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Stichting Schooldag van de duurzaamheid heeft ten 
doel kinderen spelenderwijs bewust te maken van 
duurzaamheid in het algemeen en de Global Goals 
in het bijzonder en hen in beweging te brengen 
voor een leukere, eerlijkere en schonere wereld.

Inleiding

“Ieder kind heeft recht op een leuke, eerlijke en schone toekomst”

Het doel hiervan is dat kinderen wereldburgers worden die vanuit systeemdenken naar 
elkaar en de aarde kijken en vanuit die manier van kijken beslissingen nemen. Als ze 
dat met elkaar samen doen, komt iedereen er sterker uit.
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Missie Schooldag van de duurzaamheid

“Leerlingen in de basisschoolleeftijd hebben zich 
systeemdenken eigen gemaakt en realiseren zich dat 
ze onderdeel zijn van een groter geheel en dat een 
duurzame samenleving impliceert dat ze elkaar en 

een gezonde aarde nodig hebben”.

Onze focus ligt op 2030, het jaar waarin de Global Goals geïmplementeerd moeten zijn
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De SDGs vormen een gemeenschappelijke en internationaal geaccepteerde taal om concrete 
afspraken te maken richting een duurzame samenleving. De focus ligt daarbij op 2030, het jaar 
dat door de VN is afgesproken als het jaar waarin de Global Goals geïmplementeerd moeten zijn.

Kinderen zijn uitstekend in staat om een positieve maatschappelijke impact te maken. Ze zijn 
meer dan wie dan ook in staat om kritische zaken onbevooroordeeld bespreekbaar te maken. En 
kinderen denken vrij van cultureel, religieus en politiek gekleurde kaders. Kinderen maken dat 
volwassenen ongehinderd door sociale normen het gesprek met hen aangaan.

De overtuiging dat ´kennis is keuze´ ligt ten grondslag aan de beslissing om ook kinderen kennis 
over de SDGs bij te willen brengen. Het gaat ten slotte om hun toekomst.

Visie
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Onze droom

• De VN heeft bepaald dat de Sustainable Development Goals in 2030 gerealiseerd 
moeten zijn. Daarom richten wij ons op 2030: in 10 jaar willen we dat zoveel 
mogelijk basisschoolkinderen in NL een Schooldag van de duurzaamheid mee 
kunnen maken, zodat een nieuwe generatie het duurzame gedachtegoed als 
vanzelfsprekend meeneemt naar de toekomst.

• In de periode 2020-2029 deelname aan een Schooldag van de duurzaamheid door 
1.000.000 leerlingen in groep 3 t/m 8 op ruim 6.000 basisscholen.

• Als afsluiting van het project in 2030, het jaar waarin de Sustainable Development 
Goals gerealiseerd moeten zijn, een Nationale Schooldag van de duurzaamheid à la 
de Koningsspelen waar zoveel mogelijk basisscholen aan meedoen.

• Om een zo groot mogelijke deelname door scholen ter realiseren, is ons streven 
om de scholen kosteloos aan de Schooldag van de duurzaamheid te laten

deelnemen.
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“Ieder kind heeft 
recht op een leuke, 
eerlijke en schone 
toekomst”



naar 7 Junior Global Goals

Een gemeenschappelijke kindertaal:
17 Global Goals met 169 subdoelen vereenvoudigd en wetenschappelijk onderbouwd

STAP 1
Strategie
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De Junior Global Goals vormen de opstap

naar de ‘volwassen’ SDGs

‘Samen sterk voor een leuker, eerlijker en schoner 
leven’
De Schijf van Zeven is het beeldmerk van de 
gezamenlijke Junior Global Goals. Kennis van de 
Schijf van Zeven en daarnaar handelen, draagt bij 
aan het realiseren van een duurzame wereld en de 
Global Goals. Ieder doel kan op zichzelf staand 
worden ingezet, maar draagt ook binnen de Schijf 
van Zeven als geheel bij aan de bewustwording wat 
een duurzame wereld inhoudt.
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STAP 2
Strategie



Spelenderwijs aan de slag op een 

Schooldag van de duurzaamheid

• Een Schooldag van de duurzaamheid is niet het zoveelste 
nieuwe lespakket. Het is een dag(deel) boordevol leuke 
activiteiten om de Junior Global Goals te leren kennen en 
te ervaren. Een aanpak met veel interactie en eigen 
inbreng, zodat kinderen echt in beweging komen.

• Er wordt daarbij rekening gehouden met de belasting van 
leerkrachten. Het organiseren van een Schooldag van de 
duurzaamheid mag geen ‘tour de force’ zijn. 
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Strategie



Klik op de afbeelding op het filmpje te starten

Start op 10-10-2016

Wethouder Nicole Olland van Gemeente Rheden neemt het initiatief om ‘iets met 
duurzaamheid en kinderen te doen’. Deze vraag is de aanloop naar het concept van 
Schooldag van de duurzaamheid.
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https://vimeo.com/295769328


Aan de pilotfase van Schooldag van de duurzaamheid deden mee:
• bijna 100 basisscholen in heel NL
• ca. 10.000 basisschoolkinderen
• honderden middelbare scholieren dmv

maatschappelijke stage
• in vier verschillende varianten

De pilotfase is mogelijk gemaakt door:
• verschillende gemeentes
• samenwerkingen met enkele bedrijven en maatschappelijke organisaties 
• een gift van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Resultaten
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• In de pilotfase is gebleken dat basisscholen graag meedoen, omdat het programma op zo’n 
manier wordt aangeboden dat het ontzorgt en een docent geen voorbereidingstijd nodig heeft;

• Scholen en leerlingen zijn enthousiast over het aangeboden programma en worden door een 
gehouden Schooldag van de duurzaamheid geïnspireerd om verder aan de slag te gaan met het 
onderwerp duurzaamheid en de SDGs in het bijzonder. 

• Gemeenten ervaren een Schooldag van de duurzaamheid als een mede-invulling van hun 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de realisatie van de SDGs voor 2030.

• Deelnemende bedrijven in variant 4 vinden hun deelname waardevol en zinvol. 

Deelnemers blij met vernieuwende aanpak

De pilotfase heeft aangetoond dat een landelijke realisatie van Schooldag van 
de duurzaamheid een concrete bijdrage levert aan de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor bewustwording over en realisatie van de SDGs
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Conclusie Pilotfase

“Een beweging naar een duurzame samenleving kan
in gang worden gezet door kinderen, met een 
Schooldag van de duurzaamheid als middel ”
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WERVING EN 
COMMUNICATIE

“We willen zoveel 
mogelijk kinderen een 
Sdvdd laten beleven”



1. Benadering van Global Goals gemeenten via wethouders duurzaamheid, wethouders educatie 
en griffiers met:
• Steun van gemeente Rheden als ‘meest inspirerende Global Goals gemeente 2019’ en
• Steun van gemeente Hoorn door het uitnodigen van omliggende gemeenten om ook mee te gaan 

doen

2. Benadering van (Global Goals) Gemeenten die een NME centrum hebben:
• Landschap van NME centra in NL in kaart gebracht waardoor gericht toenadering kan worden 

gezocht;
• Zeer positieve samenwerking met NME van gemeente Hoorn als inspirerend voorbeeld

3. Benadering van schoolbesturen en schooldirecties

Directe werving van deelnemers

ACQUISITIE
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Vanuit de wetenschap dat als kinderen iets echt leuk vinden om mee bezig te zijn, het ook voor scholen 
leuk is om ermee aan de slag te gaan (van push naar pull), is de Junior Global Goals Tour bedacht. 
Daarmee kan buiten Schooldag van de duurzaamheid om, meer bekendheid aan de Junior Global Goals 
worden gegeven om zo de kans te vergroten meer Schooldagen van de duurzaamheid te kunnen 
organiseren. De onderdelen van de Junior Global Goals Tour zijn daarmee allemaal promotionele 
activiteiten.

• De Junior Global Goals Tour biedt doe-activiteiten op plekken waar kinderen al samenkomen en op 
een manier die kinderen aanspreekt. Bijv. op de BSO, bibliotheken, scouting en (sport)verenigingen.

• Met de Junior Global Goals Tour willen we aanhaken bij bestaande sociaal maatschappelijke 
initiatieven zoals de Koningsspelen, Buitenspeeldag, Buurtdag en internationale dagen die aandacht 
vragen voor duurzaamheid. Bijv. Warme Truiendag, World Ocean day, dag van de Rechten van het 
Kind, Earth Hour, Earth Overshoot Day, etc.

Indirecte werving via de Junior Global Goals Tour
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JGG TOUR



• 10-10-2018: Eerste introductie van de Junior* Global Goals in NL. 20 Basisschoolkinderen 
haalden de Global Goals dromen op bij treinreizend Nederland en overhandigden deze in 
Climate Planet op het Jaarbeursplein aan Hugo von Meijenfeldt, de nationale coördinator van 
de SDGs. Klik hier voor de teaser**.

• 10-10-2019: Door een samenwerking met de Nationale Voorleesactie kwam het verhaal over 
de Junior* Global Goals bij duizenden basisschoolkinderen terecht via het voorleesverhaal 
“Sem en Saar geven positieve energie”. Omdat de JGGs niet specifiek werden genoemd in het 
voorleesverhaal zelf, zijn een animatievideo, een spoken word van rapper Georgios Lazakis 
en voorleestips beschikbaar gesteld.

• Tussen 2017 en 2019 zijn verschillende varianten van een Schooldag van de duurzaamheid 
georganiseerd waar kinderen spelenderwijs leerden over de JGGs. Klik hier voor een verslag 
van de Rhedense Sdvdd als voorbeeld.

Het landschap van de Junior Global Goals

* De Junior Global Goals heetten voorheen Kinder Global Goals
** Klikken op de onderstreepte woorden, opent een video of een pagina op een website
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JGG TOUR

https://vimeo.com/298396259
https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/voorleestips-10102019/
https://vimeo.com/357583349
https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/voorleestips-10102019/
https://vimeo.com/373899208


Lopend:
• Schooldagen van de duurzaamheid via gemeentes/ NME centra en op aanvraag van individuele scholen;
• Structureel onderdeel van de Nationale Voorleesactie op 10-10 door een doe-activiteit te verbinden aan het 

thema van de Voorleesactie;
• Junior Global Goals Challenge, ontwikkeld in Covid-19 periode: te vinden via onze website en www.lesopafstand.nl, 

een initiatief van de PO-Raad;
• Spoken word over de JGGs met rapper Georgios Lazakis, o.a. verstuurd naar Minister-President in aanloop naar 

Europees overleg over ‘het herstel van de samenleving na Covid-19’

Ontwikkelwensen:
• Educatieve Junior Global Goals online game
• Global Goals lied (met arrangeur Edwin Schimscheimer)
• Global Hero Brigade
• Boek met voorleesverhalen: over elke JGG een verhaal voor de onder-, midden- en bovenbouw
• Junior Global Goals loyaliteitscampagne met een retailer (self-liquidating)
• Aanbod van JGG doe-activiteiten aan bijv. bibliotheken, clubs, de BSO en scouting en verbinding

zoeken met bestaande (internationale) maatschappelijke initiatieven 

Junior Global Goals Tour – Onderdelen
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JGG TOUR

https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/jgg-challenge/
http://www.lesopafstand.nl/
https://vimeo.com/357583349
http://www.edwinschimscheimer.nl/


Door kinderen via verschillende activiteiten in verbinding te brengen met de JGGs en hen te activeren 
om zelf aan de slag te gaan, ontstaan er op verschillende plekken in onze samenleving groepjes 
kinderen, die actief bijdragen aan bewustwording over en implementatie van de JGGs. En via de JGGs aan 
de Sustainable Development Goals.

Om deze kinderen het gevoel van erkenning voor deze prestatie te geven, worden zij beloond met een 
certificaat en/of ‘lintje’ en worden een Global Hero. Samen vormen zij de Global Hero Brigade.

Deze Brigade wordt op een online platform zichtbaar gemaakt, waardoor de kinderen in de gelegenheid 
worden gesteld om met elkaar in contact te treden en zo geïnspireerd worden om in hun eigen omgeving 
nieuwe Global Heros te creëren.
Kinderen die mee hebben gedaan aan een Schooldag van de duurzaamheid, kunnen – als ze willen – een  
Global Hero worden.

Global Hero Brigade
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• Met de website www.schooldagvandeduurzaamheid.nl zijn we zichtbaar voor iedereen
• Met specifieke gemeentepagina’s (bij variant 4) worden relevante doelgroepen geïnformeerd, 

bijv. https://hoorn.schooldagvandeduurzaamheid.nl/
• Sdvdd is lid van Leren voor Morgen, ondertekenaar van de SDG Charter en partner van enkele 

organisaties. Daardoor wordt het initiatief ook vermeld op websites van andere organisaties.
• Met social media platforms van Facebook, Vimeo en Instagram bereiken we kinderen, 

leerkrachten en ouders. Met LinkedIn en Twitter richten we ons tot de bedrijfsmatige en 
overheidsgerelateerde doelgroepen.

• Met gerichte mailings benaderen wij specifieke doelgroepen zoals gemeenten en bedrijfsleven
• Met publicatie van testimonials verstevigen wij onze communicatie
• Met zelf geproduceerde video’s richten wij ons op leerkrachten en leerlingen

Inzet van communicatiemiddelen
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ONZE 
ORGANISATIE

En kansen en 
bedreigingen voor 
onze droom



Ons team

• Judy van der Lijke – programmamanager en 

wetenschappelijke onderbouwing

• Sophia Schmidt-van Veen – strategisch adviseur voor 

concept en marketing

• Berko Mulder – strategisch adviseur voor traditionele en 

nieuwe media

Kernteam Sdvdd

• Dr. Lizzy Doorewaard - Prof. toezichthouder, o.a. bij NPO en 

Staatsbosbeheer

• Geanne van Arkel - Partner AmbassadorWise / MVO manager 2019, 

voormalig Head of Sustainable Development Interface EMEA

• Willem Koopman - Leerkracht groep 7/8

• Tanja van Nes - Beleidsadviseur School en Omgeving PO-Raad

• Hugo von Meijenfeldt - Senior adviseur Min. I&W, voormalig 

coördinator implementatie Global Goals Min. BuZa

• Prof. dr. ir.  AndréNijhof - Professor Sustainable Business and

Stewardship Nyenrode

• Dr. Reinier de Nooij – Gepromoveerd expert duurzaamheid, 

eigenaar Optimal SCANS

• Roel van Raaij - Senior officer Min. LNV

• Erik Verbeek - Meerscholen directeur Primair Onderwijs

• Steven de Vries - Adviseur bij Hiemstra & De Vries / voormalig 

domeinregisseur bij PO-Raad

• Jan Willem Zwang - groene ondernemer en columnist Het 

Financieel Dagblad

Expertraad

• Isabelle van Aarle, director Business Development Cosmo 

Hospitality, voorzitter

• Reinier van den Berg, meteoroloog en specialist op het 

gebied van duurzaamheid, secretaris

• Alan Lentz , inspirator en adviseur duurzaamheid, 

penningmeester

• Karin Jansens, hoofd Partnerteam MVO Nederland, 

algemeen bestuurslid

Bestuursleden stichting
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• Kascommissie

• Fondsencommissie

• Experts op het gebied van social media en 

programmaontwikkeling

Vrijwilligers



Ben Cramer
Acteur in 
instructievideo

Hoofdpartner op
‘alles rond’

NGO partner op
‘schone energie’

We werken niet alleen

Georgios Lazakis
Rapper en samen 
met Sem&Saar de 
vertellers van de 
Junior Global GoalsSem

Saar
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SWOT analyse

• Alle ingrediënten in huis om verduurzaming via scholen en 

kinderen te versnellen (krachtig netwerk) 

• Support van sterke partijen (PO raad/ overheid/ gemeenten) 

die invloed kunnen hebben op keuzes van scholen

• Succesvolle pilots gehouden, die aantonen dat de scholen 

zeer positief zijn over programma en organisatie

• Impact van een Sdvdd na de gehouden dag is aantoonbaar 

groot bij scholen, burgers, organisaties en gemeente zelf

Sterkte

• Team moet verder versterkt worden bij een landelijke 

realisatie

• Druk op laag betaald kernteam (potentieel afbreukrisico 

voor kwaliteit en commitment)

• Druk om tijdig voldoende financiële middelen te vinden 

die landelijke uitrol mogelijk maken

Zwakte

• Overheidscommitment om in 2030 de SDGs gerealiseerd te 

hebben en het daarmee verbonden afbreukrisico voor de 

overheid, verhoogt de kans op succes voor Sdvdd en zou 

Sdvdd vleugels kunnen geven

• Propositie van Sdvdd is uniek t.o.v. het ‘woud’ aan 

educatiemodules

• Hervorming onderwijscurriculum Curriculum.nu met 

prominentere rol voor duurzaamheid

Kans

• SDGs worden niet belangrijk genoeg gevonden om te 

realiseren in 2030 (het wordt vooruitgeschoven)

• Gemeenten en schoolbesturen voelen geen urgentie en 

verantwoordelijkheid om kinderen te betrekken bij de 

awareness en realisatie van de SDGs

• Sdvdd wordt gezien als een van de vele

lespakketten

Bedreiging
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Organisatiegegevens

• Voorzitter bestuur: Mw. I. (Isabelle) van Aarle
• Secretaris: Dhr. R. (Reinier) van den Berg
• Post- en bezoekadres: Stationsweg 2 | 6994 AA | DE STEEG
• Telefoonnummer: 06-57561225
• E-mail: info@sdvdd.nl
• Website: www.schooldagvandeduurzaamheid.nl
• KvK: 69646694
• RSIN/BSN: 857955755

Stichting Schooldag van de duurzaamheid
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