2!" dat!uitgaat!van!mondiale!samenwerking!en!leidt!tot!‘academic!gypsies’!" in!combinatie!
met!strategie!A!of!B!zelfs!tot!meer!reizen!leidt!dan!scenario!1!waarin!de!onderlinge!
concurrentie!groter!is.

Kanttekening!bij!strategie!C!“virtuele!campus”!is!wel!dat!deze!‘ruimtereductie!op!de!
campus’!op!andere!plaatsen!terugkomt,!bijvoorbeeld!bij!de!studenten,!wetenschappers!en!
docenten!thuis,!waar!wellicht!een!grotere!werkplek!nodig!is!die!ook!verwarmd!of!gekoeld!
moet!worden!en!die!individuele!printfaciliteiten!vraagt,!die!ook!weer!tot!een!extra!
ruimtevraag!en!energielast!kan!leiden.!In!combinatie!met!scenario!2!en!4!kan!de!virtuele!
campus!toch!nog!een!fysieke!ontmoetingsplaats!vragen,!om!in!de!sociale!interactie!te!
voorzien.!De!vraag!is!of!dit!op!de!campus!is!of!in!de!bestaande!infrastructuur!van!een!
studentenstad.



Webbased tool

duurzamecampus.plado.nl
of

www.duurzamecampus.nl Figuur!23:!Impressie!webbased tool
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