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Het beleid 
 

We zijn ons ervan bewust dat communicatie op het gebied van duurzaamheid, het zijn van een 

Unescoschool en de Global Goals belangrijk is. Vandaar dat de afdeling communicatie ook 

vertegenwoordigd is in de Global Goals Expertise Groep. In die groep bespreken we allerhande zaken 

m.b.t. de global goals maar ook hoe ze het beste gecommuniceerd kunnen worden.  

Indien issues binnen komen, wordt bekeken wat de doelgroep is. Dat kan betekenen dat wordt 

ingezet op interne of externe communicatie. Ook van buitenaf komen zaken op het gebied van 

duurzaamheid binnen die we willen communiceren.  

 

Studenten 

M.b.t. de doelgroep studenten (en de studentenraad of alumni)  willen we via communicatie zorgen 

voor bewustwording, willen we via samenwerking zorgen dat ze het belangrijk gaan vinden, dat ze 

snappen dat ze invloed hebben en zien wat er mogelijk is op school. We willen meer inzicht krijgen in 

wat studenten al doen en deze linken aan de medewerkers op school en de Global Goals Expertise 

Groepen. We willen graag zien dat de studentenraad snapt welke rol en impact ze kunnen hebben en 

wat ze kunnen uitdragen naar hun medestudenten.  Wie weet hebben alumni ook mooie 

voorbeelden of zijn ze geïnteresseerd in hoe de school zich ontwikkelt op het gebied van duurzame 

ontwikkeling.  

Medewerkers, docenten, diensten en het management  

Docenten zouden duurzame ontwikkeling een vanzelfsprekende en zichtbare plaats in het onderwijs 

moeten geven gericht op het aanleren van competenties op dit gebied.  

Duurzame ontwikkeling zou een vanzelfsprekende en zichtbare rol moeten spelen in de 

bedrijfsvoering waarbij het gedachtengoed van de GGEG faciliterend werkt.  

De diensten zouden goed moeten inzetten in het communiceren van alle mooie zaken die ze 

uitvoeren in het licht van duurzame ontwikkeling.  

Het management zou het vanzelfsprekend moeten vinden de schouders te zetten onder duurzame 

ontwikkeling en dat zou zichtbaar moeten zijn in de afdelingsplannen. Onze school zou het goede 

voorbeeld moeten geven zodat we werken via practice what you preach.  

 

Het CvB zou de managementteams moeten bevragen op of er in de afdelingen genoeg gebeurt op 

het gebied van duurzame ontwikkeling. 

Bedrijven en instellingen  
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Naar bedrijven toe moeten we communiceren dat we een Unesco-school zijn en dat we willen 

werken aan de global goals. Goede duurzame initiatieven uit het bedrijfsleven moeten we in de 

school kenbaar maken en zij zouden moeten weten hoe duurzaam wij onze studenten opleiden.  

 

Het zou mooi zijn als we duurzame bedrijven kunnen binden aan onze school en kunnen betrekken 

ook in de vorming en het nemen van verantwoordelijkheid bij onze studenten.  

De gemeente is een samenwerkingspartner m.b.t. duurzame doelen en wij dienen een goede partner 

te zijn om samen op te trekken richting een duurzame regio. 

Met andere onderwijsinstellingen willen we partnerschappen afsluiten en shinen en branden.  

 

Ouders 

 

Richting ouders willen we duidelijk maken dat we trachten onze studenten op te leiden voor hun 

beroep maar op een duurzame, inclusieve en  planeetbewuste manier.   

Kalender 

 

We hebben een kalender opgesteld waarin de dagen worden vermeld  die van belang zijn voor 

duurzame ontwikkeling op de sociale en de planet kant. Daarin staat ook wanneer diverse 

jaarverslagen worden opgeleverd (ter communicatie). 

Afhankelijk van de doelgroep en het belang kan worden gekozen uit allerhande mogelijkheden om te 

communiceren.   

De interne communicatiekanalen 

Intern communiceren we naar studenten en docenten via de kw1c app, via nieuwsberichten op ons 

portaal, via de Unescovlaggen, de SDG vlaggen en de SDG banner via de infoschermen en via ons 

grote infoscherm dat hangt tegen de wand van de School voor de Toekomst en in de kantine van de 

Onderwijsboulevard.   

 

De documenten die betrekking hebben op de Global goals worden uitgerust met het SDG -Koning 

Willem I College logo als hier boven te zien is.  

Indirect communiceren we via nudging als posters met gezonde producten, onbereikbare 

afvalbakken (ter verwondering) en de uitstraling van onze gebouwen. 

 

Externe communicatie 

Extern communiceren we via de website en het jaarverslag van de school, het Unesco-jaarverslag en 

de nieuwsbladen, instagram, twitter, tik tok, onze facebooksite en die van duurzaamheid KWIC. 

https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC/   Ook dragen we SDG-speldjes. 

 

https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC/
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Voorbeelden 
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Het grote beeldscherm tegen de school voor de toekomst 

 

Op de beeldschermen 
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De banner met de SDG’s. 

 

We communiceren via onze website onder de kop Unesco-school 
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Daar staat 
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Het filmpje is te zien op  https://youtu.be/gkYiOJFztMU 

We hebben een facebook pagina duurzaamheid op het KWIC waar alle activiteiten op gepost 

worden. 

https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC 

Degenen die zich verdienstelijk maken op het gebied van duurzaamheid binnen de school hebben 

een SDG-speldje. Ook het CvB draagt die.  

 

Een infographic in ons jaarverslag met aandacht voor duurzaamheid.

 

https://youtu.be/gkYiOJFztMU
https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC
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Berichten op ons portaal. 
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