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Koning Willem I College maakt trots! 

 
De drie pijlers voor ons meerjarenplan en de beloftes aan de student, de medewerker en het werkveld 

hebben we vertaald in negen doelen. Drie keer drie. In elke pijler komen de beloftes  die we aan deze 

drie doelgroepen doen terug.  

 

Kansrijk KW1C 

Vastberaden, vindingrijk en vernieuwend 
 

We bieden grenzeloze mogelijkheden voor het ontwikkelen van talent. Met korte lijnen en de teams aan 

zet leggen we de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Kaders bieden ruimte voor autonomie 

en eigenaarschap, zodat gedeeld leiderschap ontstaat. Talenten laten we tot ontwikkeling komen in een 

(digitaal) leernetwerk. Binnen deze pijler gaan we werken aan de volgende doelen:  

 

1. We bieden een veilige omgeving om talenten te ontdekken en ontwikkelen. Een omgeving waarin 

iedereen er mag zijn en betrokken wordt op zijn/haar kwaliteiten. We geven de ruimte om het beste 

uit jezelf te halen. 

2. We zijn één KW1C. We willen elke dag een beetje beter worden. We zijn pas écht tevreden als we 

boven de norm uitstijgen. 

3. We werken vernieuwend. Dat doen we vanuit de kracht van verbeelding  en ondersteund door kennis 

en data. We zijn daadkrachtig en nemen besluiten met lef.  

 

Verbindend KW1C 

Vooruitstrevend binnen (en buiten) de regio 

 

Binnen Noordoost-Brabant gaan we werk maken van regionale communities waar ondernemers, 
overheid en onderwijs samen komen en onderzoek verrichten. We zijn (ook (inter)nationaal) herkenbaar 

aanwezig en vormen een partner voor groei en ontwikkeling. Het is  onze ambitie om de talenten (van 

16 tot 67 jaar) voor de regio te behouden. Binnen deze pijler gaan we werken aan de volgende doelen: 

 

4. We verleggen grenzen in onze regio. In het opleiden van talent zijn we een toonaangevende partner. 

5. We maken een waardevolle connectie met onze regio. We spelen flexibel in op ontwikkelingen op 

de arbeidsmarkt en in de maatschappij. 

6. We zijn een ontmoetingsplaats met ruimte voor groei, ontwikkeling en innovatie.  

 

Bewust KW1C 

Samenwerken aan een duurzame toekomst  

 

We zijn ons bewust van onze omgeving en hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We 
werken vanuit één visie samen aan praktijkgericht en goed onderwijs waar ruimte is voor vernieuwing 

en innovatie. Onze student neemt de regie op inhoud, plaats, tijd en vorm. Binnen deze pijler gaan we 

werken aan de volgende doelen: 

 

7. We werken iedere dag aan duurzame (onderwijs)vernieuwingen. 

8. Samen geven we vorm aan onze visies op leren, werken, organiseren en digitaliseren.  

9. We zijn een UNESCO school en de Global Goals zijn ons kompas. Dit zie je terug in ons onderwijs 

en in ons dagelijks werk. 
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VISIE m.b.t. duurzaamheid 

 

We leren onze studenten dat er maar één toekomst is en die is duurzaam. We dagen ze daarom uit 
het beste in zichzelf én hun omgeving naar boven te halen. Om jaloersmakende vaardigheden te 

ontwikkelen, waar we uiteindelijk allemaal wat aan hebben. Vaardigheden die ons trots maken op wie 

we zijn en wat we doen.  

  

Je herkent ze daarin direct als je er een tegenkomt: ‘Dat is er één van het Koning Willem I’.  

 
De drie pijlers uit ons meerjarenplan – Kansrijk, Verbindend en Bewust -  sluiten hierbij perfect aan. 

We zijn voor kansengelijkheid, we denken en handelen duurzaam en betrekken de hele samenleving 

daarbij en we verbinden intern en extern. We gaan naar buiten met studenten en medewerkers van 

het college en brengen de regio en samenleving naar binnen. 

 

We zijn een Unescoschool en de SDG’s zijn ons kompas. Dat laten we zien in ons onderwijs, de 
bedrijfsvoering en in ons dagelijks handelen, o.a. door de ondertekening van het VN verdrag inzake 

de rechten van personen met een handicap. 

 

MISSIE 

 

De missie van het Koning Willem I College inzake duurzame ontwikkeling is via de faciliteiten en de 
lesprogramma’s een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst, zowel als het 

gaat om het voortbestaan van de aarde als  het scheppen van een sociale basis voor het welbevinden 

van iedere student, medewerker en inwoner op deze aarde.  

 

We zijn  ons  bewust  van  onze  omgevingen  hebben  duurzaamheid  hoog  in  het  vaandel  staan.  

We werken vanuit één visie samen aan praktijkgericht en goed onderwijs waar ruimte is voor 
vernieuwing en innovatie. Wij zijn er voor iedereen. Wij gaan voor inclusief onderwijs.  

 

 

DOELSTELLINGEN 

 

De strategische doelstellingen van de Global Goals zijn voor het Koning Willem I College 
richtinggevend voor een integrale aanpak waarin duurzame ontwikkeling wordt geïntegreerd in het 

onderwijs, de visie, het curriculum, de didactiek, de bedrijfsvoering en de deskundigheidsbevordering 

van medewerkers, dit met aandacht voor de omgeving van de school en in wisselwerking met de 

samenleving. Een werkwijze die samen met alle medewerkers, studenten en actoren uit de omgeving 

en samenleving van de school wordt opgepakt.  

 
We willen dat zoveel mogelijk opleidingen een voorbeeldrol in Nederland spelen in de samenwerking 

met het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van de inbedding van duurzame ontwikkeling in de 

lesprogramma’s en stages b.v. via innovatieprojecten, samenwerkingsverbanden met het 

bedrijfsleven, opdrachten die al dan niet multidisciplinair worden uitgevoerd, ect.   

 

M.b.t. de facilitaire ondersteuning is de doelstelling voor 2030 te komen tot  
- een bijna energie neutrale nieuwbouw en vijfenvijftig procent CO2 reductie in 2030 met  

- minimaal dertig procent duurzamer watergebruik. 

- een tachtig procent circulaire afvalverwerking en een honderd procent gescheiden inzameling.  

- minimaal dertig procent duurzamere mobiliteit  

- cateringfaciliteiten die duurzaam en gezond zijn  

- minimaal dertig procent meer biodiversiteit  
- een honderd procent duurzame en tachtig procent circulaire inkoop 
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Inleiding 

 

Sinds de fusie in september 2022 werken we aan een nieuw strategisch beleidsplan duurzame 

ontwikkeling van het Koning Willem I College, Postbus 122, 5201 AC ’s-Hertogenbosch, tel 073-

6249624, URL: http://www.kw1c.nl, E-mail: info@kw1c.nl.  

 
Het Koning Willem I College is een R.O.C., een regionaal opleidingscentrum voor het middelbaar 

beroepsonderwijs en funderende educatie.  

 

Het strategisch beleidsplan bevat de organisatie met visie, missie, doelstellingen, de prestatie-

indicatoren, de procedures en de formulieren voor het plan.  

 
Het systeem wordt continu bijgesteld afhankelijk wat voor verbeteringen en wijzigingen resulteren uit 

het overleg dat regelmatig plaatsvindt. 

 

De wijzigingen worden aangegeven met een revisienummer. De coördinator duurzaamheid beschikt 

over de meest recente revisie. Het  plan wordt actueel gehouden en bijgesteld door de 

duurzaamheidscoördinator in samenwerking met betrokkenen die de voorstellen formuleren of de 
wijzigingen doorvoeren. Vervolgens worden ze geautoriseerd door degene die daartoe bevoegd is en 

gepubliceerd op het portaal. 

  

Deze site is toegankelijk voor alle medewerkers van het Koning Willem I College.    

Daarnaast bestaat er één geparafeerde hard copy van het strategisch beleidsplan voor de 

duurzaamheidscoördinator.    
 

De codes die gebruikt worden zijn als volgt tot stand gekomen: 

 

Afkorting Herkomst  

KWIC / DZH Koning Willem I College Duurzaamheid 

PI Prestatie-indicator 

ORG Organisatie 

PRO Procedure 

FOR Formulier 

  

De prestatie-indicatoren geven richting aan het te voeren beleid. Zij staan beschreven in de PI-serie 

De organisatie om te komen tot het strategisch beleid staat beschreven in de ORG-serie en de 
procedures (de werkinstructies) die daarbij gevolgd worden in de PRO-serie. De eventuele formulieren 

en verslagen staan beschreven in de FOR-serie. 

 

In dit beleidsplan komen eerst de hoofdlijnen aan bod die worden geautoriseerd door het CvB.  

Daarna worden de deelonderwerpen verder uitgewerkt in documenten die worden geautoriseerd door 

het management dat er verantwoordelijk voor is.   
 

We verbeteren en vernieuwen continu via ons beleidsplan op het gebied van duurzaamheid (plan) en 

het daaruit voortvloeiende actieplan (do). Via sterkte en zwakte onderzoek, jaarverslagen, 

maatregelen en tevredenheidsonderzoek wordt bekeken hoe het beleid verbeterd kan worden (check) 

Via daaruit voortvloeiende nieuwe doelstellingen worden de verbeterpunten in gang gezet (act) en is 

de cirkel rond. Daarnaast trachten we ook direct in te spelen op veranderingen en aanbevelingen om 
slagvaardig en efficiënt te kunnen handelen. 

 

 

's-Hertogenbosch, 22-10-2022 

 

Het managementsysteem 
Duurzaamheid 

KWIC.DZH.ORG.01 

DATUM:14-12-22 
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De organisatie 

 

De school is georganiseerd als onderstaand. 11 afdelingen, 3 stafafdelingen en 5 ondersteunende 

afdelingen. 

 
 

We hebben ongeveer 18.000 studenten, 2000 personeelsleden en 17 gebouwen. We hebben 

vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Oss, Veghel (Meierijstad), Cuijk, Boxmeer, Uden en Tilburg). 

 

 

De organsiatie 
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In het onderstaande schema staat uitgewerkt via welke procedure we werken om continu te kunnen 

verbeteren en vernieuwen op het gebied van duurzaamheid.  

 

We onderscheiden een korte PDCA cirkel (met blauwe pijlen) en een die jaarlijks wordt bijgesteld of 

zelfs over langere perioden (de groene pijlen). 

 
 

Via beleid verbeteren en vernieuwen we continu omdat we plannen maken (plan) waaruit het actieplan 

voortvloeit (do). Via sterkte en zwakte onderzoek, jaarverslagen, maatregelen en 

tevredenheidsonderzoek wordt bekeken hoe het beleid kan worden verbeterd (check) Via daaruit 

voortvloeiende nieuwe doelstellingen worden de verbeterpunten in gang gezet (act) en is de cirkel 

rond. Daarnaast trachten we ook direct in te spelen op veranderingen en aanbevelingen om 

slagvaardig en efficiënt te kunnen handelen. 

 

Uit het samenspel van ontwikkelingen in de samenleving, (nieuwe) wet- en regelgeving, 

toeleveranciers, inkoop, controles, onderhoud en reparaties, scholing, communicatie, interviews, 

eventuele calamiteiten, risico-evalualties, evaluaties van de arbeidsomstandigheden, en gegevens uit 

verbeteringen, audits, registraties, klanttevredenheidsonderzoeken maken we jaarverslagen en 

management reviews en dragen we oplossingen aan die weer leiden tot nieuw beleid. Beleid en 

actieplannen op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs, de didactiek, de bedrijfsvoering, in de 

professionalisering en in het samenspel met de samenleving.   

Op het gebied van de bedrijfsvoering maken we ieder kalenderjaar een jaarverslag met de stand van 

zake en een analyse van of we onze prestatie-indicatoren gaan halen. Daarin worden voorstellen 

gedaan voor verbetering en vernieuwing in een actieplan. 

 

Op het gebied van onderwijs maken we ieder schooljaar een Unesco jaarverslag waarin we aangeven 

hoe de school heeft gewerkt aan de sustainable development goals. Eind oktober leveren we 
documenten in voor de sustainabul en in december horen we hoe we er voor staan  t.o.v. andere 

MBO-instellingen in Nederland.   

 

 

Procedures 
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Formulier voor teams om op in te vullen hoe ze werken aan duurzaamheid.  
 

1. Beschrijving     

  

  

  

2. Doelstellingen en beoogde resultaten     

Doelstelling (wat?)  
Beoogede 
resultaten  Monitoring & evaluatie 

      

      

      

      

Planning op hoofdlijnen     

Activiteit Deadline Verantwoordelijke (wie) 

      

      

      

      

 

Een voorbeeld van Voeding, Gezondheid en Uiterlijke verzorging. 

 
  

 

 

Formulieren  
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Hoe is de visie geïmplementeerd? 

 

Ons CvB heeft het SDG charter ondertekend. 

 

 
 
We hebben het gedeeld met het hele management. 

 

 
 

 

 

 

Hoe is de visie geïmplemeneerd? 
KWIC.DZH.02 

DATUM:14-12-22 

REVISIE: 2 



Geaccordeerd 
CvB 

8 
 

We hebben de SDG’s in onze visie als kompas gemaakt. 

 

 
 

200 studenten hebben alle afdelingen gevraagd hoe ze aan de SDG's werken. De management 

potentials hebben dat gedaan bij vijf afdelingen. We maken banners per afdeling met daarop de 

SDG's waaraan ze met name werken.  
 

 
 

We zijn met teamplannen bezig en verwachten komend jaar dat alle teams aangeven hoe ze aan de 

SDG's werken en wat er te verbeteren valt op dat gebied. Dit jaar heeft maar één team dit al in de 

teamplannen gezet en we gaan erop aandringen dat komend jaar alle teams dat gaan doen.  
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In vraag 2 van de sustainabul is te zien hoe vijf afdelingen dit al doen. International Business heeft 

haar lessen burgerschap nu global goals lessen genoemd.  

 

Overal in de school zie je de SDG's. We hebben twee SDG inspiration bubbles, magneetborden, 

vlaggen, banners etc.  
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Geaccordeerd 
CvB 

11 
 

We geven er lessen in.  

 

 
 

We hebben het onderstaande aantal goede voorbeelden van afgelopen schooljaar gezet in ons 

Unesco jaarverslag. 
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