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Introductie 
 
Dit is het strategisch beleidsplan duurzame ontwikkeling van het Koning Willem I College, Postbus 

122, 5201 AC ’s-Hertogenbosch, tel 073-6249624, URL: http://www.kw1c.nl, E-mail: info@kw1c.nl.  
 
Het Koning Willem I College is een R.O.C., een regionaal opleidingscentrum voor het middelbaar 

beroepsonderwijs en funderende educatie.  
 
Het strategisch beleidsplan bevat de organisatie, de prestatie-indicatoren, de procedures en de 

formulieren voor het plan.  
 
Het systeem wordt continu bijgesteld afhankelijk wat voor verbeteringen en wijzigingen resulteren uit 

het overleg dat regelmatig plaatsvindt. 
 
De wijzigingen worden aangegeven met een revisienummer.  De coördinator duurzaamheid beschikt 

over de meest recente revisie. Het  plan wordt actueel gehouden en bijgesteld door de 
duurzaamheidscoördinator in samenwerking met de Global Goals Expertise Groep  die de voorstellen 
formuleren of  de wijzigingen doorvoeren. Vervolgens worden ze geautoriseerd door degene die 

daartoe bevoegd is en gepubliceerd op het portaal. 
  
Deze site is toegankelijk voor alle medewerkers van het Koning Willem I College.    

Daarnaast bestaat er één geparafeerde hard copy van het strategisch beleidsplan voor de 
duurzaamheidscoördinator.    
 

De codes die gebruikt worden zijn als volgt tot stand gekomen: 
 

Afkorting Herkomst  

KWIC / DZH Koning Willem I College Duurzaamheid 

PI Prestatie-indicator 

ORG Organisatie 

PRO Procedure 

FOR Formulier 

  
 

De prestatie-indicatoren geven richting aan het te voeren beleid. Zij staan beschreven in de PI-serie 
De organisatie om te komen tot het strategisch beleid staat beschreven in de ORG-serie en de 
procedures (de werkinstructies) die daarbij gevolgd worden in de PRO-serie. De eventuele formulieren 

en verslagen staan beschreven in de FOR-serie. 
 
In dit beleidsplan komen eerst de hoofdlijnen aan bod die worden geautoriseerd door het CvB.  

Daarna worden de deelonderwerpen verder uitgewerkt in documenten die worden geautoriseerd door 
het management die er verantwoordelijk voor is.   
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Inleiding 

 
Van de term duurzaamheid of  beter duurzame ontwikkeling wordt gezegd dat het een containerbegrip 
is. Via deze inleiding wordt getracht helderheid te scheppen in wat we bedoelen en wat we kunnen 

doen om te komen tot een meer duurzame samenleving.  
 
De of f iciële def initie (vanuit het Bruntland rapport) luidt:  

“Duurzame ontwikkeling is dat we willen voorzien in de behoef ten van de huidige generatie zonder het 
voor toekomstige generaties onmogelijk te maken in hun behoef ten te kunnen voorzien”.  
 

Vanuit het Koning Willem I College vinden we het positiever in plaats van het woord behoef ten het 
woord geluk te gebruiken.  
 

De def initie wordt dan: 
Duurzame ontwikkeling is dat we willen zorgen dat mensen gelukkig kunnen worden en kunnen 
blijven. Ofwel geluk voor iedereen voor altijd.  

 
In onze kernwaarden staat dat we gaan voor een betere wereld. Zo kan je het ook stellen.  
 

De Verenigde Naties hebben er sustainable development goals (SDG’s ) op geformuleerd die zowel 
van toepassing zijn op derde wereld landen als op de ontwikkelde landen.  
 

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).  
 

Kate Raworth zegt in haar visie van de donut-economie dat de economie mag draaien zoveel hij wil 
maar dat die wel sociaal moet blijven (zodat iedereen de mogelijkheid kan krijgen gelukkig te worden)  
en moet blijven binnen de grenzen van de aarde zodat we ook gelukkig kunnen blijven.  

 
Werken aan de grenzen van de aarde doe je via SDG 6-7-13-14-15  
Werken aan een gezonde sociale basis doe je via SDG 1-2-3-4-5-8-10-16 

Intermediair zijn de andere SDG’s namelijk 9-11-12-17 en natuurlijk zijn ze allemaal verweven. 

 

 

Inleiding 

KWIC.DZH.O1 

DATUM:23-11-21 

REVISIE: 2 



 

Geaccordeerd door de duurzaamheidscoördinator  
 

 
 
In de sociale basis streven we 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.  

 
De SDG’s die te maken hebben met de grenzen van de aarde vormen het ecologisch plafond.  Ze 
hebben te maken met de energietransitie, de opbouw van een circulaire economie en de verbetering 

van de biodiversiteit. Dit wordt ondersteund door de duurzaamheidscoördinator.  
 
Omdat de problemen mondiaal zijn en de school en studenten daar een bijdrage aan kunnen leveren, 

wordt dit ondersteund en gecoördineerd vanuit het bureau Internationalisering. 
 
We moeten nog heel wat stappen maken op het gebied van energie, grondstoffen, water,  

biodiversiteit, mobiliteit, inkoop en voeding/voedselproductie. De oplossing zit hem in de trias regels 
eerst trachten energie, materialen en water te besparen dan als je het toch nodig hebt alles met  
duurzame energie en materialen en zet die vervolgens zo ef f iciënt mogelijk in.  

 
Eerst refuse, reduce, rethink, redesign 
Dan reuse, repair, refurbish, remanufacture 

Dan  recycle, repurpose 
 
En dit in een sociale maatschappij met behoud en verbetering van de biodiversiteit op land en in het 

water. 
 
Als school kunnen we hieraan bijdragen en kunnen we het goede voorbeeld geven. Dit door aandacht 

te besteden aan armoede, honger, gezondheid, gendergelijkheid, inclusie, fatsoenlijk werk, het 
verkleinen van  inkomensverschillen, vrede  en samenwerken. Maar ook door te gaan naar een 
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klimaatneutrale school op groene energie, verwarmd met warmtepompen met zoveel mogelijk 

zonnepanelen en wie weet aangesloten op een warmtenet of  voorzien van warmte-koude opslag in de 
bodem. Door gebouwen te isoleren, door LED verlichting aan te brengen met bewegings- of  
daglichtsensoren, op lage temperatuur verwarming met goed geventileerde, CO2 gestuurde 

luchtbehandeling met warmteterugwinning. Door duurzaam en circulair in te kopen en door in de 
catering zoveel mogelijk gezonde, streek- en seizoensgebonden biologische producten aan te bieden. 
Daarnaast door water te besparen, door de biodiversiteit in en om de school te verbeteren en door het 

bevorderen van duurzame mobiliteit.  
 
Vandaar dat het Koning Willem I College een Unesco school is en dat we het SDG-charter hebben 

ondertekend.  
 
We werken hieraan via de Whole School Approach. Daarbij wordt gekeken naar duurzaamheid in de 

curricula, bij de stages, in de schoolorganisatie, bij opleiding en training en in relatie met de 
maatschappij. Dat alles uitgaande van een visie en een missie.   

 

Het CvB heef t in 2020 het SDG-charter ondertekend en heef t een Global Goals Expertisegroep in het 
leven geroepen die adviseert richting het strategisch beleidsplan en de meerjarenplannen. 
De groep informeert het CvB, het management en de teamleiders en organiseert activiteiten. 
 

In de groep zitten de coördinator voor de sociale kant van duurzaamheid en burgerschap, de 
coördinator voor de planet kant en die voor internationale zaken. Daarnaast nemen een medewerker 
communicatie, het facilitair bedrijf , een student van de studentenraad en enkele directeuren of  

teamleiders deel aan de groep.  






