Educatief materiaal
Beeldmateriaal
SDG’s voor kinderen
https://vimeo.com/299691645
Nederlandstalig animatiefilmpje (6’30’’) waarin de SDG’s uitgelegd worden aan kinderen
Doelgroep: 10 tot 14 jaar

17 doelen die je deelt
www.17doelendiejedeelt.nl
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 Ontwikkelingsdoelen 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 tot 16 jaar

Rotterdam School of Management
Online college met bijhorende Videoserie SDGs
https://www.rsm.nl/sdgs/
De Rotterdam School of Management heeft een (Engelstalige) videoserie ontwikkeld waarin de SDGs
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 SDGs.
De videos maken deel uit van lesmodules rond de SDG’s. .
Doelgroep: hogeschoolstudenten en volwassenen actief in management.

Workshops
Djapo
www.djapo.be
De vzw Djapo heeft een uitgebreid educatief aanbod rond duurzame ontwikkeling en noord-zuid
thema’s. Ook de SDG’s krijgen daarbij veel aandacht. Hun werking richt zich vooral op het
basisonderwijs, lerarenopleiding en lokale besturen die rond duurzame thema’s een educatieve werking
willen opzetten. Voor het lager onderwijs hebben zij onder meer:

Werelddoelen: Vlaggenlijn
Downloadbaar lesmateriaal. De vlaggenlijn kan je in de klas gebruiken. Download de vlaggen en knip
ze uit. Bevestig ze aan een touw en hang ze op in de klas. Laat de kinderen een wens bedenken voor
de wereld. Deze wens kunnen ze bij een doelstelling hangen. Telkens ze een inspanning doen die te
maken heeft met een werelddoelstelling, of rond een thema werken, kunnen ze dit aanvullen. De
vlaggenlijn wordt zo een levend instrument in de klas!
Doelgroep: derde graad lager onderwijs

Gelukkig 2030
Een workshop in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of ‘Sustainable
Development Goals’ (SDG’s). Kennismaking met de SDG’s en nadenken over mogelijke oplossingen
aan de hand van 3 interactieve spelen.
Aansluiting bij klasthema’s: water, fair trade, klimaat, klimaatverandering, afval, duurzame
ontwikkeling, energie, werk, sociale bescherming, ongelijkheid, armoede, mijn (duurzame)
gemeente, oplossingen bedenken, uitvinden,…
Duur: 90 minuten
Aantal: max. 25 of één klas
Prijs: € 240 (incl. poster en werkboekje leerlingen)
Doelgroep: tweede en derde graad lager onderwijs

Duurzame bibs
LINC vzw werkt rond 'maatschappelijke geletterdheid' en wil als vormingsorganisatie de openbare
bibliotheken aanmoedigen en ondersteunen om in te zetten op het SDG-verhaal. Bibliotheken zijn als
duurzame kenniscentra de uitgelezen plek waar burgers en consumenten kunnen nadenken over hun
bijdrage en engagement rond de SDGs. Enkele tips vind je alvast hier.
Concreet biedt LINC de workshop ‘Duurzame Bibs’ aan waarbij de 17 SDG’s in klare taal worden
uitgelegd en vertaald naar een eerste oefening over de rol die bibs hierin kunnen spelen. Op vraag kan er
ook een maattraject uitgestippeld worden.
Duur: 3 uur
Aantal deelnemers: max. 20
Prijs: 375 euro + verplaatsingskosten
Info: dirk.bocken@linc-vzw.be
Doelgroep: bibliotheekmedewerkers en -vrijwilligers

Educatieve spelen
Missie 2030
Teamspel voor jongeren vanaf 16 jaar om op een speelse manier de visie van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te ontdekken. Hoe duurzaam 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 spelers. Duur: 100 - 150 minuten.
Doelgroep: leerlingen derde graad secundair, jeugdwerk (> 16 jaar)

Go Goals! Bordspel over de SDG’s
https://go-goals.org/nl/
Speldoos / 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 SDGs. Het 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. Het XL-spelbord kan gratis ontleend worden bij het
Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen
(www.mondialesolidariteit.be)
Doelgroep: 10 tot 16 jaar

Eduquality : Spel over kwaliteitsvol onderwijs
www.viadonbosco.be
Fysiek materiaal
Dit informatief spel 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.

Wat je toekom(s)t!
Spoor 6 / Chiro
https://www.spelensite.be/spel/wat-je-toekomst
www.spoorzesindeklas.be
In het buitenspel ‘Wat je toekom(s)t! 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. De deelnemers dobbelen en zetten zo passen op het spelbord. Gedurende het spel kunnen ze
‘acties’ verdienen. Dit kan door ze op het spelbord te verzamelen of door spelletjes/opdrachten uit te
voeren. Als ze drie ‘acties’ van dezelfde kleur verzameld hebben kunnen ze die inruilen voor de
bijbehorende SDG. Het doel is zoveel mogelijk SDG’s verzamelen en zo meer over die doelstellingen te
weten te komen. Ze denken na over hun 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

Flemish Youth 4 Global Goals – SDG-toolkit
Downloadbaar lesmateriaal via www.vlaamsejeugdraad.be
De Vlaamse Jeugdraad heeft een toolkit gemaakt rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. In de
bundel worden de verschillende globale doelstellingen omschreven, worden voorbeelden gegeven om ze
na te streven en vind je achtergrondinformatie.
Daarnaast ontwikkelden ze ook een spel waarin leerlingen of jongeren van de jeugdbeweging aan de slag
gaan met deze doelstellingen en leren waar het kan mislopen.
Hoewel deze toolkit in de eerste plaats bedoeld is voor gebruik in jeugdorganisaties kan hij ook
aangewend worden in onderwijscontexten.
Download

Online lesmateriaal
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen : Lesmap
www.broederlijkdelen.be
Downloadbaar lesmateriaal
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
www.studioglobo.be
Studio Globo heeft geen kant en klaar les- of vormingspakket rond de SDG’s maar veel SDG-thema’s
zoals duurzame voeding, klimaatopwarming, noord-zuid thematiek, 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

Klascement.be
https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/
De leermiddelenbank voor het lager en secundair onderwijs. Via de zoekfunctie vind je diverse
lesmaterialen rond de SDG’s, duurzame ontwikkeling en aanverwante thema’s.

SamSam: burgerschap in de klas
www.samsam.net/lesmateriaal
Nederlandse website rond burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie. 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.

Kinderrechten in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
https://www.unicef.be/nl/leerkrachten/tools-voor-leerkrachten/download-educatief-materiaal/
Op de website van Unicef kan je heel wat educatief materiaal downloaden. Onder meer over de
kinderrechten en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Doelgroep: vanaf 8 jaar

Get up and Goals – Project Grenzeloos
https://www.cmo.nl/grenzeloos/
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
https://sdgacademy.org/
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 SDGs 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

Lessen over de SDG’s
http://worldslargestlesson.globalgoals.org
Op de website van World’s Largest Lesson is veel (Engelstalig) lesmateriaal over de SDGs gratis te
downloaden, waaronder filmpjes, lesprogramma’s, stripboeken en spellen. In de filmpjes worden
leerlingen aangespoord door wereldberoemde voorbeelden, zoals Emma Watson en Serena Williams.
Het meeste materiaal is in het Engels (daardoor geschikt voor tweetalig onderwijs), maar sommige
filmpjes zijn te downloaden met Nederlandse ondertiteling. De website bevat ook cursussen voor
docenten om zich te bekwamen in het lesgeven over de SDGs.
Doelgroep:van 8 tot 14 jaar.

En verder….
SDG Website:
https://www.sdgs.be/nl/initiatives
Website van de Belgische overheid die initiatieven rond SDG’s bundelt
De SDG Voices zijn een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. In 2016 gaf
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het officiële startsein voor de SDG Voices
Belgium campagne. Naar internationaal voorbeeld worden elk jaar een aantal organisaties tot
woordvoerders van de SDGs gekroond. In 2019 dragen zes organisaties – Hidrodoe, Janssen
Pharmaceutica, Ubuntu Festival, VIA Don Bosco, FairFin, VIA Don Bosco, Rikolto, FairFin en Rikolto – deze
titel.

SDG’s on stage
Het belang van onderwijs voor het realiseren van de SDGs
www.sdgsonstage.nl
Betekenisvolle stages bij bedrijven die de SDG’s omarmen.
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-bekwaam 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
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/
Website van de Verenigde Naties met statistieken en data over de vorderingen in de realisatie van de
SDG’s.

Unesco-e-atlas-serie
https://www.mappingworlds.nl/portfolio/unesco-e-atlas-series/
De Unesco biedt een aantal digitale atlassen aan rond opvoeding, wetenschap en cultuur. Iedere atlas
focust op specifieke onderwerpen (o.a. sdg’s) en geeft achtergrondinformatie aan de hand van kaarten
en grafieken.
UNESCO e-Atlas of Out-of-School Children
UNESCO e-Atlas of Teachers
UNESCO e-Atlas of Gender Inequality in Education
UNESCO e-Atlas of Research and Experimental Development
UNESCO e-Atlas of Literacy
http://on.unesco.org/sdg4-map
De atlassen zijn ontworpen door www.mappingworlds.nl een Nederlands bedrijf dat datavisualisatie
tools maakt voor internationale organisaties.
Doelgroep: Vanaf 12 jaar.

Maptanker.nl
www.maptanker.nl
Maptanker biedt thematische (wereld)kaarten op het gebied van aardrijkskunde, economie en
maatschappijleer. De kaarten worden toegelicht met een korte introductie en bieden ook de
onderliggende gegevens aan. Alle gegevens zijn recent en afkomstig van betrouwbare bronnen (steeds
vermeld onderaan de kaart).
De kaarten bieden een visueel aantrekkelijk vertrekpunt om een aantal wereldthema's (met linken naar
de sdg’s) te bespreken in de klas. Ze duiden op het belang van de behandelde onderwerpen op
wereldvlak of voor een bepaald land. Leerlingen kunnen de data vergelijken tussen landen of de evolutie
in de tijd bekijken. Als leerkracht kan je je vragen baseren op de gevisualiseerde gegevens en leerlingen
zelfstandig aan het werk zetten. De onderwerpen die aan bod komen zijn: cultuur, demografie,
economie, energie, gezondheid, grondstoffen, handel, politiek, samenleving.
Maptanker kan gratis gebruikt worden en vereist geen aanmelding. Een project van
www.mappingworlds.nl
Doelgroep: + 12 jaar (Engels / Spaans / Frans)

