
1 www.mikadoe.be

1. IN EEN NOTEnDOP

1.1 DOELGROEP

Leerlingen bovenbouw van het BaO.

1.2 TIMING: 50’

1.3 DOELSTELLINGEN

• De leerlingen weten wat de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen zijn.

• De leerlingen kunnen met eigen woorden twee voor-
beelden van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
aanhalen.

• De leerlingen kunnen de Duurzame Ontwikkelingsdoel-
stellingen linken aan de cirkel van duurzaamheid. 

• De leerlingen kunnen aangeven aan welk van de 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ze persoonlijk een 
bijdrage kunnen leveren en hoe ze dat zouden doen.

2. WAT HEB JE NODIG?
• PowerPointpresentatie

• Kaartjes met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

• Poster met cirkel van duurzaamheid te bekomen via 
Broederlijk Delen of Studio Globo 

3. HANDLEIDING

3.1 INTRODUCTIE: 

Toon het filmpje ’17 werelddoelen’ aan de leerlingen 
(vimeo.com/299691645 tot 4’40’’). In dit filmpje maken de 
leerlingen kennis met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstel-
lingen. Na het filmpje organiseer je een korte quiz: wie heeft 
goed opgelet?

Voor de quiz (zie PowerPointpresentatie) laat je de leer-
lingen allemaal rechtstaan. Vertel hen dat je 5 meerkeuze-
vragen zal projecteren. De leerlingen kunnen antwoorden 
door hun hand op te steken. Denken ze dat antwoord A het 
correcte antwoord is, dan steken ze hun rechterhand in de 
lucht. Denken ze dat antwoord B correct is, dan steken ze hun 
linkerhand in de lucht. Is antwoord C volgens hen correct, dan 
steken ze beide handen in de lucht. Wie correct antwoordt, 
mag recht blijven staan. Wie fout is, gaat zitten. 

Eindig door als volgt samen te vatten: Op een vergadering 
van de Verenigde Naties bedachten de leiders van 193 landen 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze 17 doelen 
moeten ervoor zorgen dat de wereld een eerlijkere, gezon-
dere en veiligere plek is om te leven, voor  iedereen. De 
wereldleiders spraken af om die doelen tegen 2030 waar te 
maken. Hiervoor willen ze wereldwijd samenwerken.

3.2 KERN: 

A. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Vertel aan de leerlingen dat ze de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen nu iets meer in detail zullen bekijken. 
Uiteindelijk zou iedereen met eigen woorden twee concrete 
voorbeelden van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
moeten kunnen geven. 

Vertel de leerlingen dat we eerst zullen nagaan wat de 17  
verschillende doelen precies zijn. Dat doen we aan de hand 
van een liedje (www.youtube.com/watch?v=3gWMVE6Zzg0). 
De leerlingen worden aangemoedigd om mee te zingen. Let 
wel: in het lied wordt gesproken over de SDG’s. Vertel de 
leerlingen dat dit de Engelstalige afkorting is voor Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (d.i. Sustainable Development Goals).

Eindig door als volgt samen te vatten: De 17 Duurzame Ont-
wikkelingsdoelstellingen zijn bedacht om van onze planeet 
een meer duurzame plek te maken voor iedereen, nu en in 
de toekomst. Door de 17 doelstellingen waar te maken doen 
we dus aan duurzame ontwikkeling.

B. 17 Duurzame doelen en de cirkel van duurzaamheid

Hang de poster met de cirkel van duurzaamheid vooraan 
in de klas of projecteer de afbeelding (zie PowerPointpre-
sentatie). Vraag de leerlingen wie met eigen woorden kan 
vertellen wat deze cirkel voorstelt.

UITBREIDING: 17 DOELEN OM DE 
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Opmerking: Wie de cirkel van duurzaamheid nog niet intro-
duceerde bij de leerlingen verwijzen we door naar de les ‘een 
duurzame wereld’ (zie ook www.mikadoe.be).

Vertel aan de leerlingen dat de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen volgens de cirkel van duurzaamheid zijn 
opgebouwd. Ze houden dus rekening met de 5 pijlers (d.i. 4 
M’s en vrede). Om dat te illustreren, worden 17 kaartjes met 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de klas ver-
deeld. Op het kaartje staat telkens één logo en ook een korte 
zin met uitleg. De leerlingen bestuderen het kaartje grondig. 
Bij woorden die ze niet begrijpen, worden ze aangemoedigd 
om bijkomende uitleg te vragen.

Hierna komt een leerling of duo, naar keuze, naar voor met 
hun logo. Ze proberen in hun eigen woorden hun doelstelling 

te presenteren. Daarna vertellen ze bij welk deel (d.i. 4 M’s 
of vrede) van de cirkel van duurzaamheid hun doel, volgens 
hen, hoort. Ze plakken uiteindelijk hun kaartje op de juiste 
plek naast de cirkel. Zo gaat het verder tot alle Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen correct (zie afbeelding hieron-
der) aan de cirkel van duurzaamheid gelinkt zijn

Eindig door als volgt te besluiten: De Duurzame Ontwik-
kelingsdoelstellingen zijn volledig opgebouwd volgens de 5 
pijlers van de cirkel van duurzaamheid. Ze houden rekening 
met alle 4 de M’s én onderstrepen ook het belang van vrede. 
Op deze manier komen alle aspecten van duurzame ontwik-
keling aan bod.

3.3 SLOT: 

Tot slot mogen de leerlingen vertellen aan welke van de 17 
doelen ze persoonlijk een bijdrage zouden kunnen/willen 
leveren? En hoe?  Bijvoorbeeld 12: Minder voedsel weggooien 
of bijvoorbeeld 16: Klasgenootjes respecteren. Verdraagzaam 
zijn. Wie tijd heeft, kan de leerlingen vragen om die enga-
gementen te verwerken in een tekening, affiche … Deze 
kunnen een plaats krijgen in de klas.

3. Bijlage: kaartjes MET 
DE 17 DUURZAME ONTWIK-
KELINGSDOELSTELLINGEN

VREDE
Hiermee begint en eindigt 
duurzame ontwikkeling.

MILIEU
Zorg dragen voor 
onze planeet en 
het klimaat.

MEEDOEN
met MEDESTANDERS
Wereldwijd samenwerken.

MENSEN
Honger en armoede stoppen. 
Mensen respectvol en gelijk 
behandelen.

MIDDELEN
Welvaart verzekeren 
voor iedereen.

DUURZAME
ONTWIKKELING

werken aan een leefbare wereld, nu 
en in de toekomst, voor onszelf en 

voor anderen, hier en elders
op de planeet.

www.mikadoe.be

1. GEEN ARMOEDE

Tegen 2030 leeft niemand ter wereld 
nog in extreme armoede(= inkomen  

< 2 euro/dag)

http://www.mikadoe.be


2. GEEN honger

In 2030 hebben alle mensen 
wereldwijd genoeg én gezond eten 

en drinken. 

6. SCHOOn WATER 
EN SANITAIR

In 2030 heeft iedereen toegang tot 
proper drinkwater en een schone wc 

en douche.

3. GOEDE 
GEZONDHEID EN 
WELZIJN

In 2030 is er voldoende medische 
hulp beschikbaar voor iedereen. De 

wereldbevolking is gezonder.

7. BETAALBARE EN 
DUURZAME ENERGIE

In 2030 heeft iedereen toegang 
tot betaalbare, duurzame (schone) 

energie.

4. KWALITEITSVOL 
ONDERWIJS

In 2030 kunnen alle kinderen ter 
wereld hun basisschool en 

middelbare school afmaken.

8. EERLIJK WERK 
EN ECONOMISCHE 
GROEI

In 2030 zijn  de werkomstandighe-
den een stuk beter en veiliger en is 

kinderarbeid verdwenen.

5. GENDER- 
GELIJKHEID

In 2030 hebben vrouwen net zoveel 
kansen als mannen.

9. INDUSTRIE, 
INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

In 2030 kan iedereen zich vrij en 
veilig bewegen, online en offline. Er 
is voldoende veilige infrastructuur 

beschikbaar voor iedereen.



10. ONGELIJKHEID 
VERMINDEREN

In 2030 hebben alle mensen we-
reldwijd gelijke kansen. Ze worden 

zonder onderscheid behandeld.

14. LEVEN IN HET 
WATER

We stoppen wereldwijd met het 
vervuilen van de oceanen, zeeën en 
rivieren. We beschermen de dieren 
en planten die in het water leven.

11. DUURZAME 
STEDEN EN 
GEMEENSCHAPPEN

In 2030 zijn alle steden wereldwijd 
leuke, veilige en schone plekken om 

te leven.

15. leven op het 
land

We stoppen met ontbossen en be-
schermen de natuur. We zorgen dat 

de biodiversiteit niet afneemt.

12. VERANTWOORDE 
CONSUMPTIE EN 
PRODUCTIE

In 2030 wordt voor de helft minder 
voedsel verspild. In 2050 krijgt al ons 

afval een tweede leven o.a. door 
recyclage of hergebruik.

16. VREDE, VEILIG-
HEID en STERKE 
PUBLIEKE DIENSTEN

In 2030 is er minder oorlog en geweld 
in de wereld en meer vrijheid.

13. KLIMAATACTIE

In 2030 stoten we wereldwijd de 
helft minder broeikasgassen uit dan 

in 1990.

17. PARTNERSCHAP-
PEN OM DOELSTEL-
LINGEN TE BEREIKEN

We werken wereldwijd samen om 
deze doelen waar te maken.


