
 BINNENGEKOMEN 

 TEAM DOCUMENTSERVICES 

 D.D. 30-08-2021 

 No. 2021.24558 (Sociaal) 

 No. 2021.24563 (Raad) 

 

Reactie SDG onderwijsplatform Maastricht op EAM.  

 

Het SDG Onderwijsplatform Maastricht wil bewustzijn van en gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid voor een duurzame gemeenschap bevorderen met de SDG’s als 

‘universeel’ uitgangspunt. Van basisonderwijs tot en met het universitaire onderwijs, startend vanuit bestaande 

initiatieven en plannen, in zowel woord (inspiratie, visievorming) als daad (concrete acties en projecten ontplooien 

i.s.m. het onderwijsveld). 

 

In het ambitiedocument geeft u de beleidsmatige context aan van de nieuwe educatieve agenda: de klassieke 

OOGO-onderwerpen en een rij thematische onderwerpen als gezondheid, burgerschapszin, etc. Ook is de volgende 

zin er in opgenomen: “Hoe mooi de wereld er morgen uitziet, wordt vandaag bepaald.” Een ambitie die wij als 

onderwijsplatform alleen maar van harte kunnen onderschrijven en tevens één van onze gezamenlijke drijfveren is.  

 

Om deze ambitie een samenhangende noemer te geven willen wij u suggereren de SDG’s 2030 (als 

overkoepelende en integratieve benadering) te kiezen: het streven naar een duurzame en rechtvaardige wereld 

lokaal, nationaal, Europees en internationaal. Alle inspanningen uit uw ambitiedocument kunnen worden geplaatst 

in het kader van deze doelstellingen, of zelfs worden aangescherpt of anders geprioriteerd vanuit het gedachtengoed 

van de SDG’s. Het voordeel van deze strategische keuze is dat een samenhangend en duurzame aanpak gemaakt kan 

worden voor de komende jaren tot 2030. Kortom, wij pleiten voor een integraal perspectief op duurzaamheid, 

waarbij de SDG’s een middel zijn. De SDG’s zijn niet vrijblijvend, maar moeten deel uitmaken van elk proces en zeker 

ook van het onderwijsproces. 

Dit past bij uw keuze om Maastricht een Global Goals gemeente laten zijn. Ook de koepelorganisaties MosaLira en 

kom Leren hebben de duurzaamheidsdoelen expliciet in hun beleidsplannen opgenomen. Een eerste bespreking in 

de meest recente LEA heeft duidelijk gemaakt dat er voldoende draagvlak is bij het hele onderwijsveld in Maastricht 

om te bezien of de SDG-benadering, liefst samen met andere gemeenten en de daar aanwezige koepelorganisaties, 

kan worden opgepakt. Dit initiatief voor landelijke samenwerking middels een pilot is tot nu toe door LBSNN 

opgepakt. We zijn benieuwd naar uw voorstellen, maar wij zien als platform veel voordelen in landelijke 

samenwerking op dit gebied.  

Zowel MosaLira als kom Leren hebben al stappen genomen om hun duurzaamheidsbeleid vorm te geven. De eerste 

stappen werden als succesvol en enthousiasmerend bestempeld. Tevens is in 2019 in onze stad het educatief 

platform opgericht met personen uit het onderwijsveld, Mondiaal Maastricht, CNME, Stichting Pimma en Stichting 

Maastricht – Rama. Dit platform wilt als motor/aanjager en overlegorgaan fungeren voor educatief Maastricht en de 

SDG’s.  

In uw ambitiedocument benoemt u ambitie 02 als “Samen voor Partnership”. Wij nodigen u uit om deze ambitie 

meteen vorm te geven door als Gemeente actief en volwaardig te participeren in het SDG onderwijsplatform. Doel 

en Taak van dit platform is het onderwijs te faciliteren en te stimuleren om de consequenties van de SDG – 

benadering in de praktijk vorm te geven als gezamenlijk project van alle betrokkenen. Niet alleen door te overleggen, 

maar ook door zeer concrete acties zoals bijvoorbeeld de SDG-box, het scheiden van afval in scholen, het vergroenen 

van speelplaatsen, etc. Daarbij worden schoolteams en kinderen betrokken om eigenaarschap te creëren.   

In uw uitvoeringsagenda (blz. 7) behandelt u onder de noemer duurzaamheid, natuur- en milieueducatie diverse 

voor het SDG-beleid relevante zaken. We zijn daar zeer tevreden over. We stellen u voor om het perspectief in dit 

stuk te verbreden gezien onze voorkeur om de SDG’s overkoepelend en daarmee integraal te maken: geef op dit 

punt in de uitvoeringsagenda aan dat alle organisaties die zich richten op het onderwijs in relatie tot SDG’s nodig 

zijn om de geformuleerde doelen te bereiken. Te denken valt hier aan organisaties als Mondiaal Maastricht, 

http://www.sdgbox.nl/


relevante NGO’s, universiteit etc. Maar zeker ook alle onderwijsorganisaties van PO tot WO, kinderopvang, 

lerarenopleidingen en natuurlijk de Gemeente. 

 

“Wij erven de wereld niet van onze voorouders, maar lenen deze van onze kinderen.” Laten we vandaag inderdaad 

samen bepalen dat die wereld er voor en vooral mét onze kinderen een stukje mooier uit gaat zien, met de SDG’s als 

gezamenlijk middel en kompas. 
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