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Educatieve spelen – fysiek materiaal 

Go Goals!
Fysieke speldoos en downloadbaar spelmateriaal. Go Goals! is het officiële 
bordspel over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het spel is te downloaden in 
verschillende talen. Via allerlei vragen leren kinderen al spelend over de zeventien 
SDG’s. Het fysieke spel bestaat zowel in klein formaat (bordspel) als in groot 
formaat (canvas van 10 op 5 m), dat kan gebruikt worden op speelplaatsen, 
dorpspleinen of festivalweides.

Doelgroep: 10 tot 16 jaar

 Beschikbaar in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit!

Wat je toekom(s)t!
In het buitenspel Wat je toekom(s)t! van Spoor 6/ Chiro maken de deelnemers 
kennis met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Het spel wordt 
gespeeld met duo’s en trio’s op een levensgroot spelbord. Het doel is zoveel 
mogelijk SDG’s te verzamelen en zo meer over die doelstellingen te weten te 
komen. Ze denken na over  concrete acties die ze als groep kunnen doen om 
samen aan die doelstellingen te werken. 

Spelbegeleiding: 2 of meer
Duur: 2 tot 3 uur
Terrein: buiten. Binnen als er voldoende speelruimte is. 
Spel voor 6 tot 25 deelnemers.

Doelgroep: 12 tot 18 jarigen

 Beschikbaar in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit!

E(du)quality
Dit informatief spel van Via Don Bosco schetst de grote lijnen van de wereldwijde 
uitdagingen op het vlak van de financiering van kwaliteitsvol, publiek onderwijs. In 
de loop van het spel begrijpen de deelnemers bovendien steeds beter het belang 
van kwaliteitsvol onderwijs en de manier waarop onderwijs bijdraagt tot de uitbouw 
van een duurzamere en rechtvaardigere wereld. 

Een teaserfilmpje vind je hier. Bekijk hier hoe leerkrachten 
en leerlingen getuigen over het spel. 
Duur: 2 lesuren

Doelgroep: 2de en 3de graad secundair onderwijs. 

 Beschikbaar in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit!

Missie 2030 
Missie 2030 is een teamspel voor jongeren vanaf 16 jaar om op een speelse manier 
de visie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te ontdekken. Hoe duur-
zaam gaan we om met onze enige aarde?  
Wat kan jij doen om minder energie te verbruiken, je consumptie te beperken, voor 
minder afval te zorgen ...? Speel ‘Missie 2030’ en kijk niet vanop een afstand toe 
hoe de wereld verandert. 
Aantal spelers: 8 tot 25. Duur: 100 - 150 minuten.

Doelgroep: leerlingen derde graad secundair, jeugdwerk (> 16 jaar)

 Beschikbaar in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit!

https://go-goals.org/nl/
https://www.spelensite.be/spel/wat-je-toekomst
https://chiro.be/spoorzesindeklas
https://www.klascement.net/video/72510/eduquality-nl-teaserfilmpje/?previous 
https://www.klascement.net/video/72521/leerkrachten-en-leerlingen-getuigen-over-het-spel-eduquality/?previous
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SDG-kar
Wil je als gemeente, school, jeugd-of volwassenenorganisatie de SDG’s op een 
speelse manier presenteren, dan kun je bij Team Mondiale Solidariteit van de 
Provincie Oost-Vlaanderen terecht voor de SDG-kar, een mobiele mini-tentoonstel-
ling op maat van kinderen en gezinnen. De SDG-kar bestaat uit:

• 6 infopanelen die de SDG’s eenvoudig voorstellen
• 17 praktische tips over hoe je zelf een steentje kunt bijdragen
• Een hinkelspel voor kinderen om al spelend te leren over de SDG’s
• Een bijhorend lespakket voor scholen op maat  

van de 2de en 3de graad lager onderwijs. 

Je kan de SDG-kar gratis ontlenen. Meer info vind je hier. 

 Beschikbaar in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit!

SDG-panelen
De SDG-panelen bevatten dezelfde tekst als de SDG-kar. De panelen zijn uit 
kunststof en worden opgesteld met een houten bevestigingssysteem.  
Je kan ook hier aan de slag met het lessenpakket voor de 2e en 3e graad 
 van het lager onderwijs. 
Ook deze minitentoonstelling is gratis te ontlenen. 

 Beschikbaar in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit!

SDG-Zitkubussen
De SDG zitkubussen zijn een kleurrijke eyecatcher waarmee je een SDG-muur of 
-piramide kan bouwen. Het zijn 17 zitkubussen met de 17 logo’s van de SDG’s. 

 Beschikbaar in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit!

SDG Tenten 
De SDG tenten zijn partytenten van 3m x 3m. Op de zijwanden staat een korte 
voorstelling van alle doelstellingen en bruikbare tips om bij te dragen aan een 
duurzame wereld.

 Beschikbaar in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit!

SDG-vlag 
SDG-vlag met de 17 doelstellingen en het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 Beschikbaar in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit!

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/mondiale-gemeenten/sdg-materiaal.html
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Online lesmateriaal

Klascement voor wereldburgers
https://www.klascement.net/thema/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/

Op Klascement vind je een aparte themapagina met lesmateriaal over de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen.

You(th)4goals
You(th)4goals is een online spel van Via Don Bosco gericht op het secundair 
onderwijs. Het spel heeft als doelstelling om jongeren te helpen zich te ontplooien 
tot kritische, solidaire en actieve wereldburgers. Om dit te bereiken, stimuleert 
You(th)4Goals de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes bij deze 
jongeren.

Het spel bestaat uit een quiz en verschillende uitdagingen.

Doelgroep: secundair onderwijs

Broederlijk Delen
Broederlijk delen heeft een lesmap over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
Je kan het lesmateriaal hier downloaden. Deze les gaat in op de vernieuwde 
baseline van Broederlijk Delen (‘tot iedereen mee is’) en het belang van lokale én 
wereldwijde actie voor de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) tegen 2030.

Duur: één lesuur

Doelgroep: 2de en 3de graad secundair onderwijs. 

Studio Globo
Studio Globo heeft geen kant en klaar les- of vormingspakket rond de SDG’s maar 
veel SDG-thema’s zoals duurzame voeding, klimaatopwarming, diversiteit, … komen 
aan bod in hun educatief aanbod van leerkoffers, inleefateliers, lespakketten en 
workshops. 
Neem een kijkje op hun website www.studioglobo.be waar je onder meer heel wat 
downloadbaar materiaal vindt. Voor het secundair onderwijs hebben zij hun 
aanbod gebundeld in Recepten voor een betere wereld. 

Doelgroep: zowel basis- als secundair en hoger onderwijs

SamSam
www.samsam.net/lesmateriaal
SamSam is een Nederlandse website rond burgerschapsonderwijs en mensenrech-
teneducatie. Mondiale vraagstukken worden behandeld door kinderen aan het 
woord te laten. De thema’s van Samsam hangen samen met thema’s zoals cultuur 
en identiteit, kinderrechten, milieu en duurzaamheid, democratie, vrede en 
conflict,… Op de website vind je heel wat beeld- en uitgewerkt lesmateriaal.

https://www.klascement.net/thema/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/Op Klascement vind je een aparte themapagina met lesmateriaal over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
https://www.youth4goals.org/
https://scholen.broederlijkdelen.be/nl/secundair-onderwijs/lesgeven/duurzame-ontwikkeling
https://www.studioglobo.be/
http://www.samsam.net/lesmateriaal
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Get up and Goals | Project Grenzeloos
Dit is een digitale lessenserie voor het secundair onderwijs.
Maak gratis gebruik van vijf kant-en-klare digitale lessenseries over actuele 
thema’s. Elke reeks telt circa 10 onderdelen; ieder goed voor twee lesuren.  
Als docent kunt u de serie in zijn geheel of in onderdelen aanbieden.

Doelgroep: secundair onderwijs

SDG Academy
Op SDG Academy is een breed aanbod aan (Engelstalige) SDG-gerelateerde 
cursussen te vinden. Zowel specifiek over de zeventien doelen, als over de 
implementatie van de SDG’s in het algemeen. Deze cursussen worden gedoceerd 
door academici van over de hele wereld en zijn gratis te volgen.  
Bij iedere SDG hoort een lessenreeks.

Doelgroep: hogeschoolstudenten en volwassenen

Djapo en de SDG’s
Op de website van de educatieve ngo Djapo vind je lessuggesties rond de SDG’s 
voor diverse doelgroepen. Zowel voor basisonderwijs als voor secundair onderwijs, 
gemeenten en lerarenopleiding. Djapo werkt ook workshops uit op maat over de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Diverse doelgroepen 

SDG’s @ school
De gloednieuwe website SDGs@school van MOS vertaalt de 17 duurzame ontwikke-
lingsdoelen naar de Vlaamse schoolcontext. De site bevat vier tools om met de 
hele school aan de slag te gaan met de SDG’s: het SDG-Kompas, de SDG-ideëen-
box, de SDG-woordenwolk en de SDG-impactroos. De tools helpen om ervoor te 
zorgen dat de SDG’s doelgerichter worden geïntegreerd in schoolacties, lessen én 
in het beleid van de school.

https://www.klascement.net/thema/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/Op Klascement vind je een aparte themapagina met lesmateriaal over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
https://www.cmo.nl/grenzeloos/
https://sdgacademy.org/
https://djapo.be/wat-zijn-de-sdgs/
https://www.sdgsatschool.be/nl
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Beeldmateriaal

SDG’s voor kinderen
Dit is een Nederlandstalig animatiefilmpje (6’30’’) waarin de SDG’s uitgelegd 
worden aan kinderen. 

Doelgroep: 10 tot 14 jaar

17 doelen die je deelt
In deze campagne vertellen zeventien kinderen in korte filmpjes welke doelen zij 
belangrijk vinden en wat zij zelf doen om bij te dragen. De video’s zijn goed te 
gebruiken ter inspiratie voor in de klas. Zie ook: https://17doelen.nl/

Doelgroep: 10 – 16 jaar

SDG Stripboek: De planeet en de 17 doelen
De Nederlandse striptekenaar Margreet De Heer verwerkte de 17 SDG’s in een 
stripverhaal.  In De planeet en de 17 doelen worden de  Duurzame Ontwikkelings-
doelen uitgelegd in vrolijke, kleurrijke striptekeningen.  
Meer info vind je op de website van de auteur.  

Op de website van Comics United Nations zijn meer stripboeken te vinden rondom 
duurzame en maatschappelijke thema’s. Bijvoorbeeld over de bossen en oceanen.

Doelgroep: 10 – 16 jaar

SDGtv
SDGtv is een initiatief van GO! SCHOLENGROEP !MPACT. Michel en Piet maken 
samen triggervideo’s over de SDG’s. Via die manier proberen ze op een leuke 
manier het jongere publiek warm te maken om te werken rond duurzaamheid en 
de 21e vaardigheden die beide in de eindtermen staan.

Doelgroep: secundair onderwijs

Rotterdam School of Management
Online college met bijhorende Videoserie over de SDGs. De Rotterdam School of 
Management heeft een (Engelstalige) videoserie ontwikkeld waarin de SDG’s 
worden besproken in business context. Zowel academici als mensen uit de praktijk 
bespreken in meerdere video’s hoe de zakenwereld en bedrijven kunnen bijdragen 
aan het behalen van de SDG’s. De video’s maken deel uit van lesmodules rond de 
SDG’s. 

Doelgroep: hogeschoolstudenten en volwassenen actief in management. 

https://vimeo.com/299691645
https://www.17doelendiejedeelt.nl/
https://17doelen.nl/
https://drive.google.com/file/d/10H7K9etnMXPkrRFeNRX-1a_8rb14Y6J6/view?fbclid=IwAR23cQKz8K4QOTocQTqfJynUW3vw1lypND_6nqMQdgscpu7cGXj8b3ZVJVk
https://www.margreetdeheer.com/strips/doelen.html
http://www.comicsunitingnations.org/
https://sdg-tv.be/
https://www.rsm.nl/positive-change/sdgs/
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Workshops
Vanaf 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe subsidie voor educatief 
en informatief aanbod ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid.  
Concreet subsidiëren wij verschillende vormingen en workshops voor uiteenlopende doelgroepen.  
Een lokaal bestuur moet de aanvraag voor de subsidie doen. 
Bij het aanbod zitten ook workshops rond de SDG’s, zoals een workshop van Linc vzw  
voor biliotheekmedewerkers, begeleiding van de Aanstokerij bij het spel Missie 2030  
en workshops van Djapo en Studio Globo. Vraag snel jouw workshop aan!

en verder...
Teach for SDG’s
Teach for SDG’s is een inspiratiegids voor scholen van Perspective 2030 waaraan 
verschillende Ngo’s en educatieve aanbieders samenwerkten. De inspiratiegids 
geeft per SDG aan wat je hierover in de klas kan doen. 
De inspiratiegids is zowel voor basis-als secundair onderwijs. 

SDG-wegwijzer
CIFAL Flanders, een expertisecentrum over de SDG’s gelinkt aan UNITAR, maakte in 
samenwerking met de Vlaamse overheid een SDG-wegwijzer op voor organisaties 
die aan de slag willen met de SDG’s. De wegwijzer beantwoordt maar liefst 85 veel 
gestelde vragen over de SDG’s. 

SDG Website
Dit is de website van de Belgische overheid die initiatieven rond de SDG’s bundelt. 
Jaarlijks worden naar internationaal voorbeeld een reeks SDG-ambassadeurs (SDG 
Voices) aangeduid. Op de website vind je verder nog een overzicht van lokale 
initiatieven, achtergrond info, linken naar SDG-initiatieven en informatie over de 
SDG week die eind oktober wordt georganiseerd met onder meer een SDG-Forum in 
Brussel.  

VVSG en de SDG’s
De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten biedt op haar website heel wat 
informatie over de wijze waarop lokale besturen met de duurzame ontwikkelings-
doelen aan de slag kunnen gaan. Je vindt er onder meer een rubriek ‘SDG-materiaal’

SDG’s on stage
Studenten zijn de makers van de toekomst en daarmee van groot belang voor de 
transitie naar een duurzame samenleving. Alle hogescholen in Nederland hebben 
samen het SDG Charter ondertekend. Hiermee engageren zij zich voor het SDG-be-
kwaam maken van alle studenten. Ze doen dat in samenwerking met diverse 
bedrijven die de SDG als moreel kompas gebruiken.  
SDGs on Stage is daarvan het platform. 

SDG-indicatoren
Dit is de website van de Verenigde Naties met statistieken en data over  
de vorderingen in de realisatie van de SDG’s. 

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/subsidies/subsidie-voor-educatief-en-informatief-aanbod-ter-ondersteuning-.html
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/02309721-930c-4515-a5be-d7217330ed66/E00_R222_01_educatief%20aanbod_18112021.pdf
https://11.be/form/download-teach-for-sdgs
https://cifal-flanders.org/what-we-do/materials/sdg-publications/start-to-sdg-guide/
https://www.sdgs.be/nl/initiatives
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-materiaal
https://www.sdgsonstage.nl/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/
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Ben je op zoek naar educatief materiaal?  
Neem dan een kijkje in onze databank.
Wil je bepaalde materialen gratis ontlenen, reserveren of komen 
inkijken neem dan contact op met ons.

Blijf op de hoogte van nieuwe inspiratielijsten en meer nieuws
vanuit het team Mondiale solidariteit door je in te schrijven  
op onze nieuwsbrief!

Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit
Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be

  09 265 99 71

https://oost-vlaanderen.be/leren/educatief-materiaal/educatief-materiaal-mondiale-solidariteit.html
https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit.html
mailto:mondialesolidariteit%40oost-vlaanderen.be%20?subject=

