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SDG Tour met Ahrend 
Deze SDG Tour is in samenwerking met Ahrend opgesteld en uitgevoerd. 
Hierbij is het  onderwijsthema “Duurzaam Design” gekoppeld aan:  

✓ SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 
✓  SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie  
✓ SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.  

 
De leerlingen krijgen via een introductiefilmpje en een Masterclass uitleg over hoe 
Ahrend duurzaamheid toepast in het ontwerpen/ontwikkelen van school- en 
kantoormeubilair. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag met ‘afgeschreven’ 
meubeltjes om deze via hun eigen ontwerp op een duurzame wijze om te ‘toveren’ 
in nieuwe bruikbare meubels zodat ze een tweede leven krijgen.   
 
SDG Tour met Van den Berk  
Deze SDG Tour is in samenwerking met Boomkwekerij Van den Berk opgesteld 
en uitgevoerd. Hierbij zijn de onderwijsthema’s “Leven en overleven” en 
“Een groene wereld” gekoppeld aan: 

✓ SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen  
✓ SDG 15: Leven op het land.  

 
De leerlingen gaan het bedrijf bezoeken, krijgen een Masterclass en 
informatiemateriaal over hoe deze boomkwekerij duurzaam werkt en ze stimuleren 
de leerlingen om ook in het klein, bij je thuis / in je omgeving, duurzaam aan de 
slag kan gaan. 
 
SDG Tour met Enter Next Level  
Deze SDG Tour is in samenwerking met Enter Next Level opgesteld en 
uitgevoerd. Hierbij is het onderwijsthema “Een eigen plek” gekoppeld aan: 

✓ SDG 7: Betaalbare en duurzame energie  
✓ SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen.  

 



De leerlingen worden via introductie- motivatiefilmpjes uitgedaagd om mee te 
doen aan een Challenge om duurzame steden te gaan ontwerpen. De leerlingen 
ervaren wat en wie er allemaal nodig zijn om dit ook daadwerkelijk te kunnen 
realiseren. 
 
SDG Tour met Gemeente Meierijstad  
Deze SDG Tour is in samenwerking met Gemeente Meierijstad opgesteld en 
uitgevoerd. Hierbij is het onderwijsthema “Echt Nederland” gekoppeld aan: 

✓ SDG 9: Industrie en innovatie en infrastructuur 
✓ SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 
✓ SDG 16: Vrede en veiligheid en sterke publieke diensten  
✓ SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.  

 
De leerlingen worden via het interactieve spel Democracity wegwijs gemaakt in 
hoe in de gemeente de democratische besluitvorming tot stand komt. Ze brengen 
een bezoek aan het Gemeentehuis en mogen ook deelnemen aan een 
Kindergemeenteraadsdag. 
 
SDG Tour met ASML 
Deze SDG Tour is in samenwerking met ASML opgesteld en uitgevoerd. Hierbij is het 
onderwijsthema 
“Grote experimenten” gekoppeld aan: 

✓ SDG 4: Kwaliteitsonderwijs 
✓ SDG 9: Industrie en innovatie en infrastructuur 
✓ SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie.  

 
De leerlingen gaan via Chip Challenges met BeeBots en EduBots de robots 
opdrachten laten uitvoeren. Via programmeertaal Arduino worden M-Bots 
aangestuurd en voeren deze de zelfbedachte opdrachten uit. Met de educatieve 
elektronica van LittleBits maken de leerlingen kennis met stroomschakelingen en 
elektronische modules. Bij alle activiteiten worden er steeds koppelingen gelegd 
tussen de werkzaamheden van het bedrijf ASML met wat de leerlingen in het klein 
uitvoeren in het ontdeklab. 
 
SDG Tour met Cultuurkade Meierijstad en Phoenix Cultuur  
SDG Tour 1: Voedingding 
Deze SDG Tour is in samenwerking met Cultuurkade Meierijstad 
en Phoenix Cultuur opgesteld en uitgevoerd. Hierbij is het onderwijsthema 
“Kunstructeur” gekoppeld aan: 

✓ SDG 7: Betaalbare en duurzame energie 
✓  SDG 9: Industrie en innovatie en infrastructuur 
✓  SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 
✓  SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.  

 
De leerlingen gaan met zoveel mogelijk verschillende technieken onderzoeken en 
verkennen hoe ze het probleem van het ‘voedingding’ van professor Isaac kunnen 
oplossen. De sterke combinatie van Kunst en Techniek en ontdekkend leren staan 
hierbij centraal. De leerlingen maken in hun ontdekkingstocht diverse prototypes 
totdat ze bij het uiteindelijk idee uitkomen. 
 



SDG Tour 2: Warnet 
Deze SDG Tour is in samenwerking met Cultuurkade Meierijstad en Phoenix Cultuur 
opgesteld en uitgevoerd. Hierbij is het onderwijsthema “Kunstructeur” gekoppeld 
aan:  

✓ SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 
✓ SDG 5: Gendergelijkheid 
✓ SDG 10: Ongelijkheid verminderen 
✓ SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen  
✓ SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie.  

 
De leerlingen krijgen de voorstelling ‘Warnet’ te zien van 
Theatergezelschap Schippers & Van Gucht. Naar aanleiding hiervan gaan de 
leerlingen aan de slag met het thema “Verander ’ns ….”. Het gaat over allerlei 
veranderingen: van jezelf, van leeftijd, van geslacht, van standpunt, van blik, van 
vorm, van omgeving, enz. Gastdocenten geven een workshop met diverse 
materialen over de stappen van het ontwerpproces, te weten: verkenning, 
ideevorming, ontwerpen & experimenteren, plan van aanpak, testen & uitvoeren, 
evalueren (en evt. aanpassen) en presenteren. Daarna gaan de leerlingen met de 
diverse materialen hun eigen ontwerpproces vormgeven en presenteren ze op eigen 
wijze het eindproduct van de door hen uitgewerkte opdracht. 
 
 
SDG Tours met TVE Reclameproducties 
SDG Tour 1: Spandoek of banner maken 
Deze SDG Tour is in samenwerking met TVE Reclameproducties 
opgesteld en uitgevoerd. Hierbij is het onderwijsthema “Een groene 
wereld” gekoppeld aan: 

✓ SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 
✓ SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 
✓ SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 
✓ SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 
✓ SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.  

 
De leerlingen krijgen uitleg over hoe de producten duurzaam gemaakt worden, wat 
hierbij komt kijken en hoe dat duurzaamheid binnen de diversiteit van producten 
wordt toegepast. Daarna gaan de leerlingen een ontwerp maken voor een 
spandoek/banner dat op school gebruikt kan gaan worden. Aandachtspunten 
hierbij zijn o.a.: lay-out, grootte spandoek/banner en is alles goed te lezen op 
afstand. Het ontwerp zal op een doek uitgeprint worden.  
 
SDG Tour 2: Maquette van een groene fabriek 
Deze SDG Tour is in samenwerking met TVE Reclameproducties opgesteld en 
uitgevoerd. Hierbij is het onderwijsthema “Een groene wereld” gekoppeld aan: 

✓ SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 
✓ SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 
✓ SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 
✓ SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 
✓ SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken. 

 



De leerlingen krijgen via een introductiefilm te zien hoe TVE ontstaan is, daarna 
krijgen ze een rondleiding door het bedrijf zodat ze een beeld krijgen wat ze 
precies doen en maken, voor welke doelgroepen ze werken, hoe de producten 
gemaakt worden en ze krijgen uitleg over hoe ze steeds blijven ontwikkelen om 
duurzaam te kunnen werken en produceren. De leerlingen maken een eerst op 
papier een ontwerp voor een groene fabriek. Daarna mogen ze naar aanleiding van 
de getoonde materialen en toepassingen die ze tijdens de rondleiding gezien 
hebben, bij TVE de juiste restmaterialen verzamelen om daarvan hun eigen 
maquette van een groene fabriek te maken.  
 
SDG Tour 3: Machtige media  
Deze SDG Tour is in samenwerking met TVE Reclameproducties opgesteld en 
uitgevoerd. Hierbij is het onderwijsthema “Slimme communicatie” gekoppeld aan: 

✓ SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 
✓ SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 
✓ SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 
✓ SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 
✓ SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.  

 
De leerlingen krijgen een rondleiding door het bedrijf waarbij alle soorten van de 
reclameproducties van TVE getoond worden. Daarna krijgen de leerlingen een 
Masterclass over de rol van de media, hoe je mensen kunt bereiken via allerlei 
media en de gevaren of gevolgen hiervan.  
De leerlingen gaan aan de slag met het maken van een reclamefolder naar 
aanleiding van alle kennis en informatie die ze opgedaan hebben tijdens de 
Masterclass bij TVE. De mooiste folder wordt door TVE op een nader te bepalen 
groot formaat geprint en als cadeau aangeboden aan de winnaar. 
 


