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Informatie behorend bij workshop duurzaamheid 2 december 2023 

Discussie = bewustwording 

 
• Er moet een verbod komen op vliegvakanties.  

• We kunnen beter dijken bouwen dan windmolens.  

• De regering moet alle steenkoolcentrales sluiten.  

• Voetbalclubs moeten met de trein naar uitwedstrijden. 

• Klimaatverandering komt vooral door grote landen.  

• Er komt vast een oplossing voor opwarming van de aarde.  

• Het klimaat verandert altijd al dus…. Maak je niet druk! 

• Eigenlijk best leuk als er weer een ijstijd zou komen.  

 

 
 

Leuke links!? 

• Klimaatverandering in een korte uitleg: Het grote verhaal van klimaatverandering - 

Palmen op de Noordpool - YouTube 

• Wat gebeurt er met ons afval? Recycleklaar! - YouTube 

• Tot waar komt het water in Nederland als de zeespiegel stijgt? www.overstroomik.nl 

• Vegetarisch eten: Doe de Veggie Challenge! Eet 30 dagen minder vlees | ProVeg 

• Minder voedsel verspillen tips: Minder verspillen | Voedingscentrum 

• Een overzicht van internationale betrouwbare biologische keurmerken vind je 

hier:Etiketten - Organic-bio.com 

• Hoe kun je afval scheiden? Afvalscheidingswijzer | Milieu Centraal | 

Afvalscheidingswijzer 

• Wat kun je met afval? Zootje Geregeld: Samen op zoek naar de waarde van afval! | 

Zootje Geregeld 

• Welke bank is groen? Campagnes | Eerlijke Geldwijzer 

• Hoeveel mensen leven er op dit moment op de wereld? www.worldometers.info/nl 

• Afval recyclen: De Grote Plusquiz - Stibat (legebatterijen.nl) 

• Sorteerquiz:Welk afval mag ik door de wc of gootsteen spoelen? | Rijksoverheid.nl 

• Electrische auto’s:Wist je dat er een kaart van de wereld bestaat waarop alle 

oplaadpunten voor elektrische voertuigen zijn te vinden? Klik hier om de 

oplaadplekken bij jou in de buurt te checken: Oplaadpunten.nl 

• Het aantal zonnepanelen in Nederland is in 2020 flink toegenomen. Klik hier als je 

een overzicht wil zien van de zonneparken per provincie. Zonneparken Nederland, 

handig gesorteerd per provincie! (zonnepanelenplanet.nl) 

• Hier vind je een kaartje waar je kunt zien hoe het aantal zonnepanelen vanaf 2010 is 

toegenomen in NL: Slim zonnestroom in kaart brengen (cbs.nl) 
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LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap 

Verenigde Naties: Global goals 

190 landen, 17 goals met 169 subdoelen: Vereenvoudigd in schijf van zeven:  

 
Gezond en happy, Beter benutten, Schone Energie, Schone natuur, Gezonde bron, Alles 

rond en Goed met geld.  

 
De Sustainable Development Goals, ook wel Global Goals genoemd, zijn door de 

Verenigde Naties in het leven geroepen en zijn een gemeenschappelijke taal om uit te 

leggen wat duurzaamheid betekent. Zo hebben ruim 190 landen afspraken gemaakt en 

zijn er 17 Global Goals met 169 subdoelen geformuleerd. 

Omdat het zo omvangrijk is, zijn deze Global Goals vereenvoudigd in Junior Global 

Goals (JGGs), zodat iedereen kan begrijpen waar het over gaat. De JGGs vormen de 

opstap naar de ‘volwassen’ Global Goals en zijn bij elkaar gebracht in de Schijf van 

Zeven. Wanneer je leert over de Schijf van Zeven en daarnaar handelt, draag je bij aan 

het behalen van de doelstellingen van de VN voor een leukere, eerlijker en schonere 

wereld. Met ieder doel kun je concreet aan de slag. 

www.sdgnederland.nl 

 

 

https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/junior-global-goals/
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