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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, inf rastructuur 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 van het ATL, maar ook door de coördinator van culturele activiteiten en 
internationalisering. Daarnaast zijn 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 heef t 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 b etere 

samenleving.  
 
Wat we deden op sociaal, cultureel en gezondheidsgebied is hier onder weergegeven.  

1. Op sociaal gebied 

1.1. Inleiding 

 
2020 was het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vierden. We ontwikkelden een uitgebreid programma 
voor studenten, waarbij we de samenwerking opzochten met externen. Helaas ging het programma 
door corona grotendeels niet door. Wel maakten studenten van de onde rwijsafdeling Media, Art & 
Performance een documentaire over Jef Trimbos, een jonge verzetsheld uit de Tweede 
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Wereldoorlog, om studenten te herinneren aan jonge helden uit ons verleden. Op de 
gedenkplaquette aan de Vlijmenseweg is een QR-code aangebracht die linkt naar de documentaire. 

Aan de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International Write for Rights namen in 2020 1.800 
studenten deel. Samen met wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch de heer Ufuk Kâhya en 
lid van het college van bestuur mevrouw Dominique Majoor schreven zij brieven. 

Ouderenzorg-organisatie Vughterstede en gemeente Vught  kampte in 2020 met een forse toename 
aan besmettingen en daarom hebben twee medewerkers van Welzijn mensen opgeroepen om hun 
eenzame bewoners wat extra aandacht te geven rond de feestdagen. Medewerkers en studenten 
van Verpleging & Verzorging zagen deze oproep en wilden graag een steentje bijdragen.  Zij stuurden 
35 kaarten. 

Ook voor inclusiviteit hadden we aandacht. In 2020 startte het Koning Willem I College een GSA-
supportgroep. De letters GSA staan voor Gender and Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei 
seksuele oriëntaties, sekses, gender identiteiten en gender expressies. Een GSA-groep is er om 
ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Daar past een supportgroep heel goed bij! Tijdens 
bijeenkomsten kunnen studenten en medewerkers gewoon gezellig kletsen, elkaar advies geven, 
ervaringen uitwisselen of samen activiteiten organiseren, voor elkaar, maar bijvoorbeeld ook voor 
het college. Gericht op ontmoeting, integratie en acceptatie. Net als Paarse Vrijdag, waarvoor de 
Studentenraad via social media studenten en medewerkers opriep iets paars te dragen.  

Door deel te nemen aan het Karma Project stimuleerden we studenten van de Entree-opleidingen en 
de afdeling Mobiliteit & Logistiek om bij te dragen aan de wereld om hen heen. Hiervoor kregen ze 
100 euro en vijf weken tijd om iets te doen voor de ander. Ze werden begeleid door jongerencoaches 
van project Karma. 

1.2.  KW1C danst samen voor liefde en saamhorigheid 

 
Op donderdag 24 september om 16.15 uur nemen we op de Vlijmenseweg onze 
versie op van de wereldwijde actie voor saamhorigheid: de Jerrusalema-dans. 
Mobiliseer je team en kom meedansen! Of neem een filmpje op op je eigen locatie. 
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Het resultaat, met ook bijdragen van KMVO opleiding sport en recreatie en AOV, zorgt voor de 
nodige kippenvel. Bekijk het hier, of op bijvoorbeeld Youtube. 

1.3. De Week Tegen Pesten 

 

Ook in deze periode, met online lessen, is het belangrijk om aandacht te blijven 
houden voor onze studenten die pesten en gepest worden. 

 

 

  

Beste studenten en medewerkers, 
 
We hebben een nieuwe coördinator sociale veiligheid. Zij is werkzaam bij he t Zorgadviesteam van 
het SSC. Voor vragen en ondersteuning mail zorgteam@kw1c.nl 
 
Hier vind je de allernieuwste flyer voor medewerkers over wat ieder in ons college kan doen om een 
sociaal veilig klimaat te bieden aan onze studenten. 
Jouw bijdrage is belangrijk. We zijn samen verantwoordelijk.  

Hier vinden jullie de nieuwe flyer voor studenten. Deze wordt deze week verspreid op de App voor 
studenten. 
Ben je mentor? Bespreek deze flyer met je mentorklas(sen). 
 
Met vriendelijke groet, ook namens de klankbordgroep pestpreventie,  

1.4. Vaccinerende studenten in de media 

 

Er is volop belangstelling voor onze studenten van de afdeling V&V. Gisteren waren 
het Brabants Dagblad en Dtv aanwezig in de Brabanthallen om twee van onze 
studenten die helpen met vaccineren te interviewen. Bekijk hier de 
artikelen BD.nl en een artikel met filmpje op Dtv. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NxDlA9eubc0
mailto:zorgteam@kw1c.nl
https://docs.kw1c.nl/dns-ssc/Informatie/Flyers/Flyer%20pesten%20voor%20medewerkers.pdf
https://docs.kw1c.nl/dns-ssc/Informatie/Flyers/Flyer%20pesten%20voor%20studenten.pdf
https://www.bd.nl/meierij/studenten-beau-en-kyra-vaccineren-tegen-corona-in-hoeveel-armen-ik-heb-geprikt-zeker-vijfhonderd~a8e6e39a/
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/kw1c-studenten-helpen-met-vaccineren-na-de-eerste-paar-prikken-gaat-het-eigenlijk-heel-soepel
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1.5. Studenten MAP bezorgen ouderen een bijzondere middag 

 

Op woensdagmiddag gaven studenten van de theateropleiding diverse optredens 
buiten voor de ramen van Vivent Hof van Hintham. Met muziek, voordrachten van 
zelfgeschreven teksten en dans vermaakten ze de bewoners. De afdeling MHS 
verhoogde de feestvreugde door alle bewoners een muffin uit de eigen keuken aan 
te bieden. Met dank aan de Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken voor de 
ondersteuning. 
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1.6.  Docent fietst 10 uur lang op hometrainer voor goed doel 

 

 

Op 2 maart gaat Ramon van Rixtel, docent Sportacademie, 10 uur lang op een 

hometrainer fietsen. Dit alles voor het goede doel. Eigenlijk 2 goede doelen. 

Energy4All en het mogelijk maken van het examen voor de studenten. 

Ieder jaar organiseert een groep studenten een evenement voor Energy4All met in 

het bijzonder Jenske. Jenske is een meisje uit Rosmalen die een energiestofwisselingsziekte heeft. 

Voor het 2e jaar op rij wordt het een helse klus om een evenement te organiseren in deze tijd van 

corona. 

Vorig jaar lukte het nog met een wandeltocht door de straat van Jenske maar of dat dit jaar weer 

mogelijk is lijkt nog allerminst zeker gezien de huidige ontwikkelingen. Geen evenement betekent 

voor de studenten ook géén examen. Geen examen betekent dus ook studievertraging.  

Dus offerde Ramon zich op als lijdend voorwerp. Op de verjaardag van Jenske zal hij 10 uur lang zijn 

energie geven voor Jenske en zijn studenten. Dit doet hij online met het programma Zwift. Zwift is 



Geautoriseerd  
Coördinator burgerschap                                                                                                                                                                     6 

 

een online programma waar je hometrainer via bluetooth gekoppeld wordt aan het programma 

zodat in een virtuele wereld gefietst kan worden met andere virtuele fietsers of hardlopers.  

Iedereen kan meedoen! Heb je zelf Zwift dan kan je meedoen met de Meetup. Dit kan ook een deel 

van de 10 uur zijn. Meld je dan aan via energy4allsportacademie@gmail.com 

1.7. The Karma Project 

 
Entree opleidingen doen het Karma project 

 

De studenten van de Entree-opleidingen zijn vijf weken bezig geweest met het 
Karma-project. Hiervoor kregen ze 100 euro om iets te doen voor de ander. Ze 
werden begeleid door jongerencoaches van project Karma. 

 

 

Activiteiten in Den Bosch:   

• sportmiddag en versieren voor de Kerst bij Jongerencentrum de Poort 
• kerstcadeaus uitdelen voor een daklozencentrum 
• kleding en shampoo uitgedeeld bij de vrouwenopvang 
• kerstcadeaus uitdelen bij een ouderencentrum 

De studenten van de Entree-opleidingen hebben echt geweldig werk verricht. 

1.8. Studenten verpleging sturen Kerstkaart naar ouderen 
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Ouderenzorg-organisatie Vughterstede en gemeente Vught  kampen met een forse 
toename aan besmettingen en daarom hebben twee medewerkers van Welzijn 
mensen opgeroepen om hun eenzame bewoners wat extra aandacht te geven rond 
de feestdagen. Medewerkers en studenten van Verpleging zagen deze oproep en 
wilden graag een steentje bijdragen. Maandag werden de eerste 35 kaarten 

verzonden. 

1.9. Wethouder Kahya schrijft samen met studenten voor rechten van den mens 
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In Workplaza waren een klein aantal studenten van FBO en V&V aanwezig om samen 
met wethouder Ufuk Kahya van de gemeente 's-Hertogenbosch, die vroeger zelf 
mensenrechtenactivist was, en Dominique Majoor brieven te schrijven voor de 
jaarlijkse actie van Amnesty 'Write for Rights'. Ze schreven persoonlijke kaarten aan 
onterecht gevangenen en brieven aan de regeringen van de landen waar de 

gevangenen vastzitten, om ze vrij te laten. 

Na een korte kennismaking en een quiz over Amensty gingen de aanwezige studenten met veel 
aandacht schrijven. Kahya vond het fijn om er te kunnen zijn, omdat het zo belangrijk is om aandacht 
aan deze mistanden te geven en er voor te zorgen dat dat juist bij jongeren dat belang ook 
wordt gevoeld. 

Een brief schrijven lijkt een klein gebaar, maar een grote hoeveelheid brieven kan wel degelijk zorgen 
dat deze gevangenen worden vrijgelaten. Maar het is sowieso goed om de gevangenen te laten 
weten dat we aan ze denken. 

In totaal deden ruim 1.500 studenten mee aan de actie. 
 

1.10. Medaillon kopen voor het goede doel 

 

 

Ook dit jaar zetten studenten van de Sportacademie zich in voor Energy4All.   
15 fanatieke studenten proberen met verschillende activiteiten zoveel mogelijk geld 
op te halen. 

Energy4all is een goed doel dat geld inzamelt voor kinderen met een 

energiestofwisselingsziekte. Deze kinderen komen al vaak op jonge leeftijd ter 

overlijden en halen in de meeste gevallen hun tiende levensjaar niet. Deze kinderen hebben vaak 

geen energie en zijn erg snel moe. In het bijzonder zetten wij ons in voor Jenske, Jenske is een meisje 

van 11 uit Rosmalen die lijdt aan deze ziekte en samen met haar gaan wij ons weer inzetten voor dit 

goede doel. Zodat er zo snel mogelijk een medicijn op de wereld komt en deze kinderen een langer 

en energieker leven kunnen lijden. Het geld dat wij inzamelen is voor verder onderzoek. 
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We hebben dit jaar een leuke kerstactie bedacht: KERSTHOUTJES. Deze houtjes zijn leuk om in de 

kerstboom te hangen, maar ook om te geven met cadeau of als een spontaan cadeau. Je kan je eigen 

kerstwens of kerstplaatje erop laten graferen en achterop staat ons logo.  

1.11. Kaartenstorm bij Marketing & Communicatie 

 

 

Door: Sanne Schoenmakers (student Mediaredactie)  

Deze week vindt er op de afdeling Marketing & Communicatie een 'Kaartenstorm' 
plaats. De actie heeft als doel om mensen een steuntje in de rug te geven door ze 
een ansichtkaartje te sturen. Deze kaart wordt in een envelop van het college 
verzonden en daarbij wordt een leeg tweede postkaartje toegevoegd. De bedoeling 
is dat degene die het kaartje ontvangt, meedoet met de 'storm', door het extra 

postkaartje in de envelop door te sturen naar iemand anders.  

 

1.12. Inzameling voor Stichting Hulphond 
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Op donderdag 12 november zijn studenten van de opleiding Commercieel 
Medewerker (BOL, leerjaar 1) aan de slag gegaan met het goededoelenproject 
Stichting Hulphond. Heel periode 2 gaan zij op donderdagmiddag en vrijdagochtend 
onder bezielende leiding van Vicky Velthuizen, regiocoördinator donateurswerving 
regio zuidoost van Stichting Hulphond, aan de hand van opdrachten in allerlei 

verschillende werkvormen acties bedenken om geld in te zamelen voor Stichting Hulphond.  

Tijdens de lessen Marketing en Sales krijgen de studenten voornamelijk theorie, die tijdens dit project 
concreet wordt. Ook de interactieve lessen Gespreksvaardigheden dragen bij aan het verwerven van 
de basis die nodig is om hun doel te kunnen bereiken binnen de daarvoor gestelde deadlines.  

Onze studenten gaan met elkaar samenwerken en binnen de visie van Stichting Hulphond hun steentje 
bijdragen aan dit mooie doel. 

13. Studenten Commercieel Medewerker aan de slag met het goededoelenproject ShelterSuit  

 

 

Op vrijdag 13 november zijn, net als vorig jaar, studenten van de opleiding 
Commercieel Medewerker (BOL, leerjaar 1) aan de slag gegaan met het 
goededoelenproject ShelterSuit. Heel periode 2 gaan zij op vrijdag aan de hand van 
opdrachten in allerlei verschillende werkvormen acties bedenken om geld in te 
zamelen voor ShelterSuit. 

Tijdens de lessen Marketing en Sales krijgen de studenten voornamelijk theorie, die tijdens dit project 
concreet wordt. Ook de interactieve lessen Gespreksvaardigheden dragen bij aan het verwerven van 
de basis die nodig is om hun doel te kunnen bereiken binnen de daarvoor gestelde deadlines. En wat 
dacht je van Commerciële Calculaties? Dat kan ook van pas komen als het gaat om inkoop en verkoop 
van goederen of diensten ten gunste van ShelterSuit! 

Onze studenten gaan met elkaar samenwerken en zullen zich deze periode mogelijk ook binnen KW1C 
laten zien en horen. Zij willen geld ophalen voor het goede doel en daarin kunt u uiteraard ook uw 
steentje bijdragen. 

Team Commercieel Medewerker wenst deze studenten veel succes! 

14. Scholing pestpreventie 
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Ook in deze periode is het belangrijk om alert te blijven op pesten. Online of fysiek. 

Weet jij op welke signalen je moet letten? Weet jij wat je moet doen als het 

voorkomt in jouw klas? Weet jij welke aanpak in het pestprotocol van ons college 

beschreven staat? Ken jij de No Blame Methode al? Hebben jullie op de afdeling al 

een concreet en bruikbaar pestpreventieplan? 

Deze zaken, én nog meer, komen aan de orde in de scholing pestpreventie.  

15. Start GSA groep voor studenten Koning Willem I College 
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START GSA supportgroep (LHBTI). 

Deze oproep is bedoeld voor iedereen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, 
transgender of intersekse is (of daar nog over twijfelt). Lijkt het jou leuk om met 
gelijkstemden contact te leggen en ervaringen uit te wisselen? Op het Koning Willem 
I College starten we met een supportgroep GSA. 

16. Burgerschap en de MBO-raad 

 

Hoe zorg je voor een invulling van burgerschapsonderwijs die recht doet aan de 
complexiteit van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen? Eenzaamheid, 
verveling en gemis spelen een grote rol in het leven van studenten, ze krijgen heel 
veel informatie te verwerken en het spanningsveld tussen het individu en het 
collectief is heel duidelijk voelbaar. Burgerschap is in deze tijden van onschatbare 
waarde. Daarom organiseerden MBO Raad / Kennispunt MBO Burgerschap voor 

docenten, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden op maandag 24 mei een talkshow. Te 
gast waren onder andere collega's Henk Langenhuijsen, Dennis Bok en MAP-student Tycho Nomes. 
Ieder vertelde vanuit zijn eigen ervaring. Heb je het gemist? Kijk dan hier de opname terug. 
 

https://youtu.be/Rqx8a8RmgLQ
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17. Advies of hulp nodig bij financiële problemen? 

 
Ons college is betrokken bij het Netwerk tegen Armoede in 's-Hertogenbosch. 
Hiervoor is pasgeleden de website STA.NL gelanceerd. Op deze site vind je een 
overzicht van alle Bossche instanties waar je terecht kunt als je financiële problemen 
hebt. Denk aan kleding, eten, wonen, maar ook school, sport, vrije tijd en vervoer. Je 
kunt op deze website ook terecht voor advies. Financiële problemen kunnen zorgen 

voor veel stress en onrust. Schoolresultaten kunnen hierdoor achterblijven. 
 
Feiten: 
-Eén op de twaalf jongeren in Nederland groeit op in armoede 
-37% van de mbo'ers van 18 jaar en ouder heeft schulden 
-Eén op de vier mbo'ers van 18 jaar en ouder heeft betalingsachterstanden 
 
Heb je vragen of heb je hulp nodig van bijvoorbeeld een budgetcoach? Neem dan contact op met 
het zorgteam. 

 

2. Op cultureel gebeid 

2.1. Inleiding 

E5Cultplein stimuleert deelname aan culturele activiteiten en organiseert, samen met 
leerbedrijf Sterk van de mbo-theateropleiding, diverse activiteiten in de Koningszaal van het 
college en op andere plaatsen. E5Cultplein heeft een collegebreed aanbod en biedt 
ondersteuning en verdieping bij onder meer burgerschap, communicatie, creatieve vorming 
en mentorlessen. Het Koning Willem I College neemt daarin een unieke positie in. 

De Koningszaal is een ontmoetingsplaats. Daar hebben we aandacht voor persoonsvorming, 
cultuur en talentontwikkeling en sluiten we aan bij de uitgangspunten van het college en de 
visie van een Unesco-school. De samenwerking met leerbedrijf Sterk en culturele en 

mailto:zorgteam@kw1c.nl
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maatschappelijke instellingen in de eigen omgeving is van belang voor het Koning Willem I 
College. 

Het afgelopen jaar hebben vanwege de coronacrisis minder studenten de Koningszaal 
bezocht, maar er waren wel diverse activiteiten. Enkele voorstellingen zijn in de Koningszaal 
gefilmd en zijn online beschikbaar gesteld. 

De derdejaars theaterstudenten, stagiairs bij leerbedrijf Sterk, werken momenteel toch aan 
voorstellingen voor alle studenten van het KWIC. Alleen in het najaar was theaterbezoek 
beperkt mogelijk en daarom maken we filmregistraties, met dank aan de docenten en 
studenten van de afdeling MAP. Deze registraties kunnen online ingezet worden voor onder 
meer burgerschap. 

2.2. Dancing with myself 

 

In oktober was Dancing with myself in de Koningszaal te zien. Een 
voorstelling over omgaan met anderen en hoe lastig het is als je in een 
isolement zit of als je vooral met jezelf bezig bent. Regie: oud-student Koen 
van Hensbergen.  
 
Te zien: https://vimeo.com/468078722/0818e03724 

 

 

 

2.3.  Angels of America 

 

In november werd de voorstelling Angels of America in de Koningszaal 
gespeeld. De voorstelling speelt zich af in de jaren tachtig en gaat over het 
gevaarlijke virus dat aids veroorzaakt. Deze toen nog dodelijke ziekte 
veroorzaakte onrust en angst, ook omdat velen niet langer konden ontkennen 
dat ze homoseksueel waren. Een voorstelling over jezelf durven zijn, 
maskers, kwetsbaarheid én de actualiteit. Regie: oud-student Myra Bodian.  

 
Te zien: https://vimeo.com/488126674/b4a2b4fbc6 

https://vimeo.com/468078722/0818e03724
https://vimeo.com/488126674/b4a2b4fbc6
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2.4. We/The people 

 
In december mochten de derdejaars studenten gebruikmaken van de 
KASerne, het leegstaande restaurant bij het KWIC aan de Vlijmenseweg. Dat 
leverde We/The people op. Een kerstvoorstelling van een uur over ons, over 
verschillen en overeenkomsten, over elkaar zien en begrijpen. Regie: Raoul 
op ’t Hoog en Natasja d’Armagnac, docenten van de opleiding Artiest. Tekst: 
oud-student Jorg van den Kieboom. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Dan maak je maar zin 

 

De voorstelling Dan maak je maar zin, twee jaar geleden een succes in de 
Koningszaal, is eveneens gefilmd en kan nu in de lessen worden gebruikt. De 
voorstelling gaat over praten over seks. Zie: Dan Maak Je Maar 
Zin Josephine Coers, inmiddels oud-student, wil graag online of in de klas 
een nagesprek doen of een gastles geven. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. 

2.6.. Zeven sloten 

 

De voorstelling + interactief gesprek Zeven sloten over verkeersveiligheid is 
afgelopen najaar meer dan 20 keer opgevoerd voor studenten van K&E. Dat 
was zeer de moeite waard. Ook nu weer kunnen klassen en/of opleidingen 
zich aanmelden voor zowel een fysieke voorstelling voor 1x klas of een 
online-versie. 

*Dit jaar waren er in april geen Vrijheidscollege in de Koningszaal. Wel waren er online-
mogelijkheden. 

2.7. I apologize to you for the mess 

 

Studenten van het Koning Willem I College speelden onder regie van Lars 
Koning deze voorstelling, die verhaalt over Lana, een klimaatactiviste in hart 
en nieren. Door een conflict met de maatschappij komt Lana in conflict met 
zichzelf. Ze heeft het gevoel dat er niet naar haar geluisterd wordt door de 
maatschappij en dat het lot van de wereld in haar handen ligt. Jan Palach en 
David Buckel inspireren Lana, ze wilt zichzelf verbranden. Vuur is een 

abstract personage die Lana’s geweten weergeeft; vuur relativeert de beslissingen en 
gedachtes van Lana. Hoe meer Lana radicaliseert, des te meer vuur relativeert. Lukt het 

https://youtu.be/PS9qYMDQbEY
https://youtu.be/PS9qYMDQbEY
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Lana om haar zelf weer terug te vinden? Bekijk de voorstelling op https://youtu.be/cMn4-
MCgezU 

 

 

In het nagesprek kan je studenten bijvoorbeeld vragen: Kun jij je verbinden met Lana? 
Begrijp je haar? Wat zou ze ook kunnen doen? Wat zou jij in het geval van Lana doen? Wat 
staat het meisje in de steigers voor? Wat vinden jullie van het klimaat? Kunnen we het nog 
redden? Veel plezier! 

2.8. 3.33 

 

Een theatervoorstelling door leerdrijf Sterk over de gevaren van social media en over de 

vraag wie je echt bent. https://youtu.be/MvMfJX8Cdvg   

2.9. Nadia 

 

Een theatervoorstelling door leerbedrijf Sterk over verslaving i.s.m. Novadic-Kentron 

https://youtu.be/IOJmGVjmSF8   

2.10. The leading lady 

 

Een theatervoorstelling via teams + nagesprek over man/vrouw rollen 

https://youtu.be/yzSEeKvemSE   

2.11. Externe theatervoorstellingen 

 

theatergroep AanZ – met Leef – over seksuele diversiteit –  

theatergroep Ruud den Dekker – Gun mij dat ik ga – over zelfdoding 

https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcMn4-MCgezU&c=5715980110004224&s=5741754678509568&ns=lerenvoormorgen
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcMn4-MCgezU&c=5715980110004224&s=5741754678509568&ns=lerenvoormorgen
https://youtu.be/MvMfJX8Cdvg
https://youtu.be/IOJmGVjmSF8
https://youtu.be/yzSEeKvemSE
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3. Gezondheid 

3.1. Vitaliteit binnen het Koning Willem I College 

 

Vitaliteit staat al lange tijd op de agenda van het Koning Willem I College. Om goed 
onderwijs te kunnen verzorgen zijn namelijk niet alleen vakbekwame, maar ook vitale en 
gemotiveerde medewerkers nodig. Er zijn diverse initiatieven ondernomen om jou hierbij te 
ondersteunen, denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om gebruik te maken van 
fitnessfaciliteiten, of de trainingen Energiek aan het werk of Mindfulness. 

We hebben gemerkt dat het aanbod nog niet bij iedereen goed bekend is. Bovendien is het 
aanbod uitgebreid met onder andere de training Duurzame inzetbaarheid en regie, de 
workshop Leef ik gezond, de workshop Voeding en energie en de workshop Gezond slapen. 
Daarom hebben we de  diverse mogelijkheden nu samengebracht op één plek. Op onze 
‘Vitaliteitspagina’ zie je in één duidelijk overzicht waar jij allemaal gebruik van kan maken. 
Het helpt jou om de beste keuze te maken. Want het college biedt kaders, maar jij bent zelf 
aan zet om ervoor te zorgen dat je vitaal, weerbaar en veerkrachtig blijft.  

3.2. De gezonde schoolweek voor medewerkers KW1C 

 

Studenten van de Sportacademie zijn gestart met het project "de gezonde schoolweek" voor 
de medewerkes van het Koning Willem I College" 

 
 
Een bericht namens de projectgroep: 
Corona heeft een grote impact op ons leven en ook veel op ons sportieve 
leven. Alle sportscholen en verenigingen zijn dicht en buitensport kan amper 
tot niet. 
Daarom willen wij, 11 studenten van de Sportacademie, jullie weer in 
beweging zetten. Want door meer beweging gaan we ons beter voelen. 

We bieden jullie online in de week van 17 mei, elke dag, verschillende activiteiten aan zoals 
een dansworkshop salsa, een kookworkshop, en nog veel meer! 
Zie hiervoor de menukaart in dit bericht (link). 
Op de menukaart staan QR-codes die jullie doorlinken naar de activiteiten. Je kan de 
activiteiten op elke moment van de dag doen, hoe flexibel is dat? 
Wij hopen dat jullie meedoen zodat we van het Koning Willem 1 College een nog gezondere 
school kunnen maken. 
 
Klik hier op de menukaart voor de activiteiten die jij kan volgen via Youtube. 

https://indd.adobe.com/view/dd414d28-2465-4035-9bfb-97ac60826ba7
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3.3. Monkey Moves en Koning Willem I College en een nieuw multisport concept 

 

 

 
De oplossing voor sport met dreumesen, peuters en kleuters. Monkey Moves en 

Emplina slaan de handen in een. Kinderen met plezier laten bewegen én ook nog 

eens goed. Dat is waar deze bijzondere samenwerking om draait.  
 
Samen met leerlingen van de opleiding Sport en Bewegen zullen wij de 

apekoppies gaan begeleiden in het leren ervaren van zoveel mogelijk 
verschillende sporten. 
Monkey Moves is een sociale onderneming dat multisport benadert vanuit een 
wetenschappelijk oogpunt met een doorlopende leerlijn vanaf 1.5 jaar.  
 

 


