
Project 
burgerschap
Wereldburgerschapseducatie  
verankeren in je school



Maak van je leerlingen

actieve wereldburgers
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Inleiding
Project Burgerschap van School zonder Racisme vzw on-
dersteunt als coach schoolteams bij het opzetten van een 
persoonlijk project dat in de lijn ligt van de (nieuwe) eind-
termen voor Marlies, Omar en Louis. Dit voor alle graden 
van het secundair onderwijs en voor alleonderwijsvormen. 

Het biedt a.d.h.v. een gekozen thema een werkkader aan 
met activiteiten voor leerlingen met de focus op ontmoe-
ting, beleving, verdieping en actie. Dit door geschikte 
activiteiten, werkvormen, good practices en geschikte 
partners aan te reiken zonder de rode draad te verliezen.

School Zonder Racisme vzw zorgt voor een verankering 
van wereldburgerschaps- educatie met een duidelijke 
visie, het vooropstellen van concrete doelen, het onder-
steunen van transparante communicatie en de vergroting 
van het draagvlak. 

Zo wordt je school een echte oefenplaats in het actief  
wereldburgerschap. 
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Ervaringen
Van de 16 scholen die van start gingen met project Burgerschap lichten we er drie 
uit: het Sint-Franciscus Instituut Melle (ASO, TSO, BSO), COOVI Anderlecht (TSO, 
BSO) en CDO Heist-op den Berg (deeltijds onderwijs). We gaan wat dieper in op 
hun ervaringen en uitdagingen.

Sint-Fransiscus Instituut Melle

“Het project Burgerschap zorgde voor een grotere bewustwording 
rond wereldburgerschap in onze school. Leerkrachten zijn echt gaan 
nadenken over de manier van implementatie in hun vakken. Door 
een goede samenwerking zijn leerlingen, leerkrachten, ouders en 
externe partners dichter bij elkaar gekomen.”

Dominique Maes, GOK-coördinator SFI Melle

De uitdagingen

• Versterken van de 
draagkracht om te 
werken rond wereld-
burgerschap

• Leerkrachten  
enthousiasmeren

• Bouwen aan een  
schoolcultuur waar  
wereldburgerschaps- 
educatie een vanzelf- 
sprekendheid is



Het Sint-Franciscus Instituut van

Melle werkt nu al twee

schooljaren met dit project. De school

biedt zowel ASO, TSO als BSO aan.

Alles samen namen 578 leerlingen

deel aan activiteiten in het kader

van het Burgerschap traject.

‘Project Burgerschap’ in actie:

SFI Melle koos voor het thema

‘Diversiteit en Intercultureel leren’.

In het eerste jaar lag de focus op

het versterken van het draagvlak bij

de leerkrachten.

Het project burgerschap in actie
1. Een trekkersteam van directie en leerkrachten, ondersteund door 

School zonder Racisme, bracht een dialoog op gang over kijken 
en omgaan met diversiteit op school. Als thema voor het project 
burgerschap kozen ze voor Diversiteit en intercultureel leren.

2. Aan de hand van de leerkrachtenworkshops ‘Zicht op visie’ en 
‘Hoe omgaan met discriminerende uitspraken?’ werden de leer-
krachten voorbereid om te werken rond diversiteit.

3. Een jaar lang werden tal van activiteiten rond diversiteit en inter-
cultureel leren georganiseerd. In totaal namen 578 leerlingen deel 
aan o.a. ‘De week van de interculturaliteit’, een ‘Schrijf-ze-vrij-
dag’ over de theatervoorstelling ‘Op drift’, een groot debat over 
vluchtelingen met bekende Vlamingen…

4. Kers op de taart was de projectdag ‘Proeven van de wereld’ 
waarbij de hele school een kans kreeg om intercultureel te leren 
a.d.h.v. verschillende workshops en getuigenissen.
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 “Wij willen leerlingen, naast vakkennis aanleren, ook opvoeden tot 
betrokken en mondige wereldburgers. Wij leren hen wat het betek-
ent om in een democratische samenleving te leven waarin je recht 
hebt op een eigen identiteit en aan anderen datzelfde recht gunt.”

Ria Juwet, pedagogisch coördinator COOVI Anderlecht

De uitdagingen

• Structuur, overzicht 
en rust brengen in 
de veelheid aan  
losstaande 
 activiteiten

• Duurzame integratie 
van wereldburger-
schapseducatie in  
het curriculum

COOVI Anderlecht

• Leerlingen gaan op stap in Brusselse Noordwijk en luisteren naar het verhaal 
van een vluchteling

• Leerlingen organiseren vanuit hun eigen opleiding lentebarbecue voor het 
centrum Parc Astrid

• Leerlingenraad organiseert dag rond wereldburgerschap

• Leerlingen krijgen de kans om in de klas te vertellen over de gerechten uit hun 
eigen cultuur.

Voorbeelden van burgerschap



Het project burgerschap in actie
1. Het trekkersteam van directie en leerkrachten koos als thema 

voor het project voor Coherentie creëeren. 

2. Aan de hand van de matrix werden alle activiteiten, lessen en 
workshops in kaart gebracht. Om de drempel in het begin laag te 
houden besliste de school om zich in het eerste jaar te concen-
treren op de eerste graad en stapsgewijs ook de tweede en derde 
graad te betrekken.

3. Elke graad kreeg een thema op maat van de leerlingen (Weer-
baarheid, Vooroordelen & Beeldvorming en Vluchtelingen & 
Samenleven in diversiteit). Door de activiteiten aan elkaar te 
linken, ervaren de leerlingen zelf de opbouw en hebben de activi-
teiten meer impact.

4. De school zette ook in op zichtbaarheid door bladwijzers voor 
in de schoolagenda te maken met de thema’s en activiteiten en 
door panelen op te hangen waarop artikels, projecten, ideeën… 
hangen.
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“Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen hun visie op de 
wereld kunnen verruimen en dat zij kritisch leren nadenken over 
vooroordelen jegens andere culturen. School Zonder Racisme is 
voor ons hierin de ideale partner. Onze leerlingen staan open voor 
de jonge en dynamische medewerkers en ook de organisatie van 
zulke themagebonden workshops en/of projectweken verloopt veel 
gemakkelijker met de hulp van School zonder Racisme.”

Tom Heiremans, leerkracht PAV COD Heist-op-den-berg

De uitdagingen

• Thema’s als  
samenleven in  
diversiteit, 
vluchtelingen 
en globalisering 
aantrekkelijk  
maken voor  
leerlingen

• Think global, act 
local. Mondiale  
thema’s verbinden 
met de lokale  
realititeit.

• Zichtbaarheid  
verhogen

CDO Heist-op-den-berg



Het project burgerschap in actie
1. In CDO Heist-op-den-berg kozen ze voor het thema Vertaalslag 

maken. Het trekkersteam van leerkrachten, ondersteund door 
School zonder Racisme, dacht na over hoe ze leerlingen kon-
den motiveren voor activiteiten rond wereldburgerschap. Uit die 
gesprekken kwam het idee om een programma van activiteiten 
rond mondiale thema’s maar dichtbij huis en waarbij ontmoeting 
centraal staat. 

2. Het programma werd opgesteld. Er werden ontmoetingen in de 
buurt van de school georganiseerd zoals een gesprek met een 
imam, een priester, een Palestijns gezin, een bezoek aan het Fort 
van Breendonk… Deze ontmoetingen werden gekaderd via work-
shops van School zonder Racisme.

3. De school verhoogde de zichtbaarheid van dit project door een 
tentoonstelling te maken die opengesteld werd voor familie, 
vrienden en buurtbewoners. Daarnaast maakten de leerlingen 
posters met de slagzin “CDO kiest voor diversiteit!” die ze ophin-
gen in de hele gemeente.
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Stappenplan
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1 De SCAN
Workshop (2u) voor kernteam van leerkrachten en 
directie. We zetten jullie enthousiasme om in een wel-
doordacht plan over burgerschapseducatie.

Je vindt trajectmatig werken belangrijk? Je wil er samen met een team voor gaan 
maar missen wat structuur of richting? De SCAN zet jullie enthousiasme om in 
weldoordacht en efficiënt werken. Samen schrijven we een positief verhaal dat 
realistisch is én resultaten oplevert!

Samen met de directie en een representatief kernteam van leerkrachten scannen 
we de school op haar burgerschapsgehalte. We hanteren hiervoor de typologie 
van actief burgerschap van Kavadias en De Hertogh en passen die toe op burger-
schapseducatie De kwaliteitswijzer van de inspectie is daarbij onze leidraad.

Naargelang de resultaten van de SCAN kan de school beslissen om eerst met 
de leerkrachten aan de slag te gaan om op een stevige basis te vertrekken rond 
wereldburgerschapseducatie. Hiervoor heeft School zonder Racisme twee work-
shops ontwikkeld. De SCAN kan ook aantonen dat de tijd en de geesten rijp zijn 
om een heuse trajectwerking rond wereldburgerschapseducatie op te zetten.

De vragen

Welk onderwijskundig belang 
hecht de school aan burger-
schapseducatie? In welke mate 
is burgerschap verankerd in de 
schoolwerking? Hoe duurzaam 
zijn de initiatieven? Wat zijn onze 
werkpunten? Welk tijdspad kun-
nen we hiervoor vrijmaken? En 
wie betrekken we daarbij?



Workshop (1u) waarin we samen terugblikken op het school-
jaar en over het muurtje kijken naar volgend schooljaar.

Workshop (1u) waarin we samen met de 
school een (terugkerend) jaarprogramma 
uitekenen met een duidelijke rode draad die 
aansluit op de eindtermen.
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2 De Matrix

3 Evaluatie

• We brengen jullie bestaande activiteiten 
van burgerschapseducatie in kaart en 
we maken de blinde vlekken zichtbaar. 

• We lichten jullie de scharnierwerking 
toe van de Matrix die inzet op Beleving, 
Kennis en Actie. Wat begrijpen we onder 
leerzame trajecten?

• We zetten jullie op weg om samen een 
(terugkerend) jaarprogramma uit te tek-
enen met een duidelijke rode draad die 
aansluit op de eindtermen van burger-
schap.

 “Door de accenten die dit project ons heeft meegegeven (beleving, 
ontmoeting en actie), zijn we er op één schooljaar tijd enorm op 
vooruit gegaan.”

Rik Patteet, leerkracht & trekker van Project burgerschap in OLVI Boom
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Vluchtelingen &  
migratie

Diversiteit & inter-
cultureel leren

Vluchtelingen &  
migratie

Diversiteit & inter-
cultureel leren

Diversiteit & inter-
cultureel leren

Vluchtelingen &  
migratie

BELEVING

Ervaring

- Vluchtelingenspel 
- BAB Migratie 
- BAB Vluchtelingen

- Vluchtelingenspel 
- BAB Migratie 
- BAB Vluchtelingen

- BAB Samenleven in  
pdiversiteit 
- BAB Komt goed! 
- Oogkleppen af!

- BAB Samenleven in  
pdiversiteit 
- BAB Komt goed! 
- Oogkleppen af!

- Vluchtelingenspel

MATRIX Ontmoeting

- Lookalike 
- Landen in Brussel

- Meet & Greet

- Getuigenis van een 
pvluchteling 
- Lookalike 
- Landen in Brussel

- Meet & Greet

- Café Coloré

- Getuigenis van een 
pvluchteling
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KENNIS ACTIE

Ontmoeting Uitdieping Verbreding

- Lookalike 
- Landen in Brussel

- Meet & Greet

- Getuigenis van een 
pvluchteling 
- Lookalike 
- Landen in Brussel

- Meet & Greet

- Café Coloré

- Getuigenis van een 
pvluchteling

- Oogkleppen af 
- Wie ben ik?  
   En jij?

- Oogkleppen af 
- Media & 
   Beeldvorming

- Oogkleppen af 
- Media & 
   Beeldvorming

- Speeltjes van de globalisering



Voor de ondersteuning vragen we een bijdrage van € 450 per 
schooljaar (inclusief verplaatsingskosten).
 
Wat krijg je hiervoor in de plaats?

• Een kwaliteitsvolle coaching met duidelijke doelstellingen van 
de 3 workshops: de Scan, de Matrix en Evaluatie. Deze work-
shops bouwen op elkaar verder en geven de school houvast  
en richting. 

• Naast deze workshops, vinden we het leuk om jullie initiatieven 
op te volgen via mail en telefoon. Coaching betekent voor ons 
de vinger aan de pols houden en bereikbaar zijn wanneer dit 
nodig is. 

• 10% korting op alle workshops en dagprogramma’s van School 
zonder Racisme 

• Ondersteuning bij eventuele subsidiedossiers: onze  
medewerkers lezen het dossier kritisch na en geven feedback.

Prijs
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Interesse?
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www.schoolzonderracisme.be

info@schoolzonderracisme.be

School zonder Racisme

02/511 16 36

Hoveniersstraat 82 

1081 Koekelberg 

@schoolzonderracisme

Wij komen graag langs op jullie school om de ondersteuning toe te 
lichten!

Contact



Maak van je  
leerlingen
actieve  
wereld- 
burgers!

Project 
burgerschap


