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Afdeling International business 

Opleiding Medewerker         

       

 Vak E D C B A 

 burgerschap          

 beroepsgerichte vakken           

 andere vakken als           

 Nederlands           

 Engels            

             

             

 keuzedeel duurzaamheid ja         

       
Deelgenomen 
aan         

 schrijfactie Amnesty  ja     

         
       

A 
Ja, duurzaam denken en doen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van onze 
opleidingen en is goed vastgelegd (bewijs toevoegen)  

B 
Ja, maar dat is vooral nog op project-/opleidingsbasis en nog niet integraal verweven in de 
opleidingen / en wel vastgelegd (bewijs toevoegen) 

C 
Ja, maar dat is nog vooral op ad hoc basis afhankelijk van individuele initiatieven en niet 
vastgelegd in documenten (bewijs toevoegen) 

D 
Nee, maar we vinden het wel belangrijk en willen er mee starten (bewijs/ beleids- of 
visiedocument toevoegen) 

E Nee 
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1. Het vak Duurzaamheid, de Global goals lessen en lessen Carrier & citizenship. 

 

Duurzaam denken en doen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van de opleiding.  Alle 

studenten volgen het onderdeel duurzaamheid. Daarin moeten ze een bedrijf kiezen en aangeven 

aan welke zaken dat bedrijf kan denken om te verduurzamen. Dat presenteren ze aan elkaar.  

Docent Tineke Laarhoven geeft het vak Global Goals en het vak Carreer & Citizenship. Ze heeft het 

vak burgerschap omgedoopt in het vak Global goals. Dat spreekt de studenten meer aan en bij het 

besteden van aandacht aan de 17 goals kan je alle aspecten van burgerschap aan bod laten komen.  

Ze geven 240 uur keuzedeel duurzaamheid bij niveau 3 en project bij 3e jaars 

2. E-twinning over duurzaamheid 

 

Ze chatten met het Johnson County Community College in Kansas en een van de onderwerpen is 

duurzaamheid. Daarvoor hebben ze het filmpje over duurzaamheid bij ons op school vertaald en 

ingesproken in het Engels.   https://www.youtube.com/watch?v=x3BoybgeBJc&t=39s 

 
 

Bij internationaal is respect voor andere culturen belangrijk. Voorop staat je inleven in de ander. Iets 

samen doen.   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x3BoybgeBJc&t=39s
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3. De relatie met de SDG’s 

 

De afdeling heeft per SDG aangegeven wat ze doen. 

 

IBS EN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: 

Op IBS hebben we diverse projecten, zowel op school als daarbuiten, op het gebied van de sdg’s of 

gobal goals. Voor internationaal georiënteerde studenten natuurlijk super belangrijk. De afgelopen 

jaren hebben veel studenten van ons stage gelopen in het buitenland. En ze hebben zich daar ook 

bezig gehouden met de sustainable development goals. 

Met welke goals hebben ze gewerkt: 

Goal 1 NO POVERTY + Goal 4 QUALITY EDUCATION: 

Een student van ons heeft stage gelopen op een school in een dorp in Bosnië, waar ze, samen met de 

organisatie One World Citizens, ervoor gezorgd heeft dat de school op internet aangesloten werd, en 

dat jongeren in een speciaal voor hen ingericht praktijk- en leslokaal kunnen leren over ICT, techniek, 

landbouwinnovatie en ondernemen. Hierdoor wordt de positie van jongeren op de arbeidsmarkt 

versterkt. 

Goal 5 GENDER EQUALITY: 

Tijdens het vak Global Goals (dat staat bij IBS als vak op het curriculum) hebben we een gastlessen 

over gender equality. Tevens vieren we de Paarse Vrijdag, op de tweede vrijdag in december, waarbij 

we vieren dat we in vrijheid onszelf kunnen zijn en lief kunnen hebben. 

Goal 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING: 

Bij het vak Career and Citizenship besteden we aandacht aan mentale en fysieke gezondheid in 

lessen over bijvoorbeeld het weerstaan van verleidingen; samen met TEAM ALERT hebben studenten 

in een Escape Room geleerd hoe ze betere besluiten kunnen nemen, zoals het niet rijden onder 

invloed, of het weerstaan van afleidingen als je wilt studeren voor een toets. 

Goal 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE: 
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Bij een vak Duurzaam Ondernemen bedenken studenten verbeteracties voor bedrijven, waarbij ze 

eerst in gesprek gaan met die bedrijven en een duurzaamheidscheck doen om vervolgens te kijken 

waar er nog winst te behalen valt. Dat kan zo eenvoudig zijn als het scheiden van afval, de lampen 

niet aan laten staan, bewegingsdetectoren installeren, verwarming lager. Het creëert 

bewustwording.  

Goal 4 QUALITY EDUCATION + Goal 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 

HTA (Het Techniek Atelier) heeft een project in Rwanda, waarbij de contacten gelegd zijn door 

Monique van Dam van One World Citizens. Onze IBS studenten (samen met techniekstudenten) 

regelen een bus om het land door te reizen om samen met een groepje Rwandezen IT-onderwijs te 

gaan geven. Alle jongeren krijgen namelijk een smartphone van de regering. Onze IBS’ers werken 

daar aan mee. Hun taken zijn: bijvoorbeeld een bus zoeken op marktplaats, een begroting maken. Ze 

zijn een Crowdfund actie aan het voorbereiden. Via netwerken, via Instagram komen donaties 

hiervoor binnen.  

Goal 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING: 

Met het project Dare2Dream bedenken onze IBS’ ers een actie om geld te genereren voor kinderen 

die een traumatische ervaring hebben gehad en een fijne dag willen beleven om even hun verdriet te 

vergeten, in samenwerking met de stichting Dream4Kids. Dit project is rond de kerst en onze 

studenten hebben vaak ludieke acties om geld in te zamelen, van kerstmutsen verkopen tot kaarten 

en taarten bakken. 

Goal 17 Partnerships for the Goals: 

Naast de contacten met One World Citizens hebben we contact gelegd met een school in Turkije om 

samen te werken aan de global goals. 

Goal 10 REDUCED INEQUALITIES 

Om studenten net iets meer kans te geven om hun schoolwerk te doen en te slagen voor hun toetsen 

hebben we – op heel kleine schaal- op IBS de mogelijkheid om wat extra uurtjes op school te zijn.  

Tot slot bedenken we: hoe kunnen we fysiek op IBS nog meer bezig zijn met de global goals. Dan 

denken we misschien aan planten, voor de nodige extra zuurstof, daarvoor moeten we nog wat 

collega’s met groene vingers benaderen.   

Daarnaast zitten studenten International business 2 dagen in de week 11 weken lang in een 

projectgroep samen met studenten van Middelbare Techniek School, Bouw, Mobiliteit. 
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4. Multidisciplinaire projecten  

 

In multidisciplinaire teams werken ze aan opdrachten uit het bedrijfsleven. Er zaten verrassende 

oplossingen bij waar het bedrijfsleven heel blij mee was. Een bedrijf kreeg advies over haar hoge 

energierekening. Een leverancier van bars op evenementen kreeg een idee voorgeschoteld waarbij 

ze in een vrachtauto twee keer zoveel bars kunnen vervoeren dan normaal. Zoals je tiny houses hebt, 

hebben studenten meegedacht met het maken van een tiny restaurant op wielen wat gebruikt kan 

worden bij scholen en lessen over gezonde voeding. Via een hololens een motor repareren, een 

ontwerp om zwenkwieltjes vast te kunnen zetten. Het nieuwste project is dat ze aan fauantorens 

werken of aan een bestelbusje vol ICT zodat in Oeganda les kan worden gegeven op IT gebied. 

5. Schrijfactie voor Amnesty 

 

Afdeling: Diverse 

 

Ons college organiseerde in december bij de Week van de Rechten van de Mens voor het vijfde jaar 

op rij een schrijfactie voor Amnesty International. Studenten en medewerkers konden deelnemen 

aan een schrijfmarathon. Op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, heeft burgemeester 

Jack Mikkers deze schrijfmarathon afgetrapt samen met Yolande Ulenaers. De burgemeester schoof 

tevens aan om zelf ook een aantal brieven te schrijven. Alle studenten van International business 

hebben meegedaan.  
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Er werden in totaal meer dan duizend brieven geschreven. 

 

 

  

 

 


