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Kruit brengt mensen en ideeën samen rond 

wereldburgerschapseducatie in Vlaanderen. Een kenniscentrum 

voor en door de onderzoekswereld (universiteiten, hogescholen, 
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Kruit is zowel een online als een real life platform voor iedereen 

die betrokken is bij wereldburgerschap in het onderwijs, zodat 

geïnteresseerde actoren inhoudelijk met elkaar in interactie kunnen 

treden over een specifiek onderwerp, idee of praktijk.

Daarnaast faciliteert Kruit de samenwerking tussen diverse actoren via 

innovatielabs. Deze labs ontstaan op initiatief van de deelnemers aan 

Kruit. Deelnemers vinden elkaar en besluiten nauwer samen te werken 

of ideeën uit te wisselen. Vanuit Kruit proberen we zoveel mogelijk 

dergelijke initiatieven op maat te ondersteunen.

Samen vormen we een krachtig geheel op zoek naar nieuwe 

visies, stimulansen en kansen voor meer wereldburgerschap in het 

onderwijs.

Samen vormen we Kruit.
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WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE
IN HET ONDERWIJS



Wereldburgerschapseducatie stimuleert leerlingen doelbewust 

in hun groei naar kennis, vaardigheden, waarden en attitudes 

die ze nodig hebben om bij te dragen aan een meer inclusieve, 

rechtvaardige en vreedzame wereld. Het is een noodzakelijke taak 

van onderwijs om leerlingen goed te begeleiden op dit groeipad. 

In dit inleidend hoofdstuk leggen we uit waarom we 

wereldburgerschapseducatie wensen te benaderen vanuit een ‘whole 

school approach’ en wat de link is met onderwijskwaliteit. 
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Wetenschappelijk onderzoek stelt dat ‘one-shots’ op het vlak van 

wereldburgerschapseducatie slechts een beperkt effect bij de 

leerlingen bereiken. De maatschappelijke, vaak mondiale, uitdagingen 

die kinderen en jongeren bezighouden, overstijgen immers al 

snel de alledaagse lespraktijk. Bovendien vormen leerlingen hun 

vaardigheden en attitudes niet alleen op basis van feitenkennis. Ook 

– en vooral – de leef- en leeromgeving en het gedrag dat leerlingen 

bij hun medeleerlingen en leerkrachten ervaren, hebben een cruciale 

invloed op hoe zij zich ontwikkelen.

In antwoord op deze uitdagingen is samenwerking op alle 

domeinen van de school een sleutelbegrip. Daarom gaan scholen 

voor de verankering van wereldburgerschapseducatie best voor een 

‘heleschoolbenadering’ of ‘whole school approach’. Dat is bijgevolg 

ook de insteek die we in deze inspiratiegids willen hanteren.

Aangezien eenmalige interventies weinig effect bereiken, is het 

logisch dat we inzetten op duurzame trajecten die de leerlingen en 

het schoolteam inspireren om samen te groeien. In deze publicatie 

bundelen we op een overzichtelijke manier de kennis en expertise 

van diverse actoren uit het werkveld. Deze gids claimt geen absolute 

alwetendheid, maar wil tips en kaders aanreiken om, hetzij als school 

zelf, hetzij samen met pedagogische begeleiding van een koepel of 

een ngo aan de slag te gaan.

Tenslotte nog een terminologische afspraak: wanneer we spreken 

over een traject, bedoelen we de structurele verankering in de ‘whole 

school’; wanneer we spreken over een project, gaat het specifiek 

om lessenreeksen en acties waarbij de leerlingen en hun leerproces 

centraal staan. 

VERANKERING VAN 
WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE: 
DE ‘WHOLE SCHOOL APPROACH’
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“ Wereldburgerschapseducatie
is geen hop-on hop-off tour. Het 
is een duurzaam, doelgericht en 
toekomstgericht traject, voor 
leerlingen, leerkrachten en de school. 
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Een groot aantal scholen ondernemen vandaag reeds fantastische 

initiatieven rond wereldburgerschap. Er is met andere woorden 

een zekere traditie in Vlaanderen van kwaliteitsvol werken aan 

wereldburgerschapseducatie. Toch zijn er voor elke school kansen 

om die kwaliteit nog verder te ontwikkelen, al is het maar omdat 

je de leerdoelen rond wereldburgerschap met elke generatie 

leerlingen opnieuw moet waarmaken. De kwaliteitsontwikkeling 

van wereldburgerschapseducatie komt sowieso de leerervaringen 

van de leerlingen ten goede, maar biedt ook voor scholen kansen 

om tegemoet te komen aan een aantal doelen die de overheid, de 

onderwijskoepels en de inspectie vooropstellen. 

DE LINK TUSSEN  
WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE 
EN ONDERWIJSKWALITEIT
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EINDTERMEN

Vanaf september 2019 worden de eindtermen voor het secundair 

onderwijs vernieuwd volgens 16 competentieclusters. Burgerschap 

(met daarin een stevige portie ‘wereld’) maakt daar als nieuwkomer 

deel van uit, en wel als een transversale (‘vakdoorbrekende’) 

eindterm. Het verschil met de vakoverschrijdende eindtermen van 

voorheen is dat deze burgerschapseindtermen niet langer een 

inspanningsverplichting van de school inhouden, maar ook een 

resultaatsverplichting. Dit betekent dat scholen zich grondig de vraag 

moeten stellen hoe je leerervaringen rond burgerschap maximaliseert 

en verder ontwikkelt.

Ook voor het basisonderwijs zijn er veranderingen op til. We 

verwachten immers dat de volgende eindtermen basisonderwijs 

vanuit dezelfde 16 competentieclusters als in het secundair zullen 

omschreven worden. Ook hier zal dus de noodzaak tot impactvolle 

lessen, projecten en trajecten toenemen. En daar kan jij vandaag al 

aan beginnen!

In het buitengewoon onderwijs maakt burgerschap sowieso al langer 

een onderdeel uit van het curriculum, wat natuurlijk ook kansen biedt 

om daar de wereld bij te betrekken, met thema’s als mensenrechten, 

diversiteit, inclusie, maatschappelijke weerbaarheid, duurzaamheid,... 

 

ROK: REFERENTIEKADER ONDERWIJSKWALITEIT 

 

Relatief recent ontwikkelden de inspectie 2.0 en de onderwijskoepels 

een referentiekader voor onderwijskwaliteit (www.mijnschoolisok.be). 

Binnen dit kader worden kwaliteitsvereisten als diversiteit, participatie, 

gelijke kansen en dergelijke naar voren geschoven, elk met nauwe 

linken met een aantal wereldburgerschapsthema’s (diversiteit, 

democratie, sociale rechtvaardigheid,…).

Daarnaast sluit de ‘whole school approach’ die we naar voren schuiven 

nauw aan bij de integrale kwaliteitsontwikkeling, zoals die door de 

koepels en de inspectie zelf gedefinieerd wordt. Het is dus perfect 

mogelijk om wereldburgerschapseducatie als hefboom te gebruiken 

om de kwaliteit op school te ontwikkelen. Kwaliteitsontwikkeling vergt 

visie en planning, en dus een trajectmatige benadering.

Wereldburgerschapseducatie biedt met andere woorden kansen 

aan schoolteams om hun schooleigen visie over hun kerntaak 

als onderwijzers te realiseren, en acties te nemen om zowel de 

onderwijspraktijk als de leef- en leeromgeving te verbeteren. Kort 

gezegd: om samen een betere school te maken.
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TRAJECTMATIG AAN DE SLAG
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Eenmalige interventies bereiken weinig effect. Bijgevolg is het 

logisch dat we inzetten op duurzame trajecten die de leerlingen 

en het schoolteam inspireren om samen te groeien. In dit 

hoofdstuk willen we inzoomen op de enkele facetten die, volgens 

ons, cruciaal zijn bij trajectmatig werken: een goede analyse van 

de beginsituatie, het helder bepalen van de leerdoelen (op het 

niveau van zowel de leerling, leerkracht, schoolteam als -beleid), 

alsook het aandachtig omgaan met diverse proceselementen 

tijdens het traject.
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Vertrekpunt voor dit schema: De scan van www.schoolzonderracisme.be

Om een traject goed op te starten, is het belangrijk dat je je 

afvraagt hoe de zaken er nu voorstaan. Soms kan het gaan 

om een uitgebreid onderzoek met diverse data, soms ook om 

een simpel gesprek om te peilen of iedereen op dezelfde lijn 

zit en of de verwachtingen duidelijk zijn.

De volgende elementen komen vaak voor in 

intakegesprekken van schoolbegeleiders. Een scanning 

geeft al een eerste idee waarop een schooleigen 

wereldburgerschapstraject zou moeten inzetten. 

SCAN DE BEGINSITUATIE  1
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Schoolbeleid

Schoolpraktijk

Professionalisering

In welke mate is er aandacht voor de professionalisering van 

leerkrachten inzake wereldburgerschapseducatie? (Nascholing, 

intervisie, externe ondersteuning, beschikbaar materiaal, ...)

Strategieën

Is er één overkoepelende strategie uitgestippeld of is er eerder sprake 

van een optelsom van diverse initiatieven? Is er met andere woorden al 

dan niet een gebrek aan plan van aanpak? 

Samenwerking & communicatie

In welke mate wordt er, zowel intern als extern, samengewerkt inzake 

wereldburgerschapseducatie? En hoe (vlot) verloopt de interne en 

externe communicatie hieromtrent?

Duurzaamheid

Hebben de genomen initiatieven een stevige inbedding in de 

schoolpraktijk? Of berusten ze op het engagement van enkelen?

Bereik

Wie wordt bereikt met de initiatieven omtrent 

wereldburgerschapseducatie?

Verankering in schoolvisie & duidelijkheid van het kader

Heeft wereldburgerschapseducatie een plaats in de schoolvisie? Is het 

inhoudelijke kader voor iedereen duidelijk? Wordt er actief met aan de 

slag gegaan?

Schoolcultuur

Onderwijskundig belang & engagement

In welke mate vindt het team wereldburgerschapseducatie een 

belangrijke onderwijsopdracht? Hoe vertaalt zich dit in de praktijk? En 

in welke mate wil en kan het schoolteam zich hiervoor engageren?

Participatie & veiligheid

Welke stakeholders worden actief betrokken bij de initiatieven 

omtrent wereldburgerschapseducatie? Op welke manier? 

En kan iedereen dit op een veilige manier doen?
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Vaak zien de trekkers en begeleiders sneller wat in theorie mogelijk 

zou zijn op school indien iedereen ‘zou meewerken’. De teneur van de 

gesprekken met een trekkersgroep kan bijgevolg soms een negatieve 

toon aannemen. Loop niet in de val om elkaars spirit neer te halen, en 

sta ook zeer bewust stil bij de goede zaken die al op school gebeuren. 

Bevraag eveneens de andere stemmen op school bij het bepalen van 

de beginsituatie. 

TIP
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Om jezelf en jouw team te motiveren, is het belangrijk om 

duidelijke doelen te stellen die je in het schooltraject gerealiseerd 

wil zien. Dit zowel op het niveau van de leerlingen, als op het 

niveau van de leerkrachten, team en schoolbeleid. Binnen 

wereldburgerschapseducatie kunnen er ontelbare en zeer 

uiteenlopende acties ondernomen worden, die aan een brede waaier 

aan doelen tegemoet komen. Hoewel je er natuurlijk naar streeft om 

de leerlingen een brede algemene vorming over wereldburgerschap 

mee te geven, is het niet realistisch om bij elk traject of project steeds 

op alle (leer)doelen even hard in te zetten. Keuzes voor bepaalde 

accenten en prioriteiten (liefst in functie van de beginsituatie) dringen 

zich bijgevolg op. Om deze keuze te vereenvoudigen, worden op de 

volgende pagina’s de primaire (leer)doelen van wereldburgerschap 

opgelijst. Scholen die aan de slag gaan, kunnen uit deze doelen 

hun schooleigen prioriteiten selecteren en bepalen hoe ze precies 

vorderingen willen boeken. Idealiter wordt deze oefening ook gelinkt 

aan de schoolvisie en parallelle trajecten op school.

PRIORITEITEN BEPALEN: DOELEN 
VOOR DE LEERLINGEN

2
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Het gezamenlijk bepalen van prioritaire doelen bij leerlingen is een 

zeer nuttige oefening voor een (kern)team. Op die manier evolueren 

de leerkrachten van het benoemen van ‘problemen’ bij de leerlingen 

naar een diepere reflectie over hun leerbehoeften. De volgende vraag 

is dan hoe je hier als team optimaal kan op inspelen. 

TIP
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1. Wereldse kennis

Leerlingen hebben kennis van en begrip voor lokale, nationale 

en mondiale uitdagingen en de onderlinge verbondenheid en 

afhankelijkheid wereldwijd.

Actieve wereldburger

Kritische wereldburger

2. Zelfreflectie 

Leerlingen tonen een zelfkritische houding tegenover hun eigen 

aannames en erkennen het belang van correcte informatie. 

3. Lerende/onderzoekende houding

Leerlingen ontwikkelen een duurzame lerende en onderzoekende 

houding om bij onzekere en veranderende gebeurtenissen en 

omstandigheden hun mening op te schorten en bij te stellen. 

4. Participatiestrategieën

Leerlingen zijn zich bewust van de diverse mogelijke 

participatiestrategieën binnen een democratisch kader en kunnen 

op een veelzijdige en creatieve wijze wegen op beleidskeuzes van de 

school of in de samenleving. 

5. Actieve menings- en keuzevorming

Leerlingen leren gefundeerde meningen formuleren en doordachte 

keuzes maken voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld. 

6. Actiegerichtheid

Leerlingen leren op een creatieve manier naar oplossingen te zoeken 

voor de diverse lokale en mondiale uitdagingen. 

7. Ondernemingszin

Leerlingen ontwikkelen ook daadwerkelijk de motivatie en bereidheid 

om actie te ondernemen en bouwen al doende ervaring op in het 

opzetten van acties. 
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Coöperatieve wereldburger

8. Systeemdenken

Leerlingen ervaren dat ze deel zijn van een groter geheel en zien de 

samenhang tussen hun onmiddellijke acties en het positieve effect op 

de omgeving en de wereld. 

Solidaire wereldburger

9. Verantwoordelijkheidszin

Leerlingen beseffen dat iedereen een collectieve verantwoordelijkheid 

draagt voor het welzijn in de wereld. Ze handelen vanuit dat inzicht 

binnen kaders van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid 

en fundamentele mensenrechten. 

10. Connectie 

Leerlingen kunnen uitdagingen in de samenleving herkennen en 

ontdekken hoe hun talenten, interessesferen en persoonlijkheid 

interageren met de samenleving. Ze handelen vanuit een diepe 

connectie met zichzelf en met bepaalde thema’s die hen na aan het 

hart liggen. 

11. Empathisch vermogen en waardering van diversiteit

Leerlingen ontwikkelen attitudes als empathie, solidariteit en respect 

voor verschillen en diversiteit. 

12. Conflictmanagement

Leerlingen beseffen dat conflicten van meningen en referentiekaders 

- ook in de klas - onvermijdelijk zijn en nemen dit als uitgangspunt en 

meerwaarde voor samenwerken en -leren. 

13. Streven naar veiligheid en verbondenheid

Leerlingen streven in hun handelen en communicatie naar een sfeer 

van veiligheid en verbondenheid. Ze halen op die manier het beste uit 

elkaar naar boven. 

14. Rollenbewustzijn

Leerlingen kunnen samen concrete doelen en acties bepalen en zijn 

zich bewust van de rol(len) van waaruit zij kunnen bijdragen aan een 

goede samenwerking en samenleving. 
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Wereldburgerschapseducatie werkt enkel optimaal in een 

stimulerende en lerende school. Het is dus van belang dat 

het schoolteam ook voor zichzelf groeikansen benoemt. Ter 

inspiratie reiken we enkele streefdoelen aan op het vlak van 

wereldburgerschapseducatie voor leerkrachten, het team en het 

schoolbeleid. Net zoals bij de leerlingen is het haast onmogelijk om 

in elk traject alle doelen tegelijk ten volle te realiseren. Je bepaalt dus 

ook hier best de prioriteiten, zodat je de vooruitgang overzichtelijk kan 

opvolgen.

PRIORITEITEN BEPALEN: DOELEN 
VOOR DE LEERKRACHTEN, HET TEAM 
EN HET SCHOOLBELEID

3
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1. Lesmethode

Leerkrachten voelen zich competent om thema’s rond 

wereldburgerschap te integreren in hun lessen. Bovendien hanteren 

ze de aangepaste lesstrategieën in functie van de na te streven 

leerdoelen bij de leerlingen. 

De leerkracht als professionele begeleider van het leerproces

Leerkrachten weten waar ze relevante informatie kunnen vinden 

over wereldburgerschap. Ze trachten in verbinding te staan met de 

actualiteit en proberen zich actief bij te scholen over deze thema’s. 

Leerkrachten erkennen het cruciale belang van wereldwijs onderwijs. 

Ze zijn intrinsiek gemotiveerd om thema’s rond wereldburgerschap te 

integreren in hun lessen en om deze keuzes naar hun leerlingen toe 

ook vurig te verdedigen. 

Leerkrachten reflecteren over hoe de eigen levensgewoontes en 

lesmethodes de boodschap van wereldburgerschapseducatie kunnen 

versterken of verzwakken. 

De leeruitkomsten voor leerlingen die in het vorige hoofdstuk werden 

opgesomd, gelden even goed voor de leerkrachten. Ook zij nemen 

hun rol als kritische, actieve, solidaire en coöperatieve wereldburger op.

Prioriteiten voor de leerkracht

2. Informatieselectie

3. Intrinsieke motivatie

4. Zelfreflectie op de rol in het leerproces

5. Rolmodel
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1. Bewustwording

Het schoolteam is zich bewust van de relevantie en meerwaarde van 

een systematisch en doelgericht wereldburgerschapstraject.

2. Samenwerking

Het schoolteam ontwikkelt een gezamenlijke vakoverschrijdende 

taal en kan zowel individuele als gezamenlijke doelstellingen rond 

wereldburgerschap op school formuleren. 

3. Afstemming op inhoud en op proces

Op basis van gezamenlijk bepaalde of extern aangereikte tools kan 

het schoolteam zelf aan de slag. De teamrollen worden duidelijk 

afgebakend en de leden stemmen onderling voortdurend met elkaar 

af. 

4. Draagvlak

Het schoolteam vergroot stelselmatig, dankzij gerichte actie en 

communicatie, het draagvlak voor wereldburgerschapseducatie bij 

alle actoren van de school. 

Relevantie

Gezamenlijk referentiekader

Motivatie

Collectieve doelgerichtheid

Het schoolteam ontwikkelt binnen de school een gezamenlijk 

referentiekader rond wereldburgerschapseducatie.

Het schoolteam kan de intrinsieke motivatie bij elkaar aanwakkeren en 

versterken en buigt weerstand binnen het team positief om.

Prioriteiten voor het team
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1. Visie

De school heeft een gedragen visie over wereldburgerschapseducatie.

Aanwezigheid

Verspreiding en gedragenheid

Alle actoren kennen de visie en werking rond 

wereldburgerschapseducatie en voelen zich hierbij betrokken. 

2. Beleidsplan

De school heeft een jaarplan en langetermijnperspectief rond 

wereldburgerschapseducatie.

3. Curriculum

De school verankert wereldburgerschapseducatie in de reguliere 

lessen, projectwerk, themamomenten en/of extra-muroactiviteiten. 

Hierbij wordt steeds een stijgende kwaliteitsontwikkeling nagestreefd. 

4. Onderwijsinrichting

De school onderzoekt hoe de organisatie van het onderwijs (lestijden, 

co-teaching, extra-muroactiviteiten, projectwerk, vakken, zorguren, ...) 

optimaal tegemoet kan komen aan wereldburgerschapseducatie op 

school. 

5. Communicatie

De werking rond wereldburgerschapseducatie is zichtbaar in de 

school en alle actoren worden op de hoogte gehouden door wervende 

en doordachte communicatie. 

6. Participatie

Thema’s en acties worden op school gekozen met sterke participatie 

van alle betrokkenen, waarbij ieders rol en eigenheid in het leerproces 

gerespecteerd wordt. 

Prioriteiten voor het schoolbeleid
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De vorige pagina’s beschrijven de prioriteiten voor leerlingen, 

leerkrachten, schoolteam en schoolbeleid. De volgende stap is de 

formulering van concrete streefdoelen. Bij die formulering is het 

raadzaam om de volgende vragen te stellen: 

• Wanneer kan het traject/project als geslaagd beschouwd 

worden?

• Welke doelstellingen op 1, 3 en 5 jaar kunnen er aan het traject/

project gekoppeld worden? 

• Op welke manier kan de vooruitgang van de leerlingen,  

het team en de school worden vastgesteld (data, observaties, 

zelfevaluatie, ...)? 

• Hoe gaan we, als lerende organisatie, verder aan de slag met 

deze vaststellingen? 

WAT NU?
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4
OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL 
SCHOOLTRAJECT OF 
LEERLINGENPROJECT

Er bestaat geen vaste handleiding om een schooltraject of 

leerlingenproject vorm te geven, maar een aantal criteria en 

aandachtspunten kunnen wel helpen om sterke en kwaliteitsvolle 

trajecten te bouwen. In dit hoofdstuk worden verscheidene 

aandachtspunten opgesomd voor een geslaagd traject op school 

en voor geslaagde lessen en projecten met de leerlingen. Sommige 

aandachtspunten lopen gelijk, maar kunnen niet voldoende 

benadrukt worden. 
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1. Communicatie

Vaak is er heel veel goede wil, maar is het niet duidelijk hoe iemand 

precies kan participeren. Een duidelijke communicatie, bij voorkeur 

met visuele elementen, die de juiste mensen op belangrijke 

tijdstippen bereikt, is essentieel. Zo houdt je iedereen op de hoogte 

van de vooruitgang. 

Participatie is geen doel op zich, maar wel een motor voor 

betrokkenheid. Wie inspraak heeft in het plan, zal zich er ook sneller 

voor engageren. Participatie zorgt eveneens voor een leermoment 

om samen te werken, feedback te hanteren, compromissen te sluiten 

en andere democratische vaardigheden te trainen. 

Streefdoelen kunnen bestaan op het niveau van leerlingen, 

leerkrachten, de school of zelfs buiten de school. Deze doelen, en het 

belang ervan, moeten te allen tijde duidelijk zijn voor iedereen. Kijk 

naar de vorige pagina’s voor inspiratie. 

Iedere persoon heeft zijn of haar eigen sterktes. Zo denken 

sommigen liever na over het proces,  terwijl anderen liever de 

handen uit de mouwen steken of zelfs het proces coördineren. Het 

is belangrijk om een plan te bedenken waarbij zo goed mogelijk van 

deze sterktes gebruik gemaakt wordt en waarbij iedereen een plaats 

krijgt, ook de ouders en de schoolomgeving. 

Een inclusief proces is cruciaal. Het eigenaarschap moet breed 

genoeg gedragen worden. Duidelijke afspraken over wie initiatief 

neemt en wie ondersteunt, zijn daarbij onontbeerlijk. 

Aandachtspunten voor een gedragen 
schooltraject

2. Brede gedragenheid en participatie

3. Aantrekkelijke en concrete streefdoelen

4. Unieke talenten en perspectieven

5. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

30



6. Tijd voor reflectie

Het is belangrijk om niet enkel op het welslagen van 

de acties te focussen, maar eveneens op het leerproces 

en de menselijke dynamieken. Soms is het voor het 

leerproces zelfs beter dat niet alles 100% succesvol 

verloopt, zolang er voldoende reflectie is over de “lessons 

learned”. 

Een goede samenwerking is essentieel om eender 

welk plan te laten slagen. Bovendien verhoogt het de 

samenhorigheid op school. 

De snelste weg naar een oplossing is vaak niet 

de meest inclusieve en duurzame weg. Voor 

wereldburgerschapseducatie is het belangrijk met elke 

nieuwe groep leerlingen en leerkrachten in beweging te 

blijven en te blijven leren. 

7. Wereldburgerschapseducatie is mensenwerk

8. Koester het proces
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Vaak vinden binnen een project successleutels 1 tot en met 6 in 

chronologische volgorde plaats. Het is echter mogelijk om hier creatief 

met om te gaan. Successleutel 7 en 8 zijn daarentegen voortdurende 

aandachtspunten in het proces. 

Successleutels voor een kwaliteitsvol 
leerlingenproject

1. Prikkel/uitdaging

Is iedereen in de loop van het project voldoende geprikkeld 

en uitgedaagd om mee te doen? Is het doel duidelijk? 

Wordt de noodzaak nog genoeg ervaren? 

Komt er voldoende kennis over de wereld aan bod, zodat 

er voldoende bagage is om kritisch stil te staan bij wat de 

leerlingen aan de thematiek kunnen doen? 

2. Kennis/informatie

Kunnen en mogen leerlingen autonoom (zowel van 

de leerkracht als van de groep) hun moreel standpunt 

bepalen en van daaruit kijken welke acties ze 

ondernemen? Worden ze voldoende ondersteund om dit 

op een genuanceerde en overdachte manier te doen? 

Is er voldoende aandacht voor werkvormen 

waarmee leerlingen samen acties kunnen 

bedenken en selecteren om hun doel te 

bereiken? 

3. Oordeelsvorming

4. Brainstorm voor actie
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Is er voldoende ruimte om leerlingen samen actie te laten 

ondernemen? Worden ze daarbij voldoende ondersteund om samen 

te werken? Is de keuze van de acties zo gebeurd dat ze een zichtbaar 

effect in het hier en nu hebben? 

5. Uitvoering acties

6. Reflectie

Krijgen leerlingen de kans om te reflecteren over wat ze geleerd 

en gerealiseerd hebben? Mogen ze toekomstgerichte strategieën 

bedenken om volgende projecten beter aan te pakken? Krijgen ze 

de kans om een connectie te leggen tussen het leerproces en hun 

persoonsontwikkeling? 

Is er een doordachte mix van aangereikte kaders en volwaardige 

participatie in elk stadium van het project (thema bepalen, 

informatie verkrijgen, actie bedenken, ...)? Is er een veilige en open 

feedbackcultuur binnen de klas, zodat leerlingen elkaar kunnen 

bijsturen tijdens de samenwerking? 

Zijn de perspectieven binnen het project (van de leerlingen, 

leerkrachten, leerstof en lesopbouw) divers genoeg om iedereen 

kansen te bieden om binding te krijgen met het thema? Zijn er 

voldoende diverse werkwijzen die iedereen toestaan om via zijn of haar 

eigen talenten te leveren aan het project? 

7. Participatie

8. Diversiteit
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Op zoek naar extra denkstof om je trajecten en projecten te voeden?  

UNESCO ontwikkelt heel wat relevant materiaal over 

wereldburgerschapseducatie. Hun publicatie “Global Citizenship 

Education, Topics and Learning Objectives” is wereldwijd een 

absoluut referentiedocument. Ook bij de ontwikkeling van de 

nieuwe eindtermen rond burgerschap in Vlaanderen werd dit 

document als basis voor de discussie gebruikt. De publicatie biedt 

een inhoudelijk kader van leerdoelen aan en reikt advies aan over 

het effectief implementeren van wereldburgerschapseducatie in de 

klaspraktijk, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs. 

 

Het document is, samen met allerlei andere publicaties, vrij 

downloadbaar uit de online boekenkast van UNESCO: https://

en.unesco.org/themes/281291/publications/all.

TIP
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COLOFON

Deze inspiratiegids werd ontwikkeld in de schoot van Kruit, het 

kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie. 

In het ‘innovatielab trajectmatig werken’ deelden diverse 

onderwijsverstrekkers en educatieve aanbieders hun kennis en 

expertise als input voor deze uitgave.

 

Daarom een speciale dank aan: Lotte Adriaenssens, Janny Coopman, 

Veronique De Grave, Lore Deweerdt, Katrien D’Hooghe, Mieke Enckels, 

Eef Thoen, Katrien Geens, Nina Honnay,  Kathelijne Houben, Jeroen 

Lauwers, Sam Mampaey, Ann Matton, Bieke Van Damme, Mitch 

Vannecke, Bieze Van Wassenhoven en Jan Verschueren

 

Redactie: Katrien Geens, Jeroen Lauwers, Jan Verschueren

Vormgeving: Maarten De Ruyck

Foto’s: Istock, Freepik, Pexels

 

Kruit is een initiatief van Kleur Bekennen, het overheidsprogramma 

voor wereldburgerschapseducatie: www.kleurbekennen.be 

Dit programma wordt uitgevoerd door Enabel, de Vlaamse provincies 

en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Gefinancierd door: 

 

v.u.: Jean Van Wetter, Enabel, Hoogstraat 147 - 1000 Brussel



Kruit
www.wijzijnkruit.be
facebook.com/groups/kruit
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