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Wordt er binnen het onderwijs aandacht besteed aan de versterking van sociale 
duurzaamheid (inclusiviteit & diversiteit) Licht toe. 
 
Aantonen dat sociale duurzaamheid systematisch en planmatig in het onderwijs is geborgd. 

Inleiding 

 
De Verenigde Naties hebben er sustainable development goals (SDG’s) op geformuleerd. 

Doelen over armoede (1), honger (2), gezondheid(szorg) (3), onderwijs (4), gendergelijkheid 

(5),schoon water (6), betaalbare duurzame energie (7), fatsoenlijk werk en economische 

groei (8), industrie, infrastructuur en innovaties (9),  kleinere inkomensverschillen (10), 

duurzame smart cities (11), duurzame productie en consumptie (12), klimaatactie (13), 

biodiversiteit in het water (14) biodiversiteit op land (15), vrede (16) en samenwerken (17). 

 

Deze doelen kennen allemaal een sociale component en zijn onderling verbonden.  

Maar sociale duurzaamheid uit zich met name in het streven naar een inclusieve, sociale, 
gezonde, vredige, democratische maatschappij. Hieraan besteden we aandacht In het vak 
burgerschap maar ook integraal in de curricula. Dit wordt gecoördineerd en ondersteund 
door de burgerschapscoördinator, maar ook door de coördinator van culturele activiteiten en 
internationalisering. Daarnaast waren docenten, ondersteunende bureaus en de global goals 
expertise groep er mee bezig.  
 
Sociale duurzaamheid zit in de opvoedkundige taken van de school. Natuurlijk wordt daar 
systematisch aandacht aan besteed. Het heeft te maken met samenwerken, communiceren, 
luisteren, argumenteren, respecteren, vrijheid van meningsuiting, geloof en genderindentiteit 
etc.  
 
In dit stuk willen we aangeven dat we op onze school ook meer willen doen dan wat alleen 
nodig is voor het onderwijs in een bepaald beroep. Sociale activiteiten die niet alleen positief 
zijn voor de loopbaan op school en je eigen ontwikkelingen maar die meteen bijdragen aan 
een betere samenleving.  

In het kort: 
 
Op sociaal gebied hebben we meegedaan aan Comming out day, SDG action day, de 
internationale vrouwendag, world creativity day, de week van de jonge mantelzorger en de 
week van de werkstress. 
 
M.b.t. de Oekraïne hebben we voor vluchtelingen honderd fietsen rijklaar gemaakt, een 
evenement ondersteund, inzamelingen gehouden, warme maaltijden verzorgd en haren 
verzorgd. We hebben goede doelen gesteund als Tour de ALS, Energy4All, Serious Re-
Kerst en via donaties die werden gegeven vanuit onze Kerstpakketten. In Roemenië hebben 
we een weeshuis opgeknapt.  
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Ons cutureel bureau E5 verzorgde voor 18 maatschappelijk relevante voorstellingen 

In het Unesco jaarverslag staan meer dan honderd activiteiten die in de school op 
verschillende afdelingen zijn uitgevoerd.    

Het aantal activiteiten per SDG uitgevoerd in schooljaar 2021 – 2022 
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Een greep uit de projecten in zake sociale duurzaamheid 

We hebben een ICT bus voor Rwanda ontworpen, ingericht en bestickerd 

We hebben een samenkomst van 70 jongeren uit 12 landen georganiseerd in het Het Talent 

Atelier  

We hebben meegeholpen aan de 10e editie van de Tour du ALS en hebben gezorgd voor 

een recordopbrengst 

We waren op de Unesco-familiedag  

We deden mee aan de week van de jonge mantelzorger 

Nepal, Kenia en Rwanda kwamen kijken op onze school en naar de ICT bus 

We ondersteunden een evenement voor Oekraïners  

Studenten verzorgden de haren van Oekraïense vluchtelingen 

De sportacademie kwam in actie voor het goede doel! 

We hebben verzetsstrijder Jef Trimbos herdacht en aandacht besteed aan oorlog en vrede 

We hebben 100 fietsen voor Oekraïense vluchtelingen opgeknapt en weggegeven 

We waren samen sterk voor vluchtelingen in de regio. 

Academie Orde & Veiligheid heeft het vignet gezonde school behaald 

Op de damestoiletten waren gratis menstruatieproducten te vinden op Internationale 

vrouwendag.  

In de klassen hebben we tijd ingeruimd om solidair te zijn met alle getroffenen bij de 

Russische inval.   

We hebben het Convenant Bosch Onderwijsinnovatie Akkoord getekend zodat we samen 

met de gemeente gaan samenwerken aan relevante maatschappelijke thema’s. 

Studenten hebben warme maaltijden bereid voor dak- en thuislozen.  

We hebben aandacht besteed aan eenzaamheid via Doe een zet tegen eenzaamheid!  

We hebben gezorgd voor de zorg door ze mooie maaltijden aan te bieden. 

Meubeldesign heeft poppenbedjes gemaakt voor kinderen met Sinterklaas 

In ons kerstpakket kon je goede doelen steunen 

Fashion and design ontwierpen en maakten T-shirts voor het goede doel die je kon 

bestellen.  

We hebben Serious Re-Kerst acties op plein van de  Vlijmenseweg gehouden 

We hebben afdelingen speciale SDG-banners gegeven waarop staat uitgelicht welke SDG’s 

zij het belangrijkst vinden.  

We hebben deelgenomen aan de week van de werkstress 

In Roemenie zijn studenten aan de slag gegaan een weeshuis op te knappen.  

We hebben besloten dat de regenboogvlag altijd zal blijven hangen. 

We hebben stoppen met roken gefaciliteerd. 

We hebben studenten de mogelijkheid gegeven hun leefstijl te testen. 

Het geld van alle PET-flessen die we inzamelen gaat naar de voedselbank 

We hebben scholing in pestpreventie gegeven en meegedaan aan de week Tegen Pesten  

We hebben deelgenomen aan de SDG-action day 

We hebben gestimuleerd dat je videovriend kan worden van een nieuwkomer 

We hebben meegedaan aan het project play equal om gelijke kansen te creëren voor 

jongeren.  

We doen een project met Nederlandse en Amerikaanse studenten die samen werken aan 

gedichten rondom sociaal-maatschappelijke thema’s. 

Studenten uit Spanje, Portugal, Duitsland en Polen hebben online gewerkt om steden slim 

en duurzaam vorm te geven (smartcities) , zodat ze generatie na generatie leefbaar blijven. 
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We organiseren allerhande theatervoorstellingen, gastsprekers of films voor de studenten als  
 
Theatervoorstelling Vacuum over wat het betekent als een van je naasten kanker krijgt en 
troost & licht biedt. 
 
Theatervoorstelling “de vieze was” over online sekswerk en wil graag [voor]oordelen tegen 
het licht houden en bespreekbaar maken. 
 
De theatervoorstelling ‘Transmissie’ over transsexualiteit en Lucy of “Dan maak je maar zin” 
over sexualiteit of Leading Lady over man/vrouw rollen. 
 
Theatervoorstelling the Good Kush over jongeren die het leven meer kleur willen geven door 
drugsgebruik. 
 
Theatervoorstelling Ingewikkeld over struikelen en liefhebben. 

Gesprek met schrijver Toby Lakmaker van ‘De geschiedenis van mijn seksualiteit’ over het 
boek en de zoektocht naar identiteit en intimiteit 
 
Gesprek met transgenderhistoricus Alex Bakker en een verrassend slotoptreden.  
 
De vertoning van de Indrukwekkende en meeslepende film ‘Girl’ over Lara, een meisje 
geboren in het lichaam van een jongen, dat haar droom wil bereiken: ballerina worden.  
 
Een kankervoorstelling over twee studenten die beiden een moeder hebben met 
borstkanker. 
 
Theatervoorstelling Man over de rol van het individu in een groep. Over je willen 
onderscheiden, maar toch niet alleen willen zijn. Over man/vrouw. Over verbinding en 
anders zijn. 

Theatervoorstelling “Gun me dat ik ga” over de wens uit het leven te stappen.  

Theatervoorstelling “The leading lady” over ma/vrouwrollen  

Een klassenvoorstelling “Geluk” over geluk. 

De voorstelling “Ingewikkeld” over 'moeilijke jongeren' voor wie omgaan met anderen niet 
altijd soepel verloopt  

Op 11 oktober “Coming Out Dag” kwam Mounir Samuel naar het college waarin hij vertelde 
over zijn bijzondere leven zonder hokjesdenken.  

 
Op 13 oktober 2022 waren we de eerste mbo school die het VN verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap hebben ondertekend.  
 
Een paar projecten uitgelicht: 
 

https://www.mounirsamuel.nl/
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Studenten Meubelontwerp maken duurzame poppenbedjes 

 

Onze eerstejaars studenten Meubeldesign hebben hard gewerkt: deze mooie 

poppenbedjes worden door stichting Farent verspreid onder kinderen in 's-

Hertogenbosch. Voor de bedjes is gebruik gemaakt van gedoneerd 

plaatmateriaal van Decovisie, een restproduct dat nu goed tot zijn recht komt. 

 

 

Studenten MHS bereiden warme maaltijden voor dak- en thuislozen 

 

Studenten van de Middelbare Horecaschool maakten in februari 2022 

maaltijden voor dak- en thuislozen in ’s-Hertogenbosch. Deze maaltijden 

werden gratis verstrekt. 



 

Geautoriseerd  
Coördinator burgerschap                                                                                                                                                                     6 

 

 

 

Zorgen voor de zorg  

 

Zorgen voor de zorg. Dat hebben ze verdiend! Onze Middelbare Horeca 

School draagt graag een steentje bij en serveert zelfgemaakte lekkernijen aan 

medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch.  

De opleiding zelfstandig werkend kok, verantwoordelijk voor deze actie, is 

een top-opleiding volgens de MBO Keuzegids. Vanwege hun onderwijs en hun aandacht 

voor de maatschappij en duurzaamheid. 

 

Serious Re-Kerst acties op plein Vlijmenseweg 14-12-2021 

 
Studenten Evenementenbureau en Middelbare Horeca School bundelen 
krachten voor het goede doel tijdens de Serious Request-actie van 3FM. 

Op 21, 22 en 23 december 2021 staan studenten van het 
Evenementenbureau en de Middelbare Horeca School met een gezellig 
kerstkraampje op het grote plein. Bezoekers konder er terecht voor allerlei 

lekkere hapjes en drankjes, zoals warme chocolademelk, tosti's, broodje worst. De winst ging 
naar Serious Request 2021 en kwam daarmee ten goede aan het Wereld Natuurfonds. 
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T-shirts voor het goede doel  

 

Studenten van de afdeling Fashion hebben in december 2021 T-shirts 

ontworpen voor het goede doel. De opbrengst kwam ten goede aan serious 

request.  

 

 

 

 

Het Green Office van het Koning Willem I College  

 

In het Green Office zijn we bezig met een plantenwand, oplichtende 

afvalbakken, de verbetering van de faunatoren, 3D animaties van 

duurzaamheid in de gebouwen, een verplaatsbare kas en een ICT-bus voor 

Rwanda. De voorzitter van de MBO Raad, de heer Tekin, was erg onder de 

indruk.  
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Studenten knippen Oekraïense vluchtelingen 

Studenten van de opleiding Salonmanager richtten in het voorjaar van 2022 
een beautysalon in, in een speciaal daarvoor beschikbaar gestelde ruimte in 
‘s-Hertogenbosch. In deze salon knipten zij Oekraïense vluchtelingen. 

Onze leverancier van kappersmaterialen Goldwell hielp mee door het 
doneren van kappersmaterialen zoals shampoo, conditioner, haarlak en wax. 

De studenten knipten onder leiding van een docent en verzorgden haarbehandelingen bij de 
Oekraïense vluchtelingen. Een hartverwarmend gebaar.  
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Ondersteuning voor een evenement voor Oekraïense vluchtelingen  

 
Op Hemelvaartsdag 2022 was een grootschalig evenement voor Oekraïense 
vluchtelingen in Nederland. Het KW1C ondersteunde bij de organisatie. 

Hoop en saamhorigheid. Dat is wat honorair consul voor Oekraïne in 
Nederland, de heer Karel Brugers Dirven, Oekraïense vluchtelingen in 
Nederland wil bieden. Daarom nodigden hij en de Stichting Oekraïners in 

Nederland hen uit om op donderdag 26 mei samen te komen op de Parade in Den Bosch. Hij 
nodigde de ambassadeur van Oekraïne uit om hen toe te spreken en bekende Oekraïnse 
muzikanten om voor hen op te treden. Ook was er een kerkdienst in de Sint Jan. 

Om te helpen om dit evenement te organiseren, benaderde de honorair consul onder ander 
ons college. Het Evemenentenbureau van de onderwijsafdeling Marketing & Communicatie 
heeft zich enorm ingezet om dit evenement in no-time van de grond te krijgen - zowel 
studenten als medewerkers. Studenten van Cosmo verzorgen een programma voor kinderen 
en zetten zich in als hostess en diverse studenten van ons college helpen achter de bar.  
 

 

 

Fietsen voor Oekraïense vluchtelingen  

 
Tweedejaars studenten Fietstechniek maakten op woensdag 6 april 2022 100 
fietsen rijklaar voor Oekraïense vluchtelingen 

Studenten en docenten hebben bij deze actie nauw samengewerkt met de 
medewerkers van Vindingrijk 's-Hertogenbosch. Gezamenlijk hebben zij in 
één dag 100 fietsen rijklaar opgeleverd. De fietsen zijn door de domeinen 

beschikbaar gesteld.  

Een prachtig initiatief, een fantastische samenwerking en een resultaat om trots op te zijn. 
Heel mooi dat onze studenten en docenten fietstechniek en uiteraard de medewerkers van 
Vindingrijk 's-Hertogenbosch een bijdrage hebben kunnen leveren aan de opvang van de 
vluchtelingen. Samen zijn we sterk! 
 
Vindingrijk is een re-ïntegratiebedrijf en onderdeel van Weener XL, het werk- en 
ontwikkelbedrijf van de gemeente 's-Hertogenbosch. Zij begeleiden mensen met enige 
afstand tot de arbeidsmarkt en zijn er voor diegene die een werkervaringsplek zoeken.  
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Studenten aan de slag in Roemenië 20-10-2021 

 

Van 9 tot en met 23 oktober 2021 zijn 12 studenten van de opleiding Verzorgende IG samen met 11 

studenten van de afdeling BAM vertrokken naar Sovata. 

 

 

Twee zeer drukke weken, maar ’t was ontzettend leuk. Het mooie is ook dat er blijvende resultaten 

zijn behaald. Vanuit ons Project ‘Nieuwe vleugels, een project van waaruit alle onderhoudsklussen in 

Tinkerbell worden bekostigd, waren diverse onderdelen nog niet uitgevoerd, maar die zijn goed door 

de BAM studenten opgepakt: 

• De nieuwe houten schuur is voorzien van een mooie overzichtelijke indeling.  

• De vloer van de filagória (het terras buiten in de tuin) is voorzien van een stevige nieuwe vloer.  

• Het dierenverblijf is volledig opnieuw ingedeeld zodat nu ook de geiten daar in de winter onderdak 

kunnen hebben.  

• De deuren die kapot waren gemaakt door twee bezoekjes van een beer, zijn weer gerepareerd.  

• Al het oude hout en achtergebleven rommel van de vorige ouders is opgeruimd en van wat 

bruikbaar was, is een overzichtelijk geheel gemaakt.  

• 2 kleine balkonnetjes aan de achterzijde van het huis en de balustrade van het grote balkon zijn 

geschuurd en geverfd.  

Een geweldig resultaat, met grote voldoening uitgevoerd door de KW1 BAM studenten en hun super 

leerkrachten die met (veel) geduld en humor hun taak goed hebben volbracht. De nieuwe 

aanhangwagen, die project “Nieuwe Vleugels” ook heeft bekostigd en vlak voor start van de reis bij 

Tinkerbell werd afgeleverd, heeft perfect zijn dienst bewezen met het halen van materialen en het 

afvoeren van het afval. Voor de onderhoudsklussen hadden we veel hout nodig. Dat was in de gehele 

regio bijna niet te krijgen. Met veel rond bellen en zoeken, is een zagerij gevonden die nog wel 

boomstammen had liggen. Vers gezaagd kon het door Anne met de aanhangwagen worden 

opgehaald. Uiteraard hebben de BAM studenten veel contact gehad met de kinderen van Tinkerbell. 

Reuze interessant al die mensen in en om Tinkerbell, er gebeurt weer eens iets leuks. De kids hadden 

geen klagen over de aandacht van de Nederlandse studenten. Tussen de middag mee eten, spelletjes 

en bekijken wat ze toch allemaal aan het doen waren. Deze reis heeft weer diepe indrukken 

achtergelaten bij alle studenten die zijn meegegaan. Het was zeer gezellig en zoals gebruikelijk heeft 

Roemenië weer gezorgd voor de nodige verbazing, verwondering en soms ook trieste momenten als 

je bedenkt dat het slechts 2.000 km verwijderd is van ons comfortabele, rijke Nederland. 
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Het was voor iedereen een onvergetelijke ervaring en we willen bedanken voor de fijne begeleiding 

en samenwerking! En alle medewerkers van Tinkerbell voor de enorme gastvrijheid. En voor het 

koken van de soep voor het bejaardenhuis, toen die van ons geschift was. Samen sta je sterk. 

De groep is zelfs op de Roemeense TV geweest. 
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