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Hoe integreren we de SDG’s in het onderwijs.  

1. De ondertekening van het SDG-charter 

 
Het CvB heeft het SDG charter ondertekend. Ze hebben nu een expertisegroep ingesteld voor de 

kwaliteitsagenda en het meerjarenbeleidsplan. 

 

 

    

De SDG’s in het onderwijs 
KWIC.DZH.SDG’s 

DATUM:23-11-21 

REVISIE: 2 
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2. Introductie bij het management en teamleiders 

 

 

We hebben de SDG’s geïntroduceerd bij het voltallig management.  

  

We communiceren de SDG’s naar onze studenten door bordjes op te hangen waarop staat dat we 

het SDG charter hebben ondertekend.  

 

We hebben er een banner van en twee vlaggen. 
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3. De Global Goals Expertise Groep 

 

We hebben een global goals expertisegroep ingesteld met de coördinator internationalisering, 

wereldburgerschap, duurzaamheid, de directeur facilitair bedrijf – ICT; teamleiders kind en educatie, 

bouw-architectuur-meubel, horeca, medewerking informatievoorziening en één student van de 

studentenraad een docent in opleiding. We vragen nog iemand van het facilitair bedrijf.  

De groep heeft een strategisch beleidsplan opgesteld en een meerjarenactieplan.  

Dit is gepresenteerd aan het CvB, het management en alle teamleiders.  

In workshops met ze kwam naar voren dat alle locaties SDG uitingen willen hebben en dat ze 

regelmatig berichtjes willen zien op de schermen en het portaal.  

Strategische doelen MJP 2021-2024:  

1. 2024 is de Whole School Approach (WSA) volledig geïntegreerd in het DNA van het KW1C  

 

2. Het KWIC stimuleert bewustwording en actief  handelen ten aanzien van de Global Goals 
onder studenten, medewerkers, afdelingen en diensten. We doen dit door de Global Goals 
zichtbaar te maken in ons dagelijks onderwijs en werk.  

 
3. Het KW1C stimuleert het gebruik van duurzame energie, groen reisgedrag, zuinig gebruik van 

materialen, energiebesparing, de circulaire economie met aandacht voor de biodiversiteit en 

een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. In 2021 is KW1C weer koploper 
in SustainaBull-verkiezing.  
 

4. Het KW1C zoekt en onderhoudt een actieve samenwerking met het  bedrijfsleven, overheden, 

andere partnerscholen en studenten waarin de Global Goals een leidende rol spelen.  
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5. In het college hebben we oog voor de vitaliteit, positieve gezondheid en veerkracht van 

studenten en medewerkers en geven aandacht aan sociale veiligheid. We ontwikkelen een 
competentieprof iel voor medewerkers in relatie tot de Global Goals en integreren dit in de 
R&O gesprekken.  

 

6. In de jaarverslagen laten we zien wat we doen op het gebied van de Global goals, welke 
onderwijsactiviteiten en projecten hebben plaatsgevonden, hoe de communicatie is verlopen, 
hoe de stand van zake is m.b.t. energie, afval, mobiliteit, catering, groen om de school en 

welke samenwerkingsverbanden we hebben. Ieder jaar overleggen we wat we kunnen 
verbeteren en we maken hier een actieplan voor.  

 

4. Interviews over de SDG’s en de afdelingen door de management potential groep. 

 
 
De management potentials hebben de opdracht uitgevoerd om de afdelingen te bevragen wat ze al 
doen op het gebied van de SDG's. 
 
De vragen waren: 
Op welke wijze zijn de global goals geïntegreerd in de onderwijsafdeling en de diensten? 
Aan welke goals wordt het meeste bijgedragen? 
Welke goals zijn nog onderbelicht? 
Waar liggen kansen in de toekomst? 
Ze hebben de afdelingen Handel en commercie, Techniek, Lifestyle en Sport bevraagd alsmede 
de Facilitaire dienst en de studentenraad. Er kwam uit dat juist die SDG's die met het beroep te 
maken hebben worden opgepakt en dat ligt per afdeling anders.   Allemaal vinden ze de goals 
belangrijk. Soms is men zich er niet bewust van dat er aandacht aan wordt besteed. De belangrijkste 
vindt men 3,4,8,13. Soms ook 6,12,16.De studentenraad vond 16 en 17 het belangrijkste.  
 
2021 Zichtbaarheid Global Goals (padlet.com) 
 

https://padlet.com/s_schouten/egrt110w1nndib8h
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Het bovenstaande hebben we gepresenteerd aan 100 directeuren en teamleiders. Zo zijn we de SDG 
weg ingeslagen om de hele instelling mee te krijgen.  
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5. De SDG’s in de lessen 

 

We geven lessen over de SDG’s o.a. bij financiën en recht, de ondernemersacademie, marketing, ICT, 

bouwkunde en bij alle docenten die zich hebben opgegeven voor de cursus duurzaamheid.  

Bij de horeca afdeling worden alle lessen gekoppeld aan de SDG’s.  

Bij International business hebben ze het vak burgerschap omgedoopt naar lessen in de global goals.  

In ons Unesco jaarverslag worden alle activiteiten gekoppeld aan de SDG’s.  

De zorgsector heeft de Green Deal in de zorg ondertekend en zegt daarmee dat ze meer aandacht 

aan de SDG’s in het zorgonderwijs gaat besteden.  

Enkele impressies 

 

Studenten Artiest  

Studenten Artiest aan de slag met de SDG's. Ze willen een toneelstuk maken 

over de aarde in een lokaal volgestopt met aarde. 
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Marketing en duurzaamheid 

 

Studenten marketing aan de slag met de SDG's. 

 

 

Duurzaamheid en International Business 

 

Drie groepen 3e-jaars International Business starten met lessen over de 

SDG's een periode waarin ze zich bezig gaan houden met duurzaamheid. Ze 

gaan een bedrijf kiezen en komen dan met verbetervoorstellen. We zijn 

benieuwd. 
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Duurzaamheid en financieel medewerkers 

 

Financieel medewerkers en duurzaamheid. Ook voor hen belangrijk.  

 

 

Lessen van Nexxdott over de SDG’s in hun Toekomstlab 

 

Op SDG action day heeft Nexxdott voor pedagogisch medewerker, verpleging en 

verzorging en apothekersassistenten een Toekomstlab gegeven. De studenten kregen 

opdrachten, keken naar filmpjes van de site van Nexxdott en formuleerden een 

toekomstvraag. Vragen als Ik zou wel eens willen weten.. 
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of er ooit een medicijn tegen kanker komt 

wat voor nieuwe medische technologie we krijgen 

of kinderen gaan groeien in kunstmatige baarmoeders 

of de voedselbank nog bestaat over 30 jaar 

of in de toekomst er nog steeds hele arme landen zijn etc.  

Ze gebruikten daarbij kaarten en dobbelstenen uit de spelset. 

Ze zijn te booken op https://nexxdott.com/ 

 

 

 

6. Wat doet de school en de afdelingen met de SDG’s ? 

 

https://nexxdott.com/?fbclid=IwAR0W3csWRnj1WKlmrN-LLrrE9Evza2xlnb7uP6jOUHOQ6TgOAucVvcGHuEU


13 
 

 

SDG 1: Geen armoede:  

Doel: Beëindig armoede overal en in al haar vormen. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Vanuit Passend Onderwijs studenten helpen die het moeilijker hebben  
B. Stichting leergeld  
C. We regelen een buitenlandervaring voor sommigen van ze.              
D. Met kerst bereidt de horeca-afdeling een kerstdiner voor ze.  
E. We hebben relatie met de voedselbank en kringloopwinkels,  
F. We doen mee met goede doelen acties.  
G. We regelen laptops.  
H. We doen projecten in het buitenland om andere landen te helpen.   

 

 

 

SDG 2: Geen honger: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en 

verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A.  De horeca gebruikt waar kan seizoensgebonden, streekgebonden biologische 
producten, werkt via de Dutch cuisine en gaat voedselverspilling tegen.   

B. Met kerst bereidt de horeca-afdeling een kerstdiner.  
C. We hebben relatie met de voedselbank en kringloopwinkels   
D. We doen mee met goede doelen acties.   

 

 

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn: Verzeker een goede gezondheid en 

promoot welvaart voor alle leeftijden. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Programmalijn Gezonde School . 
B. Gratis sporten voor iedereen. 
C. Health check voor medewerkers . 
D. Programma Integraal gezondheid management IGM 
E. Rookvrije Schoolterreinen en Gezonde Kantines   
F. Green deal in de gezondheidszorg mede ondertekend  
G. Project schriftjes in doosjes in parken tegen eenzaamheid (2021) 
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Neem de trap. 7x meer calorieën dan de lift. 
 

 
 
Vitaliteitsplein voor gezonde medewerkers. 

 

 

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol 

onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 
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A. We hebben het SDG-charter ondertekend en er is een Global Goals 
Expertisegroep opgericht.  

B. Aanbieden van onderwijs in de SDG’s. Global goals lessen en die van 
loopbaan burgerschap.  

C. De SDG’s worden of zijn opgenomen in visie, missie, doelstellingen, 
kwaliteitsagenda, meerjarenplannen, PDCA-cycli, de bedrijfsvoering, 
professionalisering, projecten, afdelingsplannen. We zijn Unesco-school en 
werken samen met allerhande partijen om betekenisvol onderwijs te kunnen 
geven m.b.t.de SDG’s.  

  

 

SDG 5: Gendergelijkheid: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle 

vrouwen en meisjes. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. We besteden er aandacht aan tijdens de internationale dagen op dat gebied en dan 
hangt de regenboogvlag uit b.v. op paarse vrijdag.  

B. Gastlessen over gendergelijkheid  
 

 

 

SDG 6: Schoon water en sanitair: Verzeker toegang tot duurzaam beheer 

van water en sanitatie voor iedereen. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. We hebben watertappunten  
B. We hebben waterbesparende toiletten  
C. Internationale projecten op dit gebied (bouwen van dammen / sanitair in Kenya)  
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SDG 7: Betaalbare en duurzame energie: Verzeker toegang tot betaalbare, 

betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Zeer veel zonnepanelen geplaatst  Meer dan duizend. Verder zie SDG13. 
B. Onderzoek naar koppeling aan warmtenetten in de buurt  
C. Onderzoek naar inkoop groene stroom (via certificaten)  

 

 

SDG 8: Waardig werk en economische groei: Bevorder aanhoudende, 

inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve 

tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Duurzame inzetbaarheid  
B. Fair trade producten  
C. Duurzame inkoop zonder kinderarbeid e.d.  

 

 

 

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur: Bouw veerkrachtige 

infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer 

innovatie. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Hergebruik computers   
B. Aandacht voor innovaties en technologische oplossingen die duurzaamheid 

bevorderen.  
C. Aandacht voor creativiteit en ondernemerschap op dit gebied.  
D. Studenten moeten verbeterpunten op het gebied van duurzaamheid aandragen in het 

keuzedeel duurzaamheid.  
 

 

SDG 10: Ongelijkheid verminderen: Dring ongelijkheid in en tussen landen 

terug. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Informatie vanuit het project; Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie 
B. Informatie vanuit de Burgerschapsagenda, themadeel Diversiteit 
C. Jongeren binnen Entree en Niveau 2 onderwijskansen geven 
D. Aandacht voor een sociale samenleving en de donut-economy. Aandacht voor 

meervoudige waardecreatie. (waarde is niet alleen economisch maar ook sociaal of 
ecologisch)  
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SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen: Maak steden en 

menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Optimaliseren bezetting campus als maatschappelijke functie 
B. Toegang voor mindervaliden   
C. Diverse projecten (samen met de gemeente) om de stad te verduurzamen 
bijvoorbeeld in het talent atelier.  

D. Studenten dragen verbeterpunten op het gebied van duurzaamheid aan in 
het keuzedeel duurzaamheid.  
  
 

 

 

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie: Verzeker duurzame 

consumptie- en productiepatronen. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Opzetten programma Returnity; optimaliseren afvalscheiding 
B. 95% recyclebare koffieautomaten/Maas + hergebruik waterflessen  
C. Campagne tegen voedselverspilling in bedrijfsrestaurant  
D. Via inkoopbeleid sturen op duurzame producten en lokale en seizoensgebonden 

producten  
E. Hergebruik bestaand meubilair herinrichten onderwijsboulevard  
F. Schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar  
G. Duurzaam schoolgebouw met houtskeletbouw, vloerverwarming, groen dak, 

zonnepanelen, warmteterugwinning  
H. Studenten dragen verbeterpunten op het gebied van duurzaamheid aan in het 

keuzedeel duurzaamheid. . 
I. Studenten krijgen opdrachten m.b.t. de circulaire economie  

 

 

 

SDG 13: Klimaatactie: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar 

impact te bestrijden. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Studenten moeten verbeterpunten op het gebied van energie en 
materialen aandragen in het keuzedeel duurzaamheid. 

B. Onderzoek naar afkoppeling van het gas  
C. Warmteterugwinning in de ventilatie (warmtewiel)  
D. Twee- en driedubbel glas  
E. Onderzoek naar aansluiting op het warmtenet in de buurt  
F. Alles in LED gezet met bewegingsregistratie  
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G. Gebouwenbeheerssystemen die de gebouwen smart verwarmen, koelen, 
ventileren en verlichten.  

H. Monitoringssystemen voor optimalisatie van de energiebesparing en CO2 
reductie  

I. Elektrische bedrijfsauto’s en laadpalen  
J. (Elektrische) dienstfietsen  

 

 

 

SDG 14: Leven in water: Behoud en maak duurzaam gebruik van de 

oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Inkoop MSC vis door de horeca (= duurzame vis)  
B. Allerhande acties om plasticverbruik te verminderen.  

 
 

 

 

SDG 15: Leven op het land: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam 

gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming 

en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een 

halt toe. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draag al bij? 

A. Inkoop papier met keurmerk en terugdringen gebruik papier 
B. Dutch cuisine (80 % groente 20 % vlees) Alles biologisch. Duurzame catering. 
C. Vergroening schoolterrein, insectenhotels, nestgelegenheid vogels, vleermuizen. De 

bouw van een faunatoren. 
D. Acties tegen zwerfvuil  
E. De horeca koopt waar het kan biologisch in dwz producten waarbij geen 

bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.  
 

 

 

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten: Bevorder vreedzame 

en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker 

toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, 

verantwoordelijke en open instellingen. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Programma Integraal gezondheid management (IGM)  
B. Updaten inkoopbeleid en via aanbesteding/inkoop sturen op integriteit.  
C. Informatie vanuit Burgerschap; de politiek-juridische dimensie 
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D. Deelname aan de week van de rechten van de mens  
E. Deelname aan schrijfacties van Amnesty International  

 

 

 

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Versterk de 

implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor 

duurzame ontwikkeling. 

Wat kan een mbo-school hieraan bijdragen of draagt al bij? 

A. Partnerschappen met scholen buiten Nederland (met name in ontwikkelingslanden) voor 
het bijdragen aan één of meerdere van de 17 SDG-doelen. 

B. Unesco school en samen met onze stad die Unesco-learning city is  
C. Citydeal en het duurzaamheidsnetwerk in de stad (Gemeente, Avans, HAS, bedrijven)  
D. Creatief verbinders van de provincie om de energietransitie te versnellen  
E. De uitdaging (MBO’s die samenwerken m.b.t. de energietransitie)  
F. Kennispact 3.0. (idem in Brabant)  
G. Programma-lid van MBO voor morgen  
H. Europese projecten (Expect over goede voorbeelden m.b.t. de energietransitie in Europa)  
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7. SDG eyecatchers 

 
Studenten human technology zijn afgestudeerd met de opdracht een eyecatcher te maken m.b.t. de 

SDG’s. Daarvoor hebben ze ook onderzoek moeten doen in hoeverre de SDG;s bekend zijn bij 

studenten en personeel en hebben ze gekeken naar wat er al op de markt bestaat op dit gebied.  

Eén ontwerp is al echt uitgevoerd. Twee andere worden gemaakt.  

 

De SDG inspiration bubble 
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8. De SDG’s structureel opgenomen in afdelingen 

 

Kunnen we aantonen dat SDG’s structureel zijn ingebed op (minimaal) vijf afdelingen.  

Nog voordat deze vraag werd gesteld waren we al in gesprek gegaan met vijf afdelingen (en twee 

diensten) met de vraag aan welke SDG’s ze aandacht besteden. De andere afdelingen komen later 

aan de beurt.  

Daar kwam het onderstaande uit voor  

800 Handel en Communicaie 

805 Middelbare Horeca School  
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806 Lifestyle 

810 Middelbare Techniek School 

818 Sport en beweging 

(de diensten waren het facilitair bedrijf en het studenten succes centrum) 

Dus die afdelingen hebben zo aangegeven dat ze in hun lessen aandacht besteden aan de 

onderstaande SDG’s. 

 

  

Deze vijf afdelingen krijgen nu een rolbanier waar ze op staan zodat iedere afdeling kan laten zien 

aan welke SDG’s ze werken. Twee voorbeelden zijn hier onder te zien.    
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Een structurele inbedding is al gerealiseerd bij  

1. Bij Handel en commercie waar geen burgerschap meer gegeven wordt maar Global Goals lessen. 

Hieronder het rooster  
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2. Bij de Middelbare Horeca School linken ze elke les burgerschap aan de SDG. 

 

b.v.  
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4. Structureel bij juridisch administratief 

 

 

4. Structureel bij mode en kleding. Hieronder een voorbeeld van een project dit jaar maar ze doen 

dat structureel, ieder jaar. Zie ook vraag 02 
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5. Structureel bij Financiën en recht 

Eerstejaars (BOL): De afgelopen twee jaar hebben de studenten tijdens de lessen burgerschap (2 uur 

in de week!) een periode (4) besteed aan een opdracht waarbij ze gingen onderzoeken hoe duurzaam 

zij en hun omgeving zijn en wat er nog verbeterd kan worden. Hier worden de SDG's  geïntroduceerd. 

Jouw gastles vormde hier onderdeel van. Zie bijgaand de opdrachtbeschrijving. Ter afsluiting van 

deze periode doen alle studenten samen de Duurzaamheid Challenge, een online quiz van 40 vragen 

en een escape room. Docenten doen hier ook in mee. 

Vanaf  dit schooljaar (2021-2022) wordt duurzaamheid een apart vak voor periode 3 en 4, 2 uur in de 

week. We (docenten burgerschap) gaan dit invullen. We nemen hierbij de SDG's als uitgangspunt en 

geven de studenten een vergelijkbare opdracht als de vorige jaren, maar we stellen hogere eisen aan 

de inhoud. We willen hierbij ook samenwerken met Avans (Sustainable f inance) voor gastlessen en 

het verbeteren van de onderzoeksvaardigheden. 

Tweedejaars BBL: Maken het examen Duurzaamheid in het beroep, waarvoor ze onderzoeken hoe 

duurzaam het leerbedrijf  is waar ze werken en wat er verbeterd kan worden. De SDG's maken 

onderdeel uit van dit examen. In de bijlage het examendocument dat we gebruiken. 

Het is de bedoeling dat vanaf  2022-2023 de tweedejaars BOL dit examen ook maken tijdens hun 

stage. De lessen duurzaamheid in periode 3 en 4 vormen een voorbereiding hierop.  

In het kader van het nieuwe KD werken we dit jaar aan de opzet van een doorlopende leerlijn voor 

duurzaamheid voor de hele opleiding: van de introductie en opdracht in leerjaar 1, het examen 

Duurzaamheid in het beroep in leerjaar 2 samenwerking met studenten Sustainable f inance van 

Avans in leerjaar 3 (in het kader van doorstroom naar het hbo).  
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6. Bij het talent atelier moeten de studenten per opdracht uit de samenleving aangeven aan welke 

twee SDG’s ze het meeste bijdragen. 

9. SDG story’s 

 
Marlies de groot van het ATL heef t de leesconsulenten gevraagd om op basis van de SDG’s 

boeken/verhalen op te zoeken die passen bij de mbo-doelgroep. Dit zou een manier kunnen zijn om 

de SDG’s levend te maken. 

Bijgevoegd een voorbeelduitwerking van SDG 1 ‘geen armoede’.  

We zijn bezig zo boeken te vinden bij alle SDG’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel Genre Auteur/Artiest Toelichting/ Suggesties 

 

Armoede in 

Nederland 

informatief Robert Jan 

Blom 

Beschrijving van hedendaagse armoede en 

armoedebestrijding in Nederland op basis van 

interviews met betrokkenen en diverse 

rapporten. 

 

Erwtensoep 

in 

augustus: 

kinderen 

en 

armoede 

Informatief 

Waargebeurd 

Kees Opmeer Vijftien waargebeurde verhalen van kinderen en 

jongeren, die met honger naar bed gaan, nooit 

op vakantie kunnen en tweedehands kleding 

dragen. Met paginagrote portretfoto's in kleur.  

Over het 

leven: 

inleefboek 

armoede 

 

Informatief 

waargebeurd 

Anneleen 

Stolman 

Ervaringen van mensen die in armoede leven of 

geleefd hebben, afgewisseld met overpeinzingen 

van anderen die vrijwillig enige tijd in armoede 

van een 'leefloon' moesten rondkomen en zich zo 

in armoede inleefden. 
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Ik ben arm Informatief 

Waargebeurd 

Laura van der 

Burgt 

Mensen die in Nederland in armoede leven, 

vertellen hun verhaal. 

Misschien 

morgen 

Sociale roman Patricia 

McCormick 

De 13-jarige Lakshmi (ik-figuur) wordt uit 

armoede door haar stiefvader verkocht aan een 

bordeel in Calcutta. Haar leven in het bordeel 

kent ondanks alle vernederingen ook enkele 

lichtpunten.  

Thema’s: geweld, armoede, India, mishandeling 

Armer en 

rijker 

fotoboek Roel Visser Fotoboek over de verschillende levens van de 

allerarmsten en de allerrijksten in Nederland. 

 

10. SDG filmpjes per afdeling. 

 

De afdeling evenementen maken filmpjes over wat alle afdelingen doen aan de SDG’s. 

11. Het SDG kompas 

 

We hebben het SDG kompas ingevuld van de website  

Zie bijlage 1 

 

  

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&vestnr=7399&event=w4a_page&action=zoekTitelsPerTag&tag_id=335&fmt=xml
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&vestnr=7399&event=w4a_page&action=zoekTitelsPerTag&tag_id=365&fmt=xml
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&vestnr=7399&event=w4a_page&action=zoekTitelsPerTag&tag_id=754&fmt=xml
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&vestnr=7399&event=w4a_page&action=zoekTitelsPerTag&tag_id=1399&fmt=xml
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Bijlage 1: Het SDG kompas 

 

Het SDG-Kompas 

 

 

 

 

SDG 1: Geen armoede 

De school is een plaats waar de armoedecirckel doorbroken wordt. Dit doet de school door een 

kansarmoedebeleid/visie te voeren dat inzet op toegankelijk hoogstaand basis en secundair 
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onderwijs. De leerlingen verdiepen zich in armoede in al haar vormen. Daarbij onderneemt de school 

projecten en acties tegen armoede met een duidelijke visie. 

1. De school heeft een kansarmoedebeleid/ visie die inzet op toegankelijk hoogstaand onderwijs.  

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

2. De leerlingen verdiepen zich in armoede in al haar vormen. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

3. De school onderneemt acties tegen armoede met een duidelijke visie.  

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

SDG 2: Geen honger 

De school is een plaats waar gekozen wordt voor duurzame voeding.  Dit doet de school door een 

beleid/visie te voeren rond duurzame en toegankelijke voeding, zowel in de schoolkeuken en -refter 

als daarbuiten. De leerlingen verdiepen zich in duurzame voedingspatronen. Daarbij onderneemt de 

school actie m.b.t. honger, gezonde voeding en voedselverspilling. 

1. De school heeft een beleid/ visie rond duurzame en toegankelijke voeding, zowel in de 

schoolkeuken en -refter als daarbuiten. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

2. De leerlingen verdiepen zich in duurzame voedingspatronen. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

3. De school onderneemt actie m.b.t. honger, gezonde voeding en voedselverspilling.  

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 

De school is een plaats waar welzijn, mentale en fysieke gezondheid van iedereen centraal staan. Dit 

doet de school door een welzijnsbeleid/visie en zorgsysteem op te zetten. De leerlingen verdiepen 

zich in gezondheid en welzijn. Daarbij onderneemt de school actie rond pestgedrag, beweging, stress 

en groen om van de school een stimulerende en gezonde leer- en leefomgeving te maken. 

1. De school heeft een welzijnsbeleid/ visie en zorgsysteem. 

Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iede reen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen verdiepen zich in gezondheid en welzijn. 

Op mijn school wordt hier vakoverschrijdend aan gewerkt (er is bv. een leerpad) en mijn school 

hanteert hiervoor principes zoals kritisch denken, systeemdenken, ervaringgericht leren,… 
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3. De school onderneemt acties rond pestgedrag, beweging, stress en groen om van de school een 

stimulerende en gezonde leer- en leefomgeving te maken. 

In mijn school is iedereen op de hoogte van lopende acties en draagt bij aan bepaalde acties. Er is 

ook ruimte voor bottom-up initiatieven. 

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs 

De school is een plaats waar wordt ingezet op de ontwikkeling van kennis, attitudes, vaardigheden en 

inzichten volgens ieders talenten. Dit doet de school door educatie voor duurzame ontwikkeling en 

wereldburgerschap centraal te plaatsen in hun beleid/visie. De basisprincipes kritische houding, 

systeemdenken en ervaringsgericht leren zijn hierbij cruciaal. De leerlingen verdiepe n zich in 

duurzaamheidsvraagstukken door te ontdekken, onderzoeken, verkennen, experimenteren 

enzovoort. Daarbij onderneemt de school actie rond kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren.  

1. De school plaatst educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap centraal in het 

beleid/ schoolvisie.  

Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iedereen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen verdiepen zich in duurzaamheidsvraagstukken door te ontdekken, onderzoeken, 

verkennen, experimenteren enzovoort. De basisprincipes kritische houding, systeemdenken en 

ervaringsgericht leren zijn hierbij cruciaal. 

Op mijn school wordt hier vakoverschrijdend aan gewerkt (er is bv. een leerpad) en mijn school 

hanteert hiervoor principes zoals kritisch denken, systeemdenken, ervaringgericht leren,…  

3. De school onderneemt actie rond kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren.  

In mijn school is iedereen op de hoogte van lopende acties en draagt bij aan bepaalde acties. Er is 

ook ruimte voor bottom-up initiatieven. 

SDG 5: Gendergelijkheid 

"De school is een plaats waar gestreefd wordt naar gendergelijkheid. Dit doet de school door een 

beleid/ visie te voeren van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender. De leerlingen verdiepen 

zich in gendergelijkheid, discriminatie en stereotypering. Daarbij onderneemt de school acties die 

gelijke kansen bevorderen voor iedereen." 

1. De school heeft een beleid/visie m.b.t. gelijke kansen voor iedereen, ongeacht ge nder. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

2. De leerlingen verdiepen zich in gendergelijkheid, discriminatie en stereotypering. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

3. De school onderneemt acties die gelijke kansen bevorderen voor iedereen. 
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In mijn school is iedereen op de hoogte van lopende acties en draagt bij aan bepaalde acties. Er is 

ook ruimte voor bottom-up initiatieven. 

SDG 6: Schoon water en sanitair 

De school is een plaats waar duurzaam omgesprongen wordt met water. Dit doet de school door een 

duurzaam schooleigen waterbeleid/ visie te hanteren. De leerlingen verdiepen zich in de oorzaken en 

de gevolgen van direct en indirect waterverbruik en waterverontreiniging. Daarbij onderneemt de 

school acties die een positieve bijdrage kunnen leveren aan waterkwaliteit en sanitatie. 

1. De school heeft een duurzaam schooleigen waterbeleid/ visie .  

Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iedereen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen verdiepen zich in de oorzaken en de gevolgen van direct en indirect waterverbruik en 

waterverontreiniging. 

Mijn school plant hier iets rond te doen. 

3. De school onderneemt acties die een positieve bijdrage kunnen leveren aan waterkwaliteit en 

sanitatie. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie 

De school is een plaats waar duurzaam omgegaan wordt met energie. Dit doet de school door een 

duurzaam energiebeleid/visie te hanteren. De leerlingen verdiepen zich in (alternatieve) 

energieproductie en -verbruik. Daarbij onderneemt de school acties om energiebesparende 

initiatieven op te zetten. 

1. De school heeft een duurzaam energiebeleid/ visie. 

Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iedereen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen verdiepen zich in (alternatieve) energieproductie en -verbruik. 

Op mijn school wordt hier vakoverschrijdend aan gewerkt (er is bv. een leerpad) en mijn school 

hanteert hiervoor principes zoals kritisch denken, systeemdenken, ervaringgericht leren,…  

3. De school onderneemt acties om energiebesparende initiatieven op te zetten. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

SDG 8: Waardig werk en economische groei 

De school is een plaats waar de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal 

staan. Dit doet de school door een (financieel) beleid/ visie op te zetten dat waardig werk en 

creativiteit ondersteunt. De leerlingen verdiepen zich in en maken kennis met lokale onderneemers, 
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duurzaam ondernemerschap, arbeidsrechten en verschillende economische modellen. Daarbij 

onderneemt de school acties om bruggen te bouwen naar bedrijven en te experimenteren met 

nieuwe economische modellen. 

1. De school heeft een (financieel) beleid/visie dat waardig werk en creativiteit ondersteunt. 

Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iedereen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen verdiepen zich in en maken kennis met lokale onderneemers, duurzaam 

ondernemerschap, arbeidsrechten en verschillende economische modellen.  

Op mijn school wordt hier vakoverschrijdend aan gewerkt (er is bv. een leerpad) en mijn school 

hanteert hiervoor principes zoals kritisch denken, systeemdenken, ervaringgericht leren,… 

3. De school onderneemt acties om bruggen te bouwen naar bedrijven en te experimenteren met 

nieuwe economische modellen. 

In mijn school is iedereen op de hoogte van lopende acties en draagt bij aan be paalde acties. Er is 

ook ruimte voor bottom-up initiatieven. 

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 

 

"De school is een plaats waar de infrastructuur aangepast is aan een goede leer- en leefomgeving. Dit 

doet de school door een duurzaam infrastructuurbeheer op te zetten. De leerlingen verdiepen zich in 

en maken kennis met nieuwe technologieën, innovatie in industrie en zorg dragen voor de 

schoolinfrastructuur. Daarbij onderneemt de school acties voor innovatie, de zorg, het onderhoud en 

delen van de infrastructuur." 

1. De school beheert de infrastructuur duurzaam. 

Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iedereen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen verdiepen zich in en maken kennis met nieuwe technologieën, innovatie in industrie 

en zorg dragen voor de schoolinfrastructuur. 

Op mijn school wordt hier vakoverschrijdend aan gewerkt (er is bv. een leerpad) en mijn school 

hanteert hiervoor principes zoals kritisch denken, systeemdenken, ervaringgericht leren,… 

3. De school onderneemt acties voor innovatie, de zorg, het onderhoud en delen van de 

infrastructuur. 

In mijn school is iedereen op de hoogte van lopende acties en draagt bij aan bepaalde acties. Er is 

ook ruimte voor bottom-up initiatieven. 

SDG 10: Ongelijkheid verminderen 

"De school is een plaats waar iedereen welkom is en waar gelijkwaardigheid nagestreefd wordt. Dit 

doet de school door een gelijke kansen beleid/ visie te hanteren waar diversiteit en vaardigheden 
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centraal staan. De leerlingen verdiepen zich in de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid, lokaal en 

globaal. Daarbij onderneemt de school acties om gelijkwaardigheid te bevorderen." 

1. De school heeft een gelijke kansen beleid/visie waarin diversiteit en vaardigheden centraal staan. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

2. De leerlingen verdiepen zich in de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid, lokaal en globaal.  

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

3. De school onderneemt acties om gelijkwaardigheid te bevorderen.  

In mijn school is iedereen op de hoogte van lopende acties en draagt bij aan bepaalde acties. Er is 

ook ruimte voor bottom-up initiatieven. 

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

"De school is een plaats die lokaal verweven is. Dit doet de school door een beleid /visie te hanteren 

rond duurzame mobiliteit en ruimtegebruik. De leerlingen verdiepen zich in duurzaam ruimtegebruik 

en het belang van steden en gemeenten in het duurzaamheidsverhaal. Daarbij onderneemt de school 

acties om de verwevenheid met de omgeving te bevorderen." 

1. De school heeft een beleid/ visie rond duurzame mobiliteit en ruimtegebruik.  

Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iedereen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen verdiepen zich in duurzaam ruimtegebruik en het belang van steden en gemeenten 

in het duurzaamheidsverhaal.  

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

3. De school onderneemt acties om de verwevenheid met de omgeving te bevorderen. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 

De school is een plaats waar duurzaam en bewust geconsumeerd wordt. Dit doet de school door een 

beleid/ vise rond duurzaam aankopen te hanteren. De leerlingen verdiepen zich in duurzame 

levensstijlen, materialen, grondstoffen en afval. Daarbij onderneemt de school acties om  duurzame 

consumptie- en productiepatronen te bevorderen. 

1. De school heeft een beleid/ visie rond duurzaam aankopen. 

Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iedereen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen verdiepen zich in duurzame levensstijlen, materialen, grondstoffen en afval.  

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 
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3. De school onderneemt acties om  duurzame consumptie- en productiepatronen te bevorderen. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

SDG 13: Klimaatactie 

De school is een plaats met beperkte klimaatimpact die weerbaar is tegen de effecten van de 

klimaatverandering. Dit doet de school door een schooleigen klimaatactieplan inclusief -

adaptatieplan te hanteren. De leerlingen verdiepen zich in de oorzaken en gevolgen van 

klimaatverandering en mogelijke oplossingen. Daarbij onderneemt de school acties om de uitstoot 

van directe en indirecte broeikasgassen te verminderen. 

1. De school heeft een klimaatactieplan inclusief -adaptatieplan.  

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

2. De leerlingen verdiepen zich in de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en mogelijke 

oplossingen. 

Op mijn school wordt hier vakoverschrijdend aan gewerkt (er is bv. een leerpad) en mijn school 

hanteert hiervoor principes zoals kritisch denken, systeemdenken, ervaringgericht leren,… 

3. Daarbij onderneemt de school acties om de uitstoot van directe en indirecte broeikasgassen te 

verminderen. 

In mijn school is iedereen op de hoogte van lopende acties en draagt bij aan bepaalde acties. Er is 

ook ruimte voor bottom-up initiatieven. 

SDG 14: Leven in het water 

De school is een plaats waar men zorg draagt voor alle watersystemen (rivieren, zeeën en oceanen) . 

Dit doet de school door een beleid/ visie te hanteren dat rekening houdt met de impact op  alle 

watersystemen. De leerlingen verdiepen zich in het belang biodiversiteit in het water en het gevaar 

van watervervuiling. Daarbij onderneemt de school acties om het leven in het water te beschermen.  

1. De school heeft een beleid/ visie dat rekening houdt met de impact op op alle watersystemen. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

2. De leerlingen verdiepen zich in het belang biodiversiteit in het water en het gevaar van 

watervervuiling. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

3. De school onderneemt acties om het leven in het water te beschermen. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

SDG 15: Leven op het land 

De school is een plaats waar men zorg draagt voor biodiversiteit en ecosystemen. Dit doet de school 

door in te zetten op natuurbeleving en een beleid/ visie te hanteren dat biodiversiteit bevordert en 
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ecosystemen beschermt. De leerlingen leren van, in en over de natuur. Daarbij onderneemt de 

school acties om de natuur te beschermen 

1. De school zet in op natuurbeleving en heeft een beleid/ visie die biodiversiteit bevordert en 

ecosystemen beschermt.  

Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iedereen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen leren van, in en over de natuur. 

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

3. De school onderneemt acties om de natuur te beschermen.  

Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond. 

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

De school is een minidemocratie waarin iedereen mag participeren. Dit doet de school door een 

transparant deugdelijk bestuur en een zorg-, participatie-, en pedagogisch tuchtbeleid/visie te 

hanteren. De leerlingen verdiepen zich in democratische basisprincipes en respect voor andere 

meningen. Daarbij onderneemt de school acties om de participatie in en transparantie van de school 

te bevorderen. 

1. De school heeft een transparant deugdelijk bestuur en een zorg-, participatie-, en pedagogisch 

tuchtbeleid/visie. 

Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iedereen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen verdiepen zich in democratische basisprincipes en respect voor andere meningen  

Op mijn school wordt hier vakoverschrijdend aan gewerkt (er is bv. een leerpad) en mijn school 

hanteert hiervoor principes zoals kritisch denken, systeemdenken, ervaringgericht leren,…  

3. De school onderneemt acties om de participatie in en transparantie van de school te bevorderen. 

In mijn school is iedereen op de hoogte van lopende acties en draagt bij aan bepaalde acties. Er is 

ook ruimte voor bottom-up initiatieven. 

SDG 17: Partnerschappen voor de goals 

De school is een plaats waar synergieën, samenwerkingen en verbindingen ontstaan. Dit doet de 

school door partnerschappen met andere scholen, instellingen, bedrijven, organisaties, lokale 

besturen in hun omgeving én wereldwijd op te zetten i.f.v. duurzame ontwikkeling. De leerlingen 

verdiepen zich in het belang van samenwerking en dialoog. Daarbij onderneemt de school acties met 

partners die betrekking hebben op één of meerdere van de andere doelstellingen.  

1. De school zet partnerschappen met andere scholen, instellingen, bedrijven, organisaties, lokale 

besturen in hun omgeving én wereldwijd op i.f.v. duurzame ontwikkeling.  
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Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of visie waar iedereen van op de hoogte is. Er is 

draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan. 

2. De leerlingen verdiepen zich in het belang van samenwerking en dialoog. 

Op mijn school wordt hier vakoverschrijdend aan gewerkt (er is bv. een leerpad) en mijn school 

hanteert hiervoor principes zoals kritisch denken, systeemdenken, ervaringgericht leren,…  

3. De school onderneemt acties met partners die betrekking hebben op één of meerdere van de 

andere doelstellingen. 

In mijn school is iedereen op de hoogte van lopende acties en draagt bij aan bepaalde acties. Er is 

ook ruimte voor bottom-up initiatieven. 

 

 

 

 


