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Programma

• 14:10 – 14:15 Introductie SDGs

• 14:15 – 14:20 Wat doet Fontys

• 14:20 – 14:30 Quiz

• 14:30 – 14:50 Teken je persoonlijke waarden

• 14:50 – 15:05 Waar maak jij je zorgen over?

• 15:05 – 15:10 Afsluiting



• Van MDGs naar SDGs
• Van globaal naar lokaal

Onstaan SDGs





Plezier



Interview met stakeholders Fontys



Ambities

• SDGs geïntegreerd in al het onderwijs en onderzoek

• Studenten en docenten werken samen met hun 
stakeholders aan ‘Future Solutions’



SDG Charter Nederland 





www.sdgsonstage.nl



Quiz
Time



Wat kost minder water om te produceren?

a) Bier

b) Wijn



Bier



Wat veroorzaakte meer doden in 2015?

a) Gewapende conflicten

b) Verkeersongelukken



Verkeersongelukken



Wanneer men vlucht voor oorlog of een 
natuurramp, is het waarschijnlijk dat men…

a) In eigen land blijft

b) Het eigen land verlaat



In eigen land blijft



Werelwijd zijn er meer mensen…

a) Met overgewicht

b) Ondervoed



Met overgewicht



Als de wereld zou consumeren zoals 
Nederland doet hebben we hoeveel 
aardes nodig?

a) 3,6

b) 2,9



2,9 (in 2019)



Wat is er op dit moment meer 
aanwezig in de oceaan?

a) Plastic

b) Vis



Vis



Leer elkaar kennen

• Waar ben je geboren? Woon je daar nog steeds?

• Wat was je favoriete gerecht als kind?

• Wat was of is de beste baan die je ooit gehad hebt?

• Waar geloof je in? Identificeer je jezelf als religieus 
persoon?

• Wat is je grootste prestatie?



Teken je persoonlijke waarden

1) Omcirkel de 3 SDGs die jou het meeste aanspreken

2) Maak bij ieder woord een schets van wat dit voor jou betekent

3) Ga met je buurman/buurvrouw in gesprek en schrijf per 
schets 1 kernwoord op in het laatste vak



Link naar SDGs

Schrijf de kernwoorden op post-its (1 per post-it) en plak 
deze op de bijbehorende SDGs

Zit er veel verschil tussen de omcirkelde SDGs en die met 
een post-it?



Wat zijn jouw grootste zorgen

Schrijf op een post-it jouw grootste zorg behorend 
bij 1 van de SDGs die je hebt omcirkeld of waar je 
een post-it op hebt geplakt



Wrap-up

• Wat zijn jullie zorgen?
• Wat heb je nodig van Fontys en haar studenten om je te 

helpen iets aan deze zorgen te doen?
• Bezoek de stand en deel je zorgen met onze studenten


