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1

Achtergrond en methode van het onderzoek

1.1

Inleiding

De Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame
ontwikkeling (NCDO) heeft tot doel burgers van Nederland te informeren over
internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling en hun betrokkenheid
bij deze onderwerpen te vergroten. Daarvoor worden verschillende strategieën
en kanalen ingezet. Eén daarvan is het onderwijs. In de afgelopen
beleidsperiode (2006-2010) is een redelijk omvangrijke serie
onderwijsprojecten ondersteund en ontwikkeld. In de komende beleidsperiode
(2011-2015) zullen accenten worden verlegd. Onderwijs blijft een belangrijk
werkterrein, maar er komt (nog) meer nadruk op de rol van NCDO als kennisen adviescentrum en op het ondersteunen van relevante partijen met kennis
over de onderwerpen waar NCDO zich mee bezighoudt. Tevens wordt gestreefd
naar meer focus (een kleiner aantal projecten). Vanwege deze
beleidsaanpassing heeft NCDO het Kohnstamm Instituut gevraagd om een
evaluatie-onderzoek te verrichten naar de onderwijsactiviteiten uit de
afgelopen vier jaar. Dit onderzoek voorziet in informatie over welke
activiteiten meer/minder succesvol zijn geweest, om voor de toekomst gerichte
keuzes te kunnen maken. Ook is nagegaan welke activiteiten meer/minder
passen bij de nieuwe koers van NCDO. Op basis van ervaringen uit het verleden
kunnen dan nieuwe lijnen worden uitgezet.
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1.2

Wereldburgerschap

Het hoofddoel van de onderwijsactiviteiten van NCDO is het bevorderen dat
het thema wereldburgerschap een vaste plaats krijgt in het onderwijs. Bij
wereldburgerschap gaat het om kennis van en betrokkenheid bij de wereld in
en buiten Nederland. Wereldburgerschap bij jongeren betreft hun
betrokkenheid bij mondiale vraagstukken en hun participatie in de pluriforme
samenleving in eigen land. Wereldburgerschap kan opgevat worden als de
internationale dimensie van betrokkenheid bij de samenleving. In het
onderwijs kan wereldburgerschap beschouwd worden als de noemer
waaronder verschillende vormen van educatie elkaar vinden, zoals
ontwikkelingseducatie, duurzame ontwikkeling, vredeseducatie,
mensenrechteneducatie en interculturele vorming.
De media, internet en de internationale handel maken de wereld steeds kleiner
en zorgen dat mensen wereldwijd meer en meer met elkaar in verbinding
staan. In de visie van NCDO biedt onderwijs in wereldburgerschap leerlingen
meer inzicht in de wereld waarin ze leven, en in de verbanden tussen die
wereld en hun eigen situatie. Het verruimt hun horizon en brengt nuances aan
in hun kijk op de wereld. Leerlingen ontdekken verbanden tussen verschillende
vraagstukken en leren omgaan met een complexe maar boeiende diversiteit.
Aandacht voor wereldburgerschap kan leiden tot: een bewustzijn dat reikt tot
buiten de grenzen van de lokale of nationale gemeenschap; inzicht in
internationale ontwikkelingen; empathie met en respect voor mensen uit
andere delen van de wereld; reflectie op de vele verbanden tussen de
persoonlijke situatie en de omstandigheden elders en ten slotte tot de
bereidheid om conclusies te verbinden aan die kennis en inzichten1.
Om wereldburgerschap te bevorderen heeft NCDO in de afgelopen
beleidsperiode een scala aan activiteiten, projecten en producten voor het
onderwijs ontwikkeld.
Het NCDO-onderwijsprogramma had vier doelen2:
-

Het promoten en vergroten van de bekendheid van wereldburgerschap;

-

Het toerusten van (toekomstige) docenten met kennis en goed
gereedschap;

1
2

Zie: Vensters op de Wereld. Canon voor Wereldburgerschap (2009). NCDO/Universiteit Utrecht.
Brief bij offerteverzoek; interne stukken NCDO.
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-

Het mede-ontwikkelen van innovatief lesmateriaal;

-

Het onderwijsbeleid beïnvloeden, zodat wereldburgerschap erin
opgenomen wordt.

1.3

Verankering van wereldburgerschap in het onderwijs

Gegeven de doelstellingen van NCDO, is het logisch dat het onderwijs een
belangrijk speerpunt van activiteiten is. Via het onderwijs kunnen immers alle
kinderen en jeugdigen worden bereikt, ongeacht hun achtergrond of hun
interesse in het onderwerp. Bovendien kan door beïnvloeding van het gedrag
van leraren de weg naar de bedoelde „permanente aandacht‟ worden gevonden.
Echter, niet van elke poging om in het onderwijs iets nieuws tot stand te
brengen kan evenveel verwacht worden. Uit de literatuur over implementatie
van vernieuwingen in het onderwijs (bijvoorbeeld Sleegers & Ledoux, 2006;
Waslander, 2007; Voncken e.a., 2008) kunnen de volgende condities worden
afgeleid die horen bij succesvol en duurzaam innoveren:
1.

aansluiten bij wat leraren zelf denken over en belangrijk vinden aan het
onderwerp

2.

aansluiten bij datgene wat leraren al doen en kennen in hun dagelijkse
praktijk

3.

zorgen voor adequate begeleiding

4.

zorgen dat leraren zelf eigenaar worden van de vernieuwing, intern
gemotiveerd zijn om het (blijvend) uit te voeren

5.

volhouden, om te zorgen voor duurzaamheid

6.

aandacht voor leren, uitwisselen, vergroting van deskundigheid

7.

inbedding in schoolbeleid, schoolvisie

Op basis hiervan mag verwacht worden dat activiteiten die door NCDO
ontwikkeld of ondersteund succesvoller zijn op het punt van verankering in
het onderwijs als:
-

het aanbod past bij het mainstream curriculum: de kerndoelen in het
basis- en voortgezet onderwijs, exameneisen, gangbare vakmethoden;

-

gebruik wordt gemaakt van gangbare, bij leraren al bekende kanalen in
het onderwijs wat betreft leermiddelen en ondersteuning;

-

de focus wordt gericht op leraren die vakken geven waarin aspecten van
wereldburgerschap al standaard aan de orde zijn: wereldoriëntatie in het
basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs de maatschappijvakken,
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culturele vorming, biologie en verzorging, en filosofie en
levensbeschouwing/godsdienst (bij leraren die deze vakken geven kan
de meeste intrinsieke motivatie verwacht worden);
-

het aanbod deskundigheidsbevordering omvat en mogelijkheden om te
leren van elkaar/van good practices;

-

het aanbod langdurig van aard is, voor regelmatig input zorgt;
het aanbod ook gericht wordt op schoolleiders.

Het evaluatie-onderzoek is er op gericht na te gaan in hoeverre de ondernomen
activiteiten voldoen aan bovenstaande criteria. Het kernbegrip daarbij is
verankering. We onderzoeken in welke mate de NCDO-onderwijsactiviteiten
bijdragen aan verankering van wereldburgerschap in het onderwijs.
Verankering omschrijven we als volgt:
Van verankering is sprake als scholen/leraren het onderwerp
wereldburgerschap een vaste plaats in hun lesprogramma geven. Een vaste
plaats wil zeggen: het maakt deel uit van het vaste curriculum (de gewone
methoden, de reguliere werkwijze) en er wordt regelmatig/periodiek aandacht
aan besteed (er is sprake van duurzaamheid). Van verankering is dus niet
sprake is als er alleen ad hoc, toevallig of eenmalig aandacht is voor het
onderwerp.
Verankering op schoolniveau betekent dat het schoolbeleid is om aan het
onderwerp regelmatig aandacht te besteden. In het voortgezet onderwijs kan
het ook gaan om beleid op het niveau van vaksecties.
Verankering op het niveau van leraren betekent dat de betreffende leraar er op
een vaste, regelmatige basis aandacht aan besteedt.
Een ander criterium dat van belang is voor de mate van verankering is
uiteraard het aantal betrokkenen dat met een bepaald aanbod wordt bereikt.
Hier doet zich een dilemma voor: voor duurzame ontwikkeling van
wereldburgerschap op scholen is een intensieve aanpak nodig, maar met meer
extensieve strategieën kunnen meer mensen worden bereikt. Dit dilemma zal
later in dit rapport aan de orde komen.
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1.4

Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen

Het doel van de evaluatie is dus om inzicht te verkrijgen in de mate waarin de
onderwijsprojecten uit de afgelopen periode aan verankering van het thema
wereldburgerschap in het onderwijs hebben bijgedragen. Het onderzoek is
erop gericht NCDO input te geven voor het maken van strategische keuzen wat
betreft onderwijsactiviteiten. Dat betekent dat het onderzoek niet alleen een
evaluatie van afzonderlijke projecten omvat, maar ook een sterkte/zwakte
analyse over het geheel van de activiteiten.
Het voornaamste criterium bij de evaluatie van afzonderlijke projecten is de
effectiviteit van die projecten in termen van verankering van
wereldburgerschap in het onderwijs. Het accent ligt daarom op vragen naar het
bereik van docenten en schoolleiders (die voor die verankering moeten zorgen)
en naar de impact van de activiteiten op het handelen van docenten en
schoolleiders (hoeveel aandacht/hoeveel meer aandacht zijn ze daardoor gaan
besteden aan wereldburgerschap?).
De evaluatie richt zich derhalve niet op bereikte effecten bij leerlingen. In
hoeverre het gelukt is om bij kinderen en jongeren daadwerkelijk
wereldburgerschap te ontwikkelen is een voorwerp van onderzoek. Ook is het
onderzoek niet gericht op de vraag of docenten zich daadwerkelijk anders zijn
gaan gedragen. Het onderzoeken hiervan viel qua tijd en budget buiten de
mogelijkheden van de opdracht.
Het voornaamste aandachtspunt bij de sterkte/zwakte analyse is welke
strategieën het meest bijdragen aan de gewenste verankering en welke rol een
kennis- en adviescentrum daarin kan spelen. Hierbij horen ook vragen naar de
keuze van samenwerkingspartners en naar de verhouding tussen zelf
activiteiten initiëren en ondersteunen van activiteiten van anderen.
De onderzoeksvragen die centraal staan zijn de volgende:
1.

Welke resultaten hebben de verschillende projecten opgeleverd?

2.

Hoeveel mensen zijn in elk project bereikt, in welke doelgroepen?

3.

In welke mate sluiten de projecten aan bij het doel verankering van
wereldburgerschap in het onderwijs, zowel op het niveau van docenten
als van school- of instellingsbeleid?

4.

Wat is voor verschillende groepen betrokkenen (ontwikkelaars,
producenten, ondersteuners, klanten) de waarde van de projecten?
5

Leiden zij naar hun oordeel tot meer/betere aandacht voor
wereldburgerschap in het onderwijs, voegen zij iets toe aan de al
bestaande praktijk?
5.

Welke resultaten heeft het programma als geheel opgeleverd (alle
projecten bij elkaar), gemeten naar het doel verankering van
wereldburgerschap in het onderwijs?

6.

Wat is de waarde van de verschillende gekozen strategieën, welke zijn
het meest productief/efficiënt?

7.

Welke lessen kan NCDO hieruit trekken voor de toekomst?

De vragen 1 tot en met 4 hebben betrekking op de evaluatie van de
afzonderlijke projecten. De vragen 5 tot en met 7 hebben betrekking op het
gehele programma van onderwijsactiviteiten.
1.5

Methode van onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in drie fasen:
Fase 1 Desk research
Fase 2 Veldwerk
Fase 3 Analyse op programmaniveau
1. Desk research
De NCDO beschikt over veel documentatie die hoort bij de verschillende
projecten en activiteiten. Deze documenten bevatten informatie die voor een
deel een antwoord konden geven op de onderzoeksvragen. Het eerste deel van
het onderzoek bestond daarom uit documentanalyse van 14 projecten.
Daarnaast zijn over deze projecten soms aanvullende vragen gesteld aan de
programmamedewerker Onderwijs.
De selectie van deze 14 projecten is in overleg met de opdrachtgever gemaakt.
Er is geselecteerd uit een lijst met 27 projecten3. De niet geselecteerde
projecten zijn afgevallen op criteria als te klein, te incidenteel, inhoudelijk te
specifiek of te indirect voor de onderwijsdoelstellingen (bijvoorbeeld
onderzoeksprojecten of werkconferenties voor NCDO-medewerkers),
Elk wel geselecteerd project is vervolgens kort beschreven/getypeerd met
behulp van eenzelfde beschrijvingskader. Daarin kwamen de volgende
onderwerpen aan bod:
3

Vermeld en omschreven in bijlage 2 bij de offertebrief.
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Beschrijvingskader documentanalyse
Algemeen
Type project; product
Omvang (in financiële middelen)
Onderwijssector
Looptijd
Samenwerkingspartner(s)
Beschikbaarheid adressenbestand gebruikers
Doel en bereik
Doelstelling project/activiteit
Mate waarin doel is behaald, volgens wie
Bereik; bij welke doelgroepen
Kans op verankering
Aansluiting bij mainstream curriculum
Gebruik van reguliere onderwijskanalen wat betreft leermiddelen en
ondersteuning
Focus in doelgroepkeuze
Aandacht voor deskundigheidsbevordering en leren van elkaar
Duurzaamheid
Inbedding in/aandacht voor schoolbeleid

De documentanalyse gaf een eerste antwoord op de onderzoeksvragen 1, 2 en
3. Op basis van deze informatie is in overleg met NCDO een vervolgselectie
gemaakt van 9 projecten/activiteiten waarvoor verder veldwerk werd verricht.
Bij deze selectie is gelet op omvang (qua financiële middelen), potentiële kans
op verankering, mate waarin het een „sleutelproject‟ is voor NCDO (belang
binnen het programma, bijvoorbeeld een kernpublicatie) en spreiding over
onderwijssectoren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs).
Eén project dat aan de meeste van deze criteria voldeed, het project SamSam,
is toch niet geselecteerd omdat het al eerder in voldoende mate was
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geëvalueerd vanuit NCDO. Vanwege het belang van dit project is een korte
beschrijving ervan wel in dit rapport opgenomen (in hoofdstuk 2).
De gegevens van de 5 projecten die in de eerste fase wel zijn beschreven, maar
niet zijn geselecteerd voor de verdiepend veldwerkfase zijn opgenomen in
bijlage 1.
2. Veldwerk
In deze fase is het onderzoek gericht op het verkrijgen van verdiepende
informatie over de volgende 9 projecten:
1.

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

2.

Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs4.

3.

Wereldburgers School TV

4.

Opdrachten voor VMBO g/t

5.

Werkconferenties Wereldburgerschap

6.

Scholentrajecten

7.

Millennium Battle

8.

Wereldplein NOT

9.

Website www.wereldburgerschap.nl

Het verzamelen van aanvullende informatie over deze projecten had een
driedelig doel. In de eerste plaats ging het er om meer en meer diepgaande
informatie te verkrijgen over doel, doelbereik, gekozen implementatiestrategie
en gemaakte keuzes wat betreft aspecten van wereldburgerschap. Dit ter
aanvulling op de documentanalyse: opvullen van eventuele witte plekken en
verkrijgen van (meer) achtergrondinformatie over motieven, visie en werkwijze.
Het beschrijvingskader uit fase 1 diende hier als leidraad.
In de tweede plaats ging het er om informatie te verkrijgen over ervaren
successen en valkuilen. Wat vinden de directe projectbetrokkenen zelf sterke
en zwakke punten van hun project, waarom? Wat weten ze over waardering
van hun project door gebruikers, en op basis van welke kennis? Hoe denken ze
over het succes van hun project in termen van verankering, op grond waarvan?
Hoe beoordelen ze zelf de gekozen implementatiestrategie? Wat zouden ze een
volgende keer eventueel anders doen? Dit type informatie is van belang voor de
sterkte/zwakte analyse (zie fase 3).
4
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Om misverstanden te voorkomen, vermelden we hier dat we het in dit rapport hebben over de
Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs, die gemaakt is voor de onderbouw van het VO, deze
verschilt van de Millenniumdoelen Atlas voor de bovenbouw van het VO (zie ook de website voor
dit onderscheid tussen beide Atlassen).

In de derde plaats ging het er om, voor zover mogelijk, oordelen van
gebruikers te verzamelen over producten/activiteiten van het project. Dit
betreft niet alleen het directe oordeel over nut, gebruik en bruikbaarheid van
het product/de activiteit, maar ook algemenere oordelen over het nut van
initiatieven die gericht zijn op versterking van wereldburgerschap in het
onderwijs en over de toegevoegde waarde daarvan voor de eigen praktijk.
Om alle deze vragen te beantwoorden zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
-

(telefonische) interviews met sleutelpersonen van elk project (waar
mogelijk)

-

internetenquête bij gebruikers (waar mogelijk)
interviews met enkele NCDO medewerkers die intensief bij de
onderwijsprojecten betrokken zijn.

Telefonische interviews
Per project is een sleutelpersoon geselecteerd waarmee een (telefonisch)
interview is gehouden. Sleutelpersonen zijn personen die direct betrokken zijn
bij de ontwikkeling van de producten en activiteiten in het project en die
voldoende overzicht hebben om informatie te kunnen geven over alle relevante
aspecten en zich een oordeel te vormen over sterktes en zwaktes. Voor elk
project was dit een coproducent waarmee NCDO heeft samengewerkt,
namelijk5.:
Voor de projecten Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs, de Millennium
Battle en de Scholentrajecten: Alice O – Gerard Lommerse
Voor de Werkconferenties wereldburgerschap: Alice O – Daniël Middelkoop
Voor Wereldburgers School TV: NTR (School TV) – Geerle van der Wijk
Voor de opdrachten voor het VMBO: CITO – Mariëtte Lieverse
Voor de publicatie De Wereld wordt kleiner als je groter wordt: Walraven
Onderzoek en Advies - Guido Walraven

5

De aanvankelijke verwachting was dat het mogelijk zou zijn om voor sommige projecten meer dan
één sleutelpersoon te interviewen. In de praktijk bleek dat echter niet goed te lukken: voor de
meeste projecten was de (mede)ontwikkelaar van het betreffende product of strategie bij uitstek
degene die de gezochte informatie kon leveren. Dat betekent dat de interviews ten dele „gekleurde‟
informatie hebben opgeleverd: (mede)ontwikkelaars zullen immers niet gauw een kritische houding
aannemen tegenover hun eigen product. Anderzijds zijn zij wel het best geïnformeerd. In de
praktijk bleek overigens dat deze personen wel degelijk ook kritische-evaluatief konden oordelen
over het eigen project en over NCDO in algemenere zin.
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De interviews omvatten:
-

vragen gericht op aanvulling van de informatie uit de documenten;
vragen gericht op sterktes en zwaktes, voor- en nadelen van gemaakte
keuzes (zowel inhoud als verspreidingsstrategie)

-

vragen over waardering van het product/de activiteit in het
onderwijsveld

-

vragen over in hoeverre het betreffende project past bij de toekomstige
rol van NCDO en een open vraag naar tips voor NCDO wat betreft rol en
activiteiten in de toekomst.

Ook is bij deze sleutelpersonen nagegaan of men beschikt over een bestand
met post- of e-mail adressen van primaire gebruikers van of deelnemers aan
een activiteit, ten behoeve van de internetenquête onder gebruikers.
Internetenquête bij gebruikers
Omdat in de documentatie over de projecten slechts weinig directe gegevens te
vinden zijn over gebruikersoordelen en daadwerkelijk gebruik door de
doelgroep, is die informatie voor zover mogelijk in dit onderzoek verzameld.
Er is een vragenlijst ontworpen, die deels bestond uit algemene vragen (over
bekendheid met, waardering van en gebruik van NCDO-projecten en over de
aandacht die men in de eigen praktijk heeft voor wereldburgerschap), en deels
uit specifieke vragen die betrekking hebben op een bepaald project. In verband
met het aantal te onderzoeken projecten en de korte looptijd van het
onderzoek, is besloten om dit via een eenvoudige en snelle methodiek te doen,
namelijk een korte vragenlijst die via internet kon worden ingevuld.
Internetenquêtes lenen zich goed voor een dergelijk opzet omdat
respondenten daarin op eenvoudige wijze zo door de vragen kunnen worden
geloodst dat ze alleen voor hen relevante vragen krijgen voorgelegd
(automatische doorverwijzing).
De vragenlijst is op verschillende manieren uitgezet. De eerste was toezending
van een link naar de online enquête aan gebruikers die bekend waren bij de
projecten. Er is door NCDO een e-mail gestuurd aan alle voor handen zijnde
adressen bij hen en bij eventuele coproducenten. Ook zijn betrokkenen via de
nieuwsbrief van NCDO (ruim 9.000 abonnees) en leden van de LinkedIn groep
over wereldburgerschap in het onderwijs op de enquête gewezen. De laatste
manier was plaatsing van de vragenlijst op relevante websites, zoals op de
website van NCDO (www.ncdo.nl), www.wereldplein.nl en
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www.wereldburgerschap.nl. Bezoekers van deze websites werden verzocht om
mee te doen aan het evaluatie-onderzoek.
Het verzoek om de vragenlijst in te vullen is niet rechtstreeks aan de
gebruikers van Wereldburgers School TV gestuurd, omdat contactgegevens van
deze gebruikers niet beschikbaar waren. Wel is de enquête door sommige
gebruikers via de website van NCDO ingevuld. De wereld wordt kleiner als je
groter wordt kwam in de enquête niet aan bod omdat dit project al uitgebreid
is geëvalueerd door NCDO zelf. In aanvulling op de enquête zijn aan 20
bezoekers van het Wereldplein op de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling
(NOT) in 2011 ter plekke enkele vragen gesteld door een van de onderzoekers.
Ook voor het product „Opdrachten vmbo‟ is aanvullende informatie verzameld
bij „downloaders‟ van de opdrachten. Door CITO zijn daarvoor 10 adressen
beschikbaar gesteld, van 8 daarvan is informatie verkregen.
De vragenlijst bestond uit vragen over:
-

de aandacht die men in de eigen lessen besteedt aan wereldburgerschap
(hoeveelheid tijd, hoeveel klassen, incidenteel of structureel)

-

de bekendheid met projecten en activiteiten van NCDO
gebruik van één of meer projecten, waardering hiervan, toegevoegde
waarde t.o.v. eigen praktijk

-

duurzaamheidsaspecten/condities
vragen over identificatie van het type gebruiker (functie, schoolvak, etc.)

De uitkomsten van de internetenquête zijn opgenomen in bijlage 2.
Na deze onderzoeksfase konden alle onderzoeksvragen op projectniveau
(vragen 1 tot en met 4) worden beantwoord.
Interviews NCDO medewerkers
Als opmaat voor fase 3 is gesproken met enkele NCDO medewerkers, zowel op
projectniveau als op programmaniveau. Vragen die centraal stonden in de
gesprekken richtten zich op sterke en zwakke punten van elk project (ook in
het kader van verankering), mate van beantwoording aan behoeften,
waardering door gebruikers, sterke en zwakke punten van de organisatie en
van intern beleid van NCDO, aan welke projecten en aan welke
samenwerkingspartners NCDO ook in de toekomst vast moet blijven houden,
welke niet en waarom, ideeën van medewerkers over de toekomstige koers van
NCDO.
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De volgende personen zijn geïnterviewd:
-

Liesbeth Schouten, hoofdredacteur Samsam
Helga van Kampen, kwartiermaker Cluster Capaciteitsversterking
Mariëtte van Stalborch, voormalig hoofd programma Onderwijs
Jeroen van der Zant, trainer/adviseur Capaciteitsversterking

3. Analyse op programmaniveau
De opbrengsten van de eerste twee onderzoeksfasen dienden als input voor de
derde fase, die gericht was op beantwoording van de onderzoeksvragen 5, 6 en
7. In deze derde fase werd een overkoepelende analyse uitgevoerd, gericht op:
-

de vraag welke strategieën het meest kansrijk zijn, gemeten naar het
doel verankering van wereldburgerschap in het onderwijs

-

de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden voor het toekomstig
beleid van NCDO.

De verschillende projecten zijn vergeleken op zowel hun „score‟ op de
evaluatiecriteria als op de sterktes en zwaktes die in de interviews met zowel
de sleutelpersonen als de ervaren NCDO medewerkers naar voren zijn
gekomen. Hierbij werden uiteraard ook de opbrengsten van de internetenquête
betrokken en is gelet op aspecten als de rol van de coproducenten, de
doelgroepkeuze en pro‟s en contra‟s van een breedte- versus dieptestrategie.
1.6

Beperkingen van het onderzoek

Het onderzoek moest in een korte periode (vier maanden) worden uitgevoerd.
Dat betekende dat er slechts weinig tijd was voor de dataverzameling via de
internetenquête. Die heeft slechts korte tijd opengestaan en er is niet
gerappelleerd. De overall respons was 191 ingevulde vragenlijsten op een
totaal van enkele duizenden mensen die via mail op de enquête geattendeerd
zijn. Hoewel een lage respons bij dit type enquêtes niet ongebruikelijk is, en de
invullers qua achtergrond (functie invuller, onderwijstype e.d.) een goede
spreiding laten zien (zie bijlage 2), moeten we toch bescheiden zijn wat betreft
pretenties van representativiteit. De enquêteresultaten moeten gezien worden
als extra informatie (ten opzichte van de overige gegevens uit documenten en
interviews) over hoe de verschillende producten gewaardeerd worden door
gebruikers, maar niet als „harde cijfers‟. Omdat we geen gegevens hebben over
de redenen voor non-respons, valt niet uit te sluiten dat de personen die wel de
vragen hebben beantwoord wellicht de meer positief gestemde gebruikers zijn
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geweest (die daardoor meer gemotiveerd waren om in te vullen). Wat
daartegenover gesteld kan worden, is dat degenen die wel hebben ingevuld
zich niet uitsluitend positief hebben uitgelaten. Ook meer kritische uitlatingen,
bijvoorbeeld over (gebrek aan) gebruikswaarde of impact van het product op
de eigen praktijk, komen in de antwoorden voor.
Verder herhalen we nog eens dat dit onderzoek niet gaat over effecten op
leerlingen of over (veranderingen in) feitelijk gedrag van docenten.
1.7

Opbouw van het rapport

Het vervolg van dit rapport bestaat uit twee hoofdstukken en twee bijlagen.
In hoofdstuk 2 staat alle informatie die betrekking heeft op de evaluatie van de
afzonderlijke projecten. Het gaat om 10 projecten, de 9 eerder genoemde uit
de tweede selectieronde en SamSam. Per project zijn bij elkaar genomen de
informatie uit de deskresearch (de beschrijvingsschema‟s), de interviews en de
internetenquête. Over elk project wordt gerapporteerd volgens een vaste
indeling.
In hoofdstuk 3 worden de projecten ingedeeld in vier strategieën. Elk van deze
strategieën wordt gelegd naast de evaluatiecriteria en de geconstateerde
zwaktes en sterktes. Dit wordt afgesloten met „lessen voor de toekomst‟ vanuit
de evaluatie van de projecten. Verder worden in hoofdstuk 3 nog een aantal
niet-projectgebonden thema‟s besproken, die zijn voortgekomen uit de
analyses van de projecten en uit de interviews, met name die passages uit de
interviews die gingen over de toekomst van de NCDO-activiteiten. Ook dit
wordt afgesloten met „lessen voor de toekomst‟.
In bijlage 1 zijn de projectbeschrijvingen opgenomen van de 5 projecten die
wel in de eerste selectie zijn opgenomen (voor de deskresearch), maar niet voor
de tweede (het veldwerk).
In bijlage 2 staan alle uitkomsten van de internetenquête. Omdat deze al in
hoofdstuk 2 verwerkt zijn per project, is besloten hieraan geen afzonderlijke
hoofdstuk te wijden. De geïnteresseerde lezer kan echter wel alle resultaten
vinden in deze bijlage.
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2

Evaluatie van geselecteerde projecten

In dit hoofdstuk doen we verslag van de resultaten van de evaluaties van de
geselecteerde projecten. We combineren hiervoor per project alle informatie
die over het project verzameld is:
-

relevante documenten (waaronder eventuele eerdere evaluaties van
NCDO)

-

de projectbeschrijvingen uit de eerste (deskresearch)fase van het
onderzoek

-

gesprekken met NCDO-medewerkers
interviews met sleutelpersonen (indien van toepassing)
uitkomsten van de internetenquête (indien van toepassing)

Voor elk project is gebruik gemaakt van een vast beschrijvingsschema. In een
eerste paragraaf wordt het project kort beschreven: doel, achtergrond, inhoud,
betrokken organisaties, wijze van werken. In een tweede paragraaf wordt
vermeld wat bekend is over het bereik (hoeveel mensen zijn met dit project of
product bereikt, wie zijn dat) en over de waardering door betrokkenen of
gebruikers. Bij elkaar geeft dit een antwoord op de vraag in hoeverre de
projectdoelen zijn bereikt en wat de sterke of zwakke punten van het project
zijn. In een derde paragraaf geven we aan hoe het project scoort op
verankering, aan de hand van de criteria die vermeld zijn in hoofdstuk 1. Elk
project krijgt uiteindelijk een waardering van de onderzoekers voor
verankering: een score tussen 1 (laag) en 5 (hoog). Die score is niet gebaseerd
op harde berekeningsregels, het is de optelsom van de verzamelde informatie
over de verschillende aspecten van verankering volgens de beoordeling van de
onderzoeker. Belangrijker dan de score zijn de argumenten waarom een
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project al dan niet hoog scoort op verankering; dat is het voornaamste deel van
deze paragraaf.
Het doel van dit hoofdstuk is om per geselecteerd project de eerste vier
onderzoeksvragen te beantwoorden:
1. Welke resultaten heeft het project opgeleverd?
2. Hoeveel mensen zijn in het project bereikt, in welke doelgroepen?
3. In welke mate sluiten de projecten aan bij het doel verankering van
wereldburgerschap in het onderwijs, zowel op het niveau van docenten
als van school- of instellingsbeleid?
4. Wat is voor verschillende groepen betrokkenen (ontwikkelaars,
producenten, ondersteuners, klanten) de waarde van de projecten?
Leiden zij naar hun oordeel tot meer/betere aandacht voor
wereldburgerschap in het onderwijs, voegen zij iets toe aan de al
bestaande praktijk?
De volgende projecten komen hierna achtereenvolgens aan bod:
De wereld wordt kleiner als je groter wordt
Wereldburgers School TV
Opdrachten Vmbo
Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs
Werkconferenties wereldburgerschap
Scholentrajecten
De Millennium Battles
Website wereldburgerschap
Wereldplein NOT
SamSam
Aan het eind van het hoofdstuk geven we een korte nabeschouwing, die als
opstap dient naar hoofdstuk 3. In dat hoofdstuk gaan we in meer
overkoepelende zin in op de sterke en zwakke kanten van de verschillende
projecten en op de waarde van de verschillende strategieën om
wereldburgerschap in het onderwijs te bevorderen.
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2.1

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

2.1.1 Projectbeschrijving
De publicatie De wereld wordt kleiner als je groter wordt. De basisschool als
oefenplaats voor wereldburgers laat zien hoe leerkrachten binnen en buiten de
lessen kunnen werken aan wereldburgerschap in het primair onderwijs. Daarbij
vormen de ontwikkeling van de kinderen en hun ervaringswereld telkens het
uitgangspunt. De auteurs lieten zich inspireren door de praktijk van met name
de Willem Alexanderschool in Rotterdam, basisschool Oscar Carré in
Amsterdam en basisschool Piramide Freinet in Heerlen. Verder raadpleegden
zij de kerndoelen voor het basisonderwijs, praktijkdeskundigen (leden van de
klankbordgroep wereldburgerschap van NCDO) en het visiedocument en de
canon voor wereldburgerschap van NCDO. Doel van de publicatie is
kennisoverdracht over de wijze waarop basisscholen structureel aandacht
kunnen besteden aan wereldburgerschap in hun onderwijs. Het wil
basisschooldocenten een aanzet geven bewuster en vaker dan nu aandacht te
geven aan wereldburgerschap als een onderdeel van de gewone lessen. Het
boek is ook bedoeld als kompas voor docenten en studenten van Pabo‟s en
lerarenopleidingen en voor alle professionele opvoeders in onderwijs en
welzijn. NCDO heeft naar aanleiding van de publicatie werkconferenties in
diverse regio‟s georganiseerd.
De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de auteurs Guido
Walraven (Walraven onderzoek en advies) en Frits Prior (APS). Het boek is
verschenen in 2009, maar nog steeds te bestellen en te downloaden. APS heeft
de kennis uit het boek aan enkele scholen overgedragen en mogelijk wordt hier
een vervolg aan gegeven in schooljaar 2011/2012. Daarnaast is Frits Prior in
gesprek met een Pabo (Hogeschool Zuyd) om het middels werkcolleges aan bod
te laten komen in het curriculum.
2.1.2 Bereik en waardering
Eerdere evaluaties NCDO
NCDO hield een enquête over de publicaties De wereld wordt kleiner als je
groter wordt en Vensters op de Wereld. 184 respondenten beantwoordden de
vragen. Zij waardeerden De wereld wordt kleiner als je groter wordt gemiddeld
met een 7,8. Veel respondenten gaven aan de publicatie te gebruiken als
inspiratiebron. Het boek wordt daarnaast ook gebruikt als achtergrond voor
reguliere lessen en als basis voor ontwerp van eigen lesmateriaal. Tweederde
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van de respondenten gaf aan dat er naast zichzelf één of meerdere personen
de publicaties hebben gelezen. Dit doet vermoeden dat het gebruik van de
publicaties wijder verspreid is dan alleen de afnemers die de publicaties direct
hebben besteld. Bovendien meldde 20% van de respondenten op een andere
manier dan direct op de hoogte te zijn geraakt van het bestaan van de
publicatie en de website door „anders, namelijk…‟ aan te vinken. Een veel
genoemde manier is via een collega-docent of leerkracht. De beide publicaties
worden ondersteund door een website waarop meer informatie en best
practices te vinden zijn en waar docenten ook met elkaar in gesprek kunnen
gaan. Opvallend is dat de interactieve mogelijkheden van de website (zelf
materiaal toevoegen en het ontmoeten van collega‟s) door weinig respondenten
als positief worden ervaren.
Een interne evaluatie van De wereld wordt kleiner als je groter wordt is positief
van toon en stelt dat de doelstelling is bereikt. De aanleiding voor de
totstandkoming van de publicatie was dat kennis over wereldburgerschap erg
versnipperd was over een aantal scholen. Deze publicatie brengt die kennis
bijeen en daar was behoefte aan. Het boek biedt handvatten voor zowel de
onder- als de bovenbouw van het primair onderwijs om wereldburgerschap in
hun lessen centraal te stellen. De publicatie wordt volgens de evaluatie
afgenomen door de doelgroep, basisscholen en opleidingsinstituten, en deze
doelgroep is volgens de evaluatie juist gekozen. Op het moment van de
evaluatie werd de publicatie op acht Pabo‟s als lesboek ingezet, middels een
apart vak „wereldburgerschap‟ in het curriculum. Andere Pabo‟s gebruiken het
boek incidenteel. Op één Pabo is een projectweek gekoppeld aan de publicatie:
„Crossing borders in the global classroom‟ met als doel studenten bewust te
laten worden van het belang van internationale oriëntatie in het onderwijs en
het daaraan concreet gestalte geven in de studie tot docent van de toekomst.
De praktische toepasbaarheid van de inhoud wordt door Pabo‟s gewaardeerd.
Zeven basisscholen hebben het boek opgenomen in hun curriculum. Ook op de
werkconferenties die NCDO naar aanleiding van de publicatie organiseerde,
participeerde de doelgroep.
Het boek De wereld wordt kleiner als je groter wordt had een oplage van 2000
exemplaren. Deze zijn inmiddels allemaal besteld. De bijbehorende website
www.basisschool.wereldburgerschap.nl met informatie en links naar bronnen
voor docenten had 1.860 unieke bezoekers in 2010. Het boek is ook te
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downloaden via internet, maar het aantal downloads wordt niet geregistreerd
dus dit is onbekend.
Interview Guido Walraven, co-auteur De wereld wordt kleiner als je groter
wordt
Guido Walraven schreef De wereld wordt kleiner als je groter wordt samen met
Frits Prior. Zij combineerden hun expertise op het gebied van sociale
competentie en burgerschap met praktijkkennis van de scholen die deelnamen
aan het project. Op basis daarvan is het boek ontwikkeld, waarin staat hoe je
als docent in het primair onderwijs wereldburgerschap in kleine stapjes kunt
integreren in je onderwijs. Het concept is getest in een klankbordgroep. Guido
Walraven is tevreden met de publicatie; scholen die met wereldburgerschap
aan de slag willen, kunnen er structuur en inspiratie uithalen. Het blijkt voor
hen soms een opluchting te zijn dat ze feitelijk al een aantal dingen doen die
binnen het thema wereldburgerschap passen en dat ze geen reuzenstap hoeven
te zetten om ermee aan de slag te gaan. Het boek speelt daar ook op in, door
een „light‟, „medium‟ en „strong‟ versie van wereldburgerschap in het onderwijs
aan te bieden. Guido Walraven vindt het een sterk punt dat scholen daardoor
zien dat ze niet meteen voor 100% hoeven te gaan en ze zelf kunnen kiezen
hoe zwaar ze het inzetten. De indeling in drie niveaus helpt scholen om de
positie waar ze nu staan te kiezen en te bepalen wat ze willen.
Een ander sterk punt vindt hij dat het boek aansluit op discussies die al in het
onderwijs spelen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale cohesie, actief
burgerschap en contextrijk leren. Hier is bewust op ingezet omdat door veel
scholen het thema (wereld)burgerschap slechts als één van de ruim vijftig
kerndoelen wordt gezien en het er daardoor een beetje achteraan bungelt.
Bovendien worden scholen bedolven onder de goed bedoelde projecten. Het
zijn allemaal belangrijke zaken; homo-emancipatie, vrouwenrechten, milieu,
maar het is te veel voor scholen om dit allemaal aan boord te nemen. De kern
van al die projecten is eigenlijk: hoe willen wij met elkaar omgaan (sociale
competentie) en leren wij kinderen om verschillen te hanteren. De auteurs
hebben daarom geprobeerd iets integrerends te vinden; voor hen zijn sociale
competentie en burgerschap broertje en zusje, en aspecten die structurerend
kunnen zijn in onderwijs. Het hoeft dus niet perse een thema ernaast te zijn
waar je alleen op dinsdagmiddag een uurtje aandacht aan besteedt, maar het
kan altijd in alle lessen aan bod komen. De auteurs hebben geprobeerd die
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verbinding te laten zien, in de hoop dat het de kans vergroot dat het ook meer
verankerd raakt in het onderwijs. Bovendien wilden ze alle aspecten van
wereldburgerschap in beeld brengen, zodat scholen kunnen kiezen waar ze
zich op richten maar dan ook weten wat ze achterwege laten. De keerzijde
daarvan is volgens Guido Walraven dat wereldburgerschap veel aspecten kent
en dat juist die veelheid scholen kan afschrikken. Het gevaar is dat mensen in
de school het te groot vinden het daarom liever bij een jaarlijks project
houden. Dat komt de borging niet ten goede.
De auteurs hebben gekozen voor een boek dat ruimte laat voor eigen
toepassing en geen compleet lespakket ontworpen. Dit vanuit de overtuiging
dat “het plichtmatig afdraaien van voorgekookte lessenseries minder oplevert
dan twee leerkrachten die het samen oppakken, ook in het kader van
verankering.” Guido Walraven: “Wij hebben een halffabricaat geleverd, dit is het
kader en dit is de context maar je bent zelf een professional en jouw school
heeft allerlei bijzondere kenmerken. Hier heb je een half afgebakken brood.
Bak het zelf af zodat het voor jullie lekker is en iedereen het ook echt gaat
opeten.”
Guido Walraven is positief over de uitstraling en de verspreiding van de
publicatie. De inhoud en de vormgeving van het boek zijn goed. De inhoud van
het boek is volgens hem heel snel toepasbaar. Je kunt er als docent echt
vandaag mee starten en je ziet ook heel snel wat je als school al doet. Het boek
is door NCDO royaal en gratis verspreid, en de publicatie kan ook eenvoudig
gedownload worden. Er zijn mailings verspreid en artikelen in SamSam en
Didaktief over het boek verschenen. Ook was het boek beschikbaar op het
Wereldplein van de NOT en op de werkconferenties die rond de publicatie zijn
gehouden. Op die conferenties was ook een aantal keer één van de auteurs
aanwezig. Het waren vooral de mensen die er al naar op zoek waren die er
steun en inspiratie in vonden. Het idee was om met die regionale
bijeenkomsten ook nieuwe mensen aan te spreken. Guido Walraven denkt dat
dat op een bescheiden schaal gebeurd is. Daarnaast is er samengewerkt met
Pabo‟s. APS heeft De wereld wordt kleiner als je groter wordt opgenomen in hun
ondersteuningsaanbod voor scholen.
Scholen zijn vanaf 2006 verplicht om aan burgerschap te werken. Het is
volgens Guido Walraven goed om af en toe een prikkeltje uit te delen dat
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burgerschap ook een dimensie van wereldburgerschap heeft. Burgerschap is
volgens hem een thema waar mensen in het onderwijs moeite mee hebben om
vorm aan te geven. Dit boek kan docenten helpen om, in een bredere zin dan
alleen burgerschap in Nederland, daar wel vorm aan te geven. Het kan dus een
steun bieden voor scholen. Guido Walraven vindt het verstandig dat, naast de
basisscholen, ook Pabo‟s en lerarenopleidingen tot de doelgroep behoorden;
daar is een wereld te winnen. Ook voor de toekomst lijkt deze en-en
benadering hem een goede strategie.
Guido Walraven stelt dat onderwijs in de toekomst zeker een plek moet
houden in de kernfuncties van NCDO: “Het onderwijs moet leerlingen
voorbereiden op de samenleving en de wereld zoals we die aantreffen en is
daarmee een belangrijke plek om wereldburgerschap aan bod te laten komen
en te oefenen. Ik denk dat NCDO daar ook zoveel kennis en kunde van heeft,
dat het zonde zou zijn als dat weg zou vallen.” NCDO zou volgens hem sterker
kunnen aansluiten bij burgerschapsvorming, een verplichte taak voor het
onderwijs: “In het geval van burgerschap moet NCDO als kenniscentrum
meteen kijken; wat doet SLO al, wat gebeurt al ergens anders, wat kan de plek
zijn waar wij een verschil kunnen maken.” En: “Wat dit soort prachtig
uitgevoerde boekjes betreft moet je ook pragmatisch zijn; je kan ook de kern
op internet zetten en er vervolgens workshops over geven en mensen daar
attent op maken, dan kun je ook met minder geld veel bereiken.”
Gesprekken NCDO medewerkers
Ook de mensen van NCDO zijn positief over de uitvoering van De wereld wordt
kleiner als je groter wordt. “Het is heel goed geweest om een theoretisch kader
te formuleren waar men in het onderwijs mee uit de voeten kan”; “Het boek
vind ik heel waardevol omdat het een prachtig theoretisch kader biedt voor het
vormgeven van wereldburgerschap in het onderwijs. Dat kunnen we in de
nieuwe koers heel goed gebruiken.” Ook wordt de toepasbaarheid van het boek
geroemd: “De wereld wordt kleiner als je groter wordt geeft praktische
aanknopingspunten als je iets aan wereldburgerschap wilt doen op een pabo of
in het VO.” En: “Zowel de canon als De wereld zijn handzame boekjes over de
theorie en blijken goed afgestemd op de onderwijspraktijk. Het heeft de taal en
geur van basisonderwijs.” Dat de publicatie gratis te verkrijgen is helpt ook.
Daarnaast benadrukken de medewerkers de kracht van samenwerken met
partners als APS, die de schoolpraktijk van het basisonderwijs goed kennen en
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in dit geval ook nascholing aanbieden met behulp van het boek. Het is
behulpzaam dat dit via reguliere instituten in het onderwijsveld loopt. Voorts
was de timing van de uitgave goed. “Er komt steeds meer een besef dat er een
wereld om ons heen is en dat jonge kinderen handvatten moeten krijgen hoe
zij zich tot die wereld en globalisering kunnen verhouden, zodat ze er minder
angst voor voelen. Die gedachte valt nu duidelijk makkelijker binnen het
onderwijs. Het boek is een product dat daarbij ontwikkeld is en blijkbaar
aanslaat.”
Internetenquête
Dit project kwam niet aan bod in de internetenquête, omdat het al breed
geëvalueerd is door NCDO zelf.
2.1.3 Verankering
De wereld wordt kleiner als je groter wordt is een kansrijk product in het kader
van verankering van wereldburgerschap in het onderwijs (een score 4 tot 5).
Het boek sluit expliciet aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. In de
publicatie worden specifieke doelen genoemd, waardoor docenten inzien dat
wereldburgerschap niet een thema ernaast is, maar past binnen het reguliere
curriculum. Het boek is ook geschikt om cross-curriculair toe te passen. Een
brede doelgroep kan met De wereld wordt kleiner als je groter wordt aan de
slag; zowel docenten die er op bescheiden schaal aandacht aan willen besteden
(„light‟ versie) als docenten die het willen inbedden in hun dagelijkse
lespraktijk („strong‟ versie) en alles wat daartussen ligt, en zowel docenten die
inspiratie zoeken voor een eigen invulling als docenten die expliciete
voorbeelden van andere scholen willen volgen. Ook voor Pabo‟s en
lerarenopleidingen blijkt het boek goed toepasbaar. Hierdoor worden ook
toekomstige docenten met het thema wereldburgerschap bekend gemaakt.
Er zijn met financiële en inhoudelijke ondersteuning van NCDO en APS
verschillende projecten geweest om wereldburgerschap te verankeren in het
curriculum van scholen. APS heeft wereldburgerschap in haar aanbod richting
scholen opgenomen. Dat betekent dat een voor het veld bekend
ondersteuningsinstituut het thema wereldburgerschap, via deze publicatie, in
het reguliere aanbod heeft. In 2010 waren er regionale werkconferenties
wereldburgerschap voor scholen die met het thema en het boek aan de slag
willen en ook was NCDO actief op andere conferenties. De conferenties hebben
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bij vier scholen geleid tot concrete plannen om wereldburgerschap te
implementeren in hun onderwijs. De inhoud van het boek wordt ook voor het
voetlicht gebracht op de website www.basisschool.wereldburgerschap.nl. Niet
alleen kan de publicatie daar gratis gedownload en besteld worden
(drempelverlagend), de website borduurt ook voort op het boek en biedt
actuele kennis en lessuggesties. Daarmee blijft het boek up-to-date en ook in
komende jaren bruikbaar. Scholen gebruiken de dossiers om voorbeelden te
krijgen voor de invulling van het thema op hun school. Alice O heeft
opleidingen vervolgens geadviseerd bij de uitvoering. Wereldburgerschap is
middels dit product dus deels al verankerd in het onderwijs en het boek blijkt
bruikbare handvatten te geven om wereldburgerschap een plek te geven in het
onderwijs. De wereld wordt kleiner als je groter wordt biedt een theoretisch
kader voor wereldburgerschap en geeft scholen daarmee een gedegen basis om
het thema verder handen en voeten te geven. Dit past ook goed bij de
toekomstige rol van NCDO als kenniscentrum.
2.2

Wereldburgers School TV

2.2.1 Projectbeschrijving
Wereldburgers is een crossmediaal School TV project voor de vakken
aardrijkskunde, economie en maatschappijleer. Het project omvat drie School
TV afleveringen over millenniumdoelen en een game op internet. Voor
docenten is er begeleidend materiaal. In de afleveringen komen ook thema‟s als
internationalisering en de multiculturele samenleving uitgebreid aan bod. De
doelgroep is het voortgezet onderwijs en specifiek klas 3 en 4 van het Vmbo.
De inhoud sluit goed aan bij de belevingswereld van jongeren. Zo komt de
onder jongeren populaire DJ Tiësto in beeld, die zich door middel van het
project Dance4life inzet voor de bestrijding van Aids. Hij geeft de jonge kijkers
de boodschap dat iedereen iets kan doen om de wereld te verbeteren, ook zij.
Dit sluit aan bij de doelstelling van de afleveringenserie; de persoonlijke
betrokkenheid van jongeren bij wat er in de wereld gebeurt stimuleren en hen
laten mee- en nadenken over politiek-juridische aspecten en sociaaleconomische situaties. Ook willen de makers bereiken dat leerlingen een beter
inzicht krijgen in de manier waarop de Nederlandse overheid,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuele burgers betrokken zijn
bij ontwikkelingsprocessen in derdewereldlanden en welke invloed dat heeft
op de samenlevingen in Nederland en de Derde Wereld. Aan iedere aflevering
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van deze serie is een quiz gekoppeld die jongeren meer inzicht geeft in de
begrippen die in de afleveringen behandeld worden, zoals armoede, bevolking,
milieu, conflicten, mensenrechten en internationale samenwerking. De
leerlingen leren een directe relatie te leggen met het (eigen) leven in Nederland,
bijvoorbeeld door na te gaan welke invloed zijn gedrag op de wereld heeft en
hoe de wereld omgekeerd ook direct effect heeft op zijn (consumenten) gedrag.
De leerling ziet het verband tussen producten in de winkel en het land van
herkomst. Hij/zij leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te
plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de grote afhankelijkheid in de
wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale
samenwerking te zien. De uiteindelijke doelstelling van de
televisieprogramma‟s is het dichterbij halen van het thema
ontwikkelingssamenwerking, middels de boodschap: „Wereldburgerschap gaat
ook over mij. Ik heb invloed op de wereld en de wereld is van invloed op mij.‟
Het project is uitgevoerd samen met de NTR (School TV), regisseur Michiel van
der Zeeuw, IJsfontein (ontwikkeling van de game) en Alice O (ontwikkelen van
begeleidend materiaal). De afleveringen werden in 2008 vertoond via School TV
op Nederland 2 in de ochtend, en kunnen nu nog online bekeken worden. Ook
de game is nog steeds online te vinden.
De serie Wereldburgers is bekroond met een Comenius Siegel, een
internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan uitmuntende
didactische multimediaproducten in Europa.
2.2.2 Bereik en waardering
Eerdere evaluaties NCDO
Om een beeld te krijgen van de behoeften van de doelgroep en de mate waarin
het product daaraan voldoet, zijn diverse docenten op scholen die gebruik
maken van het lespakket bezocht en tevens zijn docenten bevraagd in een
workshop op een docentendag van de vereniging voor docenten
maatschappijleer. Tevens zijn van tevoren ruim zestig Vmbo-leerlingen
verspreid over het land gevraagd hun mening te geven over het conceptplan
van het lespakket.
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-

Docenten

De onderwerpkeuze van de afleveringen sprak docenten aan. Ook de afwisseling
van docu en drama vond men een goede keuze. Met name het informatieve
gehalte vond men precies op maat voor deze doelgroep. Docenten gaven aan het
project bruikbaar en goed inzetbaar te vinden. Docenten Aardrijkskunde
waardeerden de afleveringen met een 7.5, docenten Maatschappijleer met een
7.4 en docenten Economie met een 7.3. Voor het begeleidende materiaal gaven
de docenten respectievelijk een 7.3, een 6.6 en een 7.5.
-

Leerlingen

VMBO leerlingen waren enthousiast over het idee van een driedelige tv-serie
over wereldburgerschap met daaraan gekoppeld een game. Het concept sluit
aan bij eigentijds onderwijs waarin kennis en vaardigheden belangrijk zijn. In
dit project zijn verschillende media gebruikt waarmee leerlingen zelfstandig
aan de slag kunnen, dat sprak hen aan.
Tevens is er een positief artikel in een tijdschrift voor docenten
maatschappijleer verschenen en werd de maatschappelijke en educatieve
relevantie van het product onderstreept en erkend door de onderscheiding met
een Europese prijs.
Het is onbekend hoeveel docenten de DVD hebben besteld en hoeveel docenten
de afleveringen op internet (via de website van School TV en via de website van
Uitzending gemist) hebben getoond aan leerlingen.
Interview Geerle van der Wijk van NTR-School TV
Geerle van der Wijk was projectleider en eindredacteur namens de NTR.
Volgens hem beantwoordt Wereldburgers School TV zeker aan een behoefte.
Het onderwerp wereldburgerschap staat nog maar matig op de kaart in het
onderwijs en zit vaak nog niet in curriculum van scholen. Leraren willen het
wel doen, maar hebben ook te maken met veel andere onderwerpen die ook
aandacht verdienen in het onderwijs. Wereldburgerschap, in dit geval
gespecificeerd tot de millenniumdoelen, sluit aan bij zowel maatschappijleer,
aardrijkskunde en economie. Dat het nog geen hard onderwerp is in het
curriculum, maakt dat docenten er wat vrijblijvender mee om kunnen gaan.
Deze afleveringen droegen ertoe bij wereldburgerschap onder de aandacht te
brengen en docenten te stimuleren om daarmee aan de gang te gaan.
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Geerle van der Wijk vindt het een sterk punt dat de afleveringenserie aansluit
bij drie concrete vakgebieden maar ook goed vakoverstijgend gebruikt kan
worden. Leerlingen kunnen er op school aan werken, maar ook deels thuis door
de game. Geerle van der Wijk kijkt er positief op terug. Qua inhoud en aanpak
is het een heel mooi en overzichtelijk project. Door samenwerking met goede
partners is de kwaliteit hoog. De docentenhandleiding is heel overzichtelijk,
het lesverloop is er keurig in beschreven. De game spreekt jongeren aan. Een
nadeel zou volgens hem kunnen zijn dat dit voor docenten een drempel
opwerpt, omdat ze er internet bij nodig hebben en dat wellicht lastig vinden en
liever laten zitten. De afleveringen kunnen overigens ook los van de game
bekeken worden, maar dan mist de gebruiker wel wat; het is immers
ingestoken in een soort game-omgeving.
Er is veel aan communicatie en marketing gedaan om het product onder de
aandacht te brengen. Er heeft een bericht in de School TV gids gestaan, in
nieuwsbrieven en op online communities. Daarnaast zijn er posters en flyers
gemaakt die uitgedeeld zijn op beurzen (voor zowel de vakgebieden
aardrijkskunde, economie en maatschappijleer). School TV is erg bekend met
het onderwijsveld en heeft een jaar lang alle middelen ingezet die zij tot hun
beschikking hadden. Daarna is het afgenomen en inmiddels gestopt, want nu
zijn er weer andere afleveringenseries die voor het voetlicht gebracht worden.
Geerle van der Wijk vindt dat NCDO hiermee ook in de toekomst door zou
moeten gaan: “Het onderwijs is erg bezig met burgerschap, de volgende stap is
wereldburgerschap. Ik vind dat je te allen tijde leerlingen over de grenzen moet
laten kijken. NCDO als kennis- en expertisecentrum is heel goed om zaken aan
te reiken. School TV heeft een enorm bereik en behoorlijke bekendheid bij
scholen. Wij hebben impact in het onderwijs, doordat we zowel het bereik als
de expertise hebben om deze dingen te doen. School TV zou daarmee ook in de
toekomst een goede partner kunnen zijn van NCDO”.
Gesprekken NCDO medewerkers
Ook de medewerkers van NCDO benadrukken dat je met een School TV project
aansluit bij media die al gebruikt worden in het onderwijs en toegepast worden
in de klas. Het aansluiten bij voor het onderwijs bekende kanalen is een goede
strategie. Aan de andere kant stellen verschillende medewerkers dat
Wereldburgers School TV niet zoveel heeft bijgedragen aan verankering. “Dit is
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lesmateriaal dat een docent één keer opneemt in een les”; “Het is prachtig
materiaal, maar wel vluchtig, je doet het hooguit 2 of 3 keer.” NCDO was naar
buiten toe vrij onzichtbaar in dit project. Vier jaar geleden, toen het materiaal
ontwikkeld werd, wilde NCDO faciliteren maar niet zozeer op de voorgrond
treden. Zij hoefden zich immers niet te positioneren. School TV werd breed
gewaardeerd, maar het was onder gebruikers onbekend dat het van NCDO
kwam. Dat wil NCDO in de toekomst niet meer. Voor alle medewerkers van
NCDO is duidelijk dat dit type lesmateriaal in de toekomst niet meer
ontwikkeld kan worden: “We hebben geen grote bedragen meer voor
samenwerking met bijvoorbeeld School TV, de partners die we hadden kunnen
we niet meer bedienen met een zak geld”; “Samenwerkingspartners die in de
toekomst afvallen vanwege de bezuinigingen zijn de commerciële instituten,
tenzij ze ons vragen. We kunnen School TV (de NTR) adviseren, maar niet
financieren.”
Internetenquête
De gebruikers van Wereldburgers School TV zijn niet direct uitgenodigd om
deel te nemen aan de enquête, omdat van hen geen contactgegevens
beschikbaar waren.
Van de 145 personen die in totaal deelnamen aan de internetenquête, hebben
slechts 10 personen gebruik gemaakt van Wereldburgers School TV (7%).
Daarnaast gaven 4 mensen aan het materiaal nog te zullen gaan gebruiken (3%).
De overige 90% is er helemaal niet mee bekend of maakt er geen gebruik van
(respectievelijk 60% en 30%). Van de 10 mensen die het materiaal gebruiken is
niemand docent. De respondenten gaven voornamelijk aan het materiaal te
gebruiken uit persoonlijke belangstelling. Twee mensen gaven aan het
materiaal nu niet meer te gebruiken, respectievelijk omdat hij/zij het niet zo
belangrijk vindt en omdat het een eenmalig project was. Opvallend is dat van
de 6 invullers 4 respondenten van plan zijn het materiaal de komende
schooljaren in hun onderwijs te gebruiken, maar dat eveneens 4 van de 6
respondenten aangeeft door Wereldburgers School TV niet meer structurele
aandacht aan wereldburgerschap te gaan besteden dan voorheen. Hoewel de
kleine aantallen niet veel zeggen, komt dit wel overeen met het gevoel van
NCDO medewerkers dat dit product niet sterk bijdraagt aan verankering van
wereldburgerschap in het onderwijs.
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2.2.3 Verankering
Wereldburgers School TV kent een aantal sterke punten. De inhoud van de
afleveringen sluit aan bij zowel leerstof en kerndoelen van aardrijkskunde,
maatschappijleer als economie. De digitale toegankelijkheid van het materiaal
en met name de game passen bij eigentijds onderwijs en spreken jongeren aan.
De afleveringen werden uitgezonden via het voor scholen bekende en veel
gebruikte School TV op een goed moment (door de week, in de ochtend op
Nederland 2).
Toch scoort dit project niet hoog als het gaat om verankering van burgerschap
in het onderwijs (score 2). De zwakte zit in het sterk eenmalige karakter. Het
materiaal kan één keer per klas gebruikt worden. De afleveringen zijn eenmalig
uitgezonden via televisie. Hoewel ze nog steeds te bekijken zijn via internet of
een DVD, wordt het niet meer onder de aandacht gebracht van docenten. Het is
daarmee een wat vluchtig product.
2.3

Opdrachten Vmbo

2.3.1 Projectbeschrijving
Het gaat hier om lesmateriaal dat aansluit bij de Canon voor
Wereldburgerschap „Vensters op de wereld‟. Om gebruik van de Canon
Wereldburgerschap in het onderwijs te bevorderen zijn door CITO, op verzoek
van NCDO, twee opdrachten ontwikkeld die door docenten te gebruiken zijn
voor het schoolexamen aardrijkskunde in de bovenbouw van het Vmbo
(gemengde en theoretische leerweg). De keuze voor het Vmbo is ingegeven
door de omvang van de leerlingpopulatie: zo‟n 60% van de leerlingen in het
voortgezet onderwijs zit in het Vmbo. Ook vermoedde men dat het Vmbo meer
stimulans kon gebruiken om aandacht aan wereldburgerschap te besteden dan
het Havo of Vwo. De opdrachten passen bij de thema‟s duurzame ontwikkeling
(thema 4) en globalisering (thema 5) uit de canon wereldburgerschap én sluiten
aan bij het schoolexamenprogramma aardrijkskunde Vmbo TL/GL. De
opdracht over duurzame ontwikkeling past bij het onderwerp „omgaan met
natuurlijke hulpbronnen‟ uit het examenprogramma. De opdracht over
globalisering (mondiale migratiestromen) past bij het onderwerp migratie en
multiculturele samenleving uit het examenprogramma aardrijkskunde Vmbo.
De opdrachten zijn bedoeld om de betrokkenheid van leerlingen bij mensen uit
andere werelddelen te vergroten en hen inzicht te geven in mondiale
vraagstukken en internationale ontwikkelingen. De opdrachten zijn gevarieerd
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samengesteld en toetsen niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook
informatievaardigheden, vakspecifieke vaardigheden zoals het gebruik van een
atlas en algemene vaardigheden zoals het presenteren van het eindproduct.
De opdrachten omvatten een docentenhandleiding, opdrachtenboekjes,
achtergrondinformatie en beoordelingscriteria.
2.3.2 Bereik en waardering
Vanaf december 2010 zijn de opdrachten gratis te downloaden via een portal
van CITO. Het streven is dat in september 2011 de opdrachten over
wereldburgerschap op minimaal 100 Vmbo-scholen gebruikt worden ter
voorbereiding op het schoolexamen aardrijkskunde Vmbo. Begin maart 2011
hebben 32 scholen / docenten de opdrachten gedownload. Gezien de
startdatum van dit project kunnen op dit moment (april 2011) nog geen
uitspraken gedaan worden over realisatie van deze doelen. Ervaring van CITO
leert dat het niet waarschijnlijk is dat de opdrachten al gebruikt zijn/worden
voor de schoolexamens dit schooljaar. Het ligt meer voor de hand dat de
opdrachten zijn aangeschaft om volgend schooljaar te worden gebruikt.
Een beperkte telefonische peiling (onder 10 „downloaders‟ van het materiaal)
leert dat de opdrachten zijn aangevraagd door diverse partijen: leraren
maatschappijleer en aardrijkskunde, maar ook opleiders van pabo‟s en
lerarenopleidingen. Nieuwsgierigheid naar nieuw materiaal dat mogelijk
bruikbaar is om het thema wereldburgerschap „neer te zetten‟ is vaak een
reden geweest voor aanvragen van het materiaal. Verschillende respondenten
hebben het materiaal nog niet bekeken. Er zijn nog geen gebruikerservaringen.
Een lerarenopleider heeft het materiaal bekeken om na te gaan of het bruikbaar
was als voorbeeldmateriaal voor een college over duurzaamheid. Hij heeft
ervan afgezien, kon er op dat moment niets mee. Eén docent aardrijkskunde
heeft de opdrachten bekeken en is er heel positief over. Hij gaat de opdrachten
dit schooljaar nog als try out gebruiken in klas 3 en 4 Vmbo-t. Hij vindt het een
sterk punt dat de opdrachten mogelijkheden bieden om de stof op
verschillende manieren te verwerken en te presenteren. Als tweede positief
punt noemt deze docent dat het materiaal bestaat uit kant en klare
opdrachten, compleet met deelvragen. Hij associeert het product met CITO en
weet niet dat ook NCDO erbij is betrokken.
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Internetenquête
In de internetenquête hebben enkele respondenten (12) het deel over de
opdrachten wereldburgerschap Vmbo ingevuld. Ongeveer driekwart van hen
oordeelt positief over de bruikbaarheid van de opdrachten in de les en bijna
tweederde vindt de aansluiting bij het curriculum voldoende tot zeer goed.
Bijna driekwart geeft aan het materiaal komend schooljaar te gaan gebruiken.
2.3.3 Verankering
Dit project heeft verschillende sterke punten vanuit het perspectief van
verankering in het onderwijs. Allereerst is het een product gericht op docenten.
Een sterk punt daarbij is volgens de medewerker van Cito dat dit product
docenten werk uit handen neemt. Het zijn kant en klare opdrachten die de
docent veel tijd zouden kosten als hij of zij ze zelf zou moeten maken. Een
ander sterk punt van dit product is dat het aansluit bij de eindtermen van het
schoolexamen aardrijkskunde Vmbo. Er staat duidelijk aangegeven bij welke
eindtermen de opdrachten aansluiten en welke vaardigheden getoetst worden.
De docent weet dus precies waarvoor hij of zij de opdracht kan gebruiken, én
het bespaart hem tijd, twee heel belangrijke factoren voor het daadwerkelijk
toepassen van het product door de leerkracht.
Medewerkers van NCDO zien als sterk punt van dit product dat het in
samenwerking met een partner uit de onderwijsverzorging is uitgevoerd, met
een partner die de behoeften in het onderwijs goed kent en beschikt over een
eigen groot netwerk binnen het onderwijs.
Dit product is direct in het onderwijs toepasbaar én sluit aan bij het
examenprogramma vmbo aardrijkskunde en scoort daarom hoog (5) op de
schaal van verankering van wereldburgerschap in het onderwijs.
2.4

Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs

2.4.1 Projectbeschrijving
De Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs is een interactieve wereldkaart
op internet die informatie geeft over de millenniumdoelen en laat zien hoe
landen ervoor staan. Aan de rechterzijde van de wereldkaart kan een leerling
klikken op één van de acht millenniumdoelen logo's. Per millenniumdoel
kunnen meerdere subdoelen worden aangeklikt. Vervolgens wordt informatie
over het doel getoond en kun je op één van de omcirkelde landen klikken op
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meer over het doel te weten te komen. Aan de stoplichtkleuren op de
wereldkaart kan een leerling in één oogopslag zien hoe de landen ervoor staan.
Liggen zij op schema (groen), boeken ze vooruitgang, maar onvoldoende
(oranje) of liggen zij duidelijk achter op schema (rood) om de
millenniumdoelen in 2015 te halen?
Voor ieder millenniumdoel laat een bijzondere wereldkaart de omvang zien
van het probleem. Door te klikken op ' verander de wereld' veranderen alle
landen op de wereldkaart van grootte, gelijk aan de omvang van het probleem
in het land. Het is dus een digitaal toegankelijke atlas die vervormt op basis
van indicatoren.
Ook is er bijbehorend lesmateriaal, in de vorm van acht lesbrieven, ontwikkeld
voor gebruik in het voortgezet onderwijs. Het materiaal is bedoeld voor de
onderbouw van Havo en Vwo en de bovenbouw van Vmbo. Het wordt in de
praktijk door scholen voor verschillende groepen gebruikt; sommige docenten
gaven aan het te moeilijk te vinden voor de doelgroep onderbouw, anderen
vonden het juist te makkelijk. De Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs is
ontworpen en uitgevoerd door Mapping Worlds. Alice O ontwikkelde het
bijbehorende lesmateriaal. De doelstellingen zijn:
-Leerlingen kennis laten maken met de millenniumdoelen en de bijbehorende
atlas voor het onderwijs;
-Leerlingen op een interactieve manier laten nadenken over de doelen en hoe
deze behaald kunnen worden;
-Leerlingen zich bewust laten worden van de huidige wereldproblemen.
De informatie in de Atlas is afkomstig uit verschillende bronnen.
NCDO verzorgt de algemene teksten over de doelen, op basis van de jaarlijkse
Millennium Development Goals (MDG)-voortgangsrapporten van de VN.
Mapping Worlds verzorgt de teksten en de beknopte basisgegevens van
de uitgelichte landen. Alle data voor de doelen worden door het ministerie van
Buitenlandse Zaken geleverd, op basis van de Millenniumindicatoren van de
Verenigde Naties. Ook voor de voortgangsindicaties per land wordt geput uit
gegevens van het ministerie.
De Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs is ontwikkeld in 2009 en nog
steeds te gebruiken. Alle data worden regelmatig bijgewerkt. De meest recente
update is gedaan in januari 2011.
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2.4.2 Bereik en waardering
Eerdere evaluaties NCDO
NCDO hield een enquête onder 83 docenten die op dat moment de handleiding
hadden opgevraagd. Van de 38 docenten die reageerden hebben 28 (74%) de
Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs gebruikt in hun lessen, de overige
10 (26%) niet. 7 van hen zijn van plan in de nabije toekomst gebruik te maken
van de Atlas. De ondervraagde docenten hebben tussen de 0 en 240 leerlingen
kennis laten maken met de Atlas (gemiddelde 60 leerlingen). 20 docenten
vonden het materiaal goed (54%), 9 zeer goed (24%) en 4 respondenten vonden
het redelijk (11%). Geen van de docenten vond het materiaal slecht, de overige
5 docenten hebben „weet niet‟ ingevuld. Op dit moment hebben 143 docenten
de handleiding opgevraagd. De Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs is
gratis beschikbaar via internet. Er zijn alleen bezoekcijfers beschikbaar van de
Millenniumdoelen Atlas als geheel, de Atlas voor het Onderwijs is daar een
onderdeel van en heeft geen eigen pagina waarop statistieken gebaseerd
kunnen worden. Het aantal paginaweergaves (dus het aantal bezoeken, niet het
aantal unieke bezoekers) bedroeg in 2010 63.099.
Interview Gerard Lommerse van Alice O
Gerard Lommerse is positief over de Millenniumdoelen Atlas voor het
Onderwijs. Het past qua methodiek goed bij het onderwijs van nu, omdat het
digitaal toegankelijk en interactief is. “Het is een prachtige manier om
inzichtelijk te maken waar het in de wereld over gaat. Dat is veel leuker dan
een papieren atlas en er zit heel veel informatie in. Het is een prima instrument
om leerlingen inzicht te geven in aardrijkskunde en lessen over de wereld, heel
toegankelijk en beeldend.” Gerard Lommerse heeft ook veel positieve reacties
gehoord van docenten, ook in het buitenland: „eindelijk iets wat zo makkelijk
in het gebruik is en waar we direct van zien wat het effect is.‟ Leerlingen vinden
dat ook heel leuk. De positieve reacties komen met name op de bruikbaarheid
van de digitale atlas. Die blijft bovendien goed, omdat Mapping Worlds het
product steeds bijwerkt naar de huidige stand van zaken. Dat maakt dat de
Atlas niet veroudert, maar interessant blijft om te bekijken. Het product blijft
dus ook in de toekomst goed te gebruiken.
Gerard Lommerse benoemt dat de Atlas alleen over de millenniumdoelen gaat.
Die staan ook centraal in het beleid van NCDO, maar niet zozeer in het beleid
van de scholen. Hij stelt dat als NCDO een atlas zou maken over bijvoorbeeld
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de standaardgegevens die over elk land wereldwijd bekend zijn (aantal
mensen, inkomen, sterftecijfer etc.), je dan een nog krachtiger instrument hebt
dan nu. “Ik denk dat als je het meer los zou maken van de millenniumdoelen
en meer zou gebruiken voor internationalisering en wereldburgerschap (maar
dan heel breed), het dan nog beter gebruikt zou worden.”
Hoewel het product door de vrij continue actualisering ook in de komende
jaren goed gebruikt kan worden, betwijfelt Gerard Lommerse of dit is waar
NCDO zich op toe moet blijven leggen in de toekomst. Het is een
aanbodgericht product en NCDO zal juist meer de vraag van scholen helder
moeten krijgen; wie wil het op welke manier gebruiken? Een strategie voor de
toekomst zou volgens hem kunnen zijn om de goede projecten meer
vraaggericht in te zetten. Dat betekent minder producten dan tot nu het geval
is en dan met een aantal kernproducten meer toe naar wat de vraag precies is.
Gerard Lommerse denkt dat de Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs één
van de sterke producten is. Voorts is het volgens hem van belang om sterk
samen te werken met strategische partners: “Ik denk dat als je instrumenten
met stakeholders of met partners kan inzetten, je al een eerste stap hebt gezet.
Nu kom je van buiten, terwijl als je dat met de KNAG zou doen of bij een
methode aanhaakt, je al een belangrijke stap hebt gezet. Dan wordt een deel
van je werving en marketing gedaan door je partners en als je dat alleen doet,
wordt het heel zwaar. Misschien een algemene stelregel: alleen nog iets doen
samen met strategische partners in het onderwijs. Ik denk dus dat je voor de
Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs een strategische partner moet
vinden en als je die niet vindt, je het dan misschien niet moet doen; dat dat al
een signaal is dat je mogelijkheden beperkt zijn.”
Gesprekken NCDO medewerkers
De NCDO medewerkers benoemen ook het feit dat de Atlas erg aanbodgericht
is. Het kost veel energie om het bestaan van de Atlas in het onderwijs bekend
te maken, mede ook omdat dit niet zo makkelijk via reguliere kanalen kan
gebeuren (zoals dat bijvoorbeeld met de School TV afleveringen wel kan). Het
materiaal is onder de aandacht gebracht via diverse websites voor docenten, in
een katern van PRIMA en op de NOT. De totstandkoming van de
Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs was verbonden met een specifieke
opdracht, namelijk communiceren over de millenniumdoelen. Dat is nu niet
meer de communicatie-opdracht met de meeste prioriteit voor NCDO. Sommige
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medewerkers vinden de Atlas in deze vorm wat te beknopt. De geïnterviewden
vinden het een prachtig product, een originele manier om iets te
communiceren en de informatie is op een heel inzichtelijke manier
vormgegeven middels de vervormende kaarten. De Atlas kan daardoor in het
onderwijs goed gebruikt worden, maar de vraag is in hoeverre dat ook
werkelijk gebeurt. Het vermoeden is dat de Millenniumdoelen Atlas voor het
onderwijs heel beperkt heeft bijgedragen aan verankering van
wereldburgerschap in het onderwijs.
Internetenquête
Van de in totaal 146 respondenten maakt 16% (24 personen) gebruik van de
Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs, 6 % is van plan de Atlas nog te
gaan gebruiken. 50% is er helemaal niet mee bekend.
Slechts 24 personen vulden de projectspecifieke vragen in (degenen die de
Atlas nu daadwerkelijk gebruiken). Het is daarom lastig uitspraken te doen
over de groep gebruikers. Enkele gegevens ter indicatie: 6 respondenten zijn
docenten. Opvallend is dat bij 5 van hen de Atlas een vast onderdeel van het
curriculum is geworden. Vragen over de bruikbaarheid van het materiaal in de
les zijn ook door studenten van Pabo‟s en lerarenopleidingen beantwoord. Van
de in totaal 21 docenten en docenten-in-opleiding vinden 17 de Atlas
voldoende tot zeer goed bruikbaar in de les en voldoende tot zeer goed
aansluiten bij het reguliere curriculum. Eén persoon geeft aan graag meer
aanwijzingen te willen voor gebruik in reguliere lessen. Opvallend is dat op één
na, alle respondenten aangeven het materiaal ook de komende jaren in hun
onderwijs te gaan gebruiken, maar dat tegelijkertijd ook de helft van hen
aangeeft dat ze door het materiaal niet meer structurele aandacht aan
wereldburgerschap zullen gaan besteden in de komende jaren.
2.4.3 Verankering
De Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs is op zichzelf een mooi
instrument dat veel informatie geeft op een voor jongeren aantrekkelijke
manier. De Atlas kan op verschillende onderwijsniveaus gebruikt worden. Het
materiaal sluit goed aan bij het curriculum van het vak Aardrijkskunde.
Uitgeverij EPN heeft het dan ook opgenomen in een methode Aardrijkskunde
voor het Vwo. Een ander sterk punt is dat de informatie steeds actueel is. De
Atlas heeft de potentie om een vaste plaats te krijgen in het Aardrijkskunde
onderwijs (en zou ook aan bod kunnen komen bij het thema
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ontwikkelingssamenwerking bij Maatschappijleer, het thema internationale
betrekkingen/ontwikkelingssamenwerking bij Maatschappijwetenschappen en
bij Economie), maar het is onduidelijk of dit aanbodgerichte product wel
tegemoet komt aan een vraag in het onderwijs. Bovendien zijn de
millenniumdoelen wel heel specifiek. Met het oog op de toekomst is het de
vraag of de aandacht ervoor niet zal verslappen. Uit de beschikbare informatie
is niet goed af te leiden in hoeverre de Millenniumdoelen Atlas voor het
Onderwijs nu bijdraagt aan de verankering van wereldburgerschap in het
onderwijs, daarom is het lastig een score te geven.
2.5

Werkconferenties wereldburgerschap

2.5.1 Projectbeschrijving
In januari 2010 vonden er twee regionale werkconferenties rond
wereldburgerschap plaats, georganiseerd door NCDO in samenwerking met
Alice O. De conferenties maakten deel uit van een reeks implementatie
activiteiten die waren opgezet naar aanleiding van de publicatie van de Canon
voor Wereldburgerschap in 2009 (het theoretisch kader voor het ondernemen
van activiteiten rond wereldburgerschap). De werkconferenties waren bedoeld
om het daadwerkelijk gebruik van de Canon voor Wereldburgerschap in het
onderwijs te bevorderen. Centraal stond de vraag welke praktische vertalingen
er van de canon naar het eigen onderwijs in de klas gemaakt konden worden.
De conferenties richtten zich op docenten uit het basis- en voortgezet
onderwijs.
De conferenties openden met een algemeen inhoudelijk deel over het NCDO
programma „wereldburgerschap en onderwijs‟ en de betekenis van
wereldburgerschap in het onderwijs voor jongeren. Experts gaven (in een
videoboodschap) hun visie op wereldburgerschap en er was aandacht voor
praktijkvoorbeelden van scholen die al enthousiast bezig waren met
wereldburgerschap.
Na dit inhoudelijke deel ging men in werkgroepen aan de slag, daarbij
ondersteund door een expert (iemand van NCDO, Alice O of de Universiteit van
Utrecht). Er waren aparte werkgroepen voor primair onderwijs en voortgezet
onderwijs. Het was de bedoeling plannen te maken die in de eigen instelling
uitgevoerd zouden kunnen worden. Aan het eind van de dag werden de
plannen gepresenteerd en werden er vier winnaars aangewezen. De winnaars
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kregen een budget (geld en expertise) om hun plan in het onderwijs te
realiseren.
2.5.2 Bereik en waardering
Het streven was om per werkconferentie zo‟n honderd mensen bijeen te
krijgen. Uit het verslag van de werkconferenties blijkt dat dit niet helemaal
gelukt is. Aan beide conferenties samen hebben zo‟n 100 mensen
deelgenomen, met name docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs. De
conferenties vonden plaats op twee hogescholen en ook studenten van deze
opleidingen waren aanwezig. Inhoudelijk was het de bedoeling dat docenten
concrete suggesties zouden krijgen over hoe wereldburgerschap in het
onderwijs zou kunnen worden vormgegeven.
Volgens een medewerker van Alice O waren de reacties hierover op de dag zelf
positief: men vond het inspirerend om goede voorbeelden te krijgen en met
elkaar nieuwe plannen te ontwikkelen. Docenten die nog niet zoveel met
wereldburgerschap hadden gedaan werden meegenomen door docenten die al
meer ervaring hadden. Er werden praktische tips en tools gegeven om
wereldburgerschap concreet in de klas vorm te geven. Ook de aanwezigheid
van relatief veel nieuwe mensen wordt als een sterk punt ervaren: hoewel de
opkomst minder was dan verwacht, had men wel een nieuwe groep docenten
bereikt.
Ook de medewerkers van NCDO zien de inhoud en aanpak van de
werkconferenties als een sterk punt. Er werden ervaringen uitgewisseld, men
deed inspiratie op en het bood de mogelijkheid tot verdieping. Als minder
sterke kanten worden de geringe deelname van docenten genoemd en de
tegenvallende aanwezigheid van nieuwe mensen: zij waren er wel, maar veel te
weinig.
Internetenquête
Het deel over werkconferenties wereldburgerschap in de internetenquête is
door 21 respondenten ingevuld. Driekwart van hen geeft aan dat deelname aan
conferentie heeft bijgedragen aan het vergroten van hun vaardigheid om
wereldburgerschap in het onderwijs vorm te geven. Bij ruim de helft heeft
deelname aan de werkconferentie geleid tot concrete activiteiten in hun
onderwijs of op hun school. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:
-
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gastlessen van migranten of vluchtelingen uit andere culturen

-

het uitwerken door één van de prijswinnaars van het project
„wereldburgerschap op de pabo‟ tijdens de Mondiale Week met 300
studenten

-

-

een speurtocht „Damaststraat‟; een sportproject Haarlem-Mutare
organisatie van een mondiale week rond wereldburgerschap en
millenniumdoelen

-

een schoolbreed project „Wereldplein‟ waar ook leerlingen van andere
scholen voor worden uitgenodigd

Tweederde van de respondenten vindt werkconferenties een geschikte strategie
om een bijdrage te leveren aan de verankering van wereldburgerschap in het
onderwijs. Men vindt het een geschikt middel vanwege: „de praktische tips die
worden aan gereikt voor gebruik in de klas‟, „de inspiratie, ideeën en energie
die zo‟n werkconferentie geeft‟, „de uitwisseling van ideeën‟, „de kracht van
ontmoeting en bemoediging‟. Een derde vindt werkconferenties geen geschikte
strategie en heeft kritiek op de inhoud: „niet inhoudelijk toegespitst‟, op het
resultaat: „het leverde te weinig op‟ en op het bereik: „slechts een beperkte
groep wordt bereikt.
Degenen die het een goede strategie vinden benadrukken dus het inspirerende
karakter van werkconferenties, de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en
het krijgen van praktische tips. Degenen die het geen geschikt middel vinden,
wijzen er op dat de conferenties inhoudelijk te weinig opleverden en dat
slechts een (te) beperkte groep werd bereikt.
2.5.3 Verankering
Een zwak punt van werkconferenties is het geringe bereik bij docenten. De
druk op het onderwijs is groot. Docenten kunnen moeilijk tijd vrij maken om
bij conferenties aanwezig te zijn. Om meer docenten te bereiken zou er
volgens de medewerker van Alice O meer aandacht moeten worden besteed aan
de behoeften van docenten, de knelpunten waar zij tegen aanlopen als zij het
thema wereldburgerschap in hun onderwijs willen vormgeven. Daarnaast kan
ook de werving veranderd worden. Conferenties zouden als nascholing
aangeboden kunnen worden waarmee schooldirecties en schoolbesturen direct
benaderd kunnen worden, in plaats van individuele docenten. Ook vanuit
NCDO wordt gesuggereerd voortaan aan te sluiten bij het bestaande aanbod
van scholing op dit terrein. Een andere suggestie is om als er ooit nog eens een
werkconferentie georganiseerd zou worden te investeren in vervolgactiviteiten
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met individuele scholen om plannen die ontworpen zijn tijdens de conferentie
daadwerkelijk te realiseren.
Een sterk punt van werkconferenties ligt op inhoudelijk vlak: docenten zoeken
samen uit hoe wereldburgerschap kan worden ingevuld, vormgegeven en
toegepast. Samen uitzoeken hoe wereldburgerschap kan worden vormgegeven
blijft belangrijk in het onderwijs, zo menen medewerkers van NCDO, en
daarmee hebben werkconferenties in de toekomst nog wel degelijk een functie.
In de nieuwe koers van NCDO staan docenten centraal en ziet men de meeste
mogelijkheden voor verankering van wereldburgerschap in het onderwijs door
bij docenten aan te sluiten. Docenten zijn het doorgeefluik naar leerlingen. Een
concept als werkconferenties past daar goed in, aldus medewerkers van NCDO.
Ook de medewerker van Alice O ziet in de toekomst een belangrijke functie
voor conferenties weggelegd, vooral als het gaat om het aanjagen van aandacht
voor wereldburgerschap in het onderwijs. Er zullen altijd nieuwe publicaties of
onderwerpen richting onderwijs verspreid worden en conferenties zijn een
goede manier om contact te hebben met het onderwijsveld en docenten
inspiratie te geven.
Dit product scoort hoog vanuit het oogpunt van (mogelijke) verankering in het
onderwijs: een 4. Met werkconferenties worden docenten bereikt en een deel
daarvan gaat vervolgens daadwerkelijk met wereldburgerschap aan de gang in
zijn of haar onderwijs.
2.6

Scholentrajecten

2.6.1 Projectbeschrijving
De scholentrajecten zijn op maat trajecten voor scholen (PO en VO) en
opleidingen (HO) met als doel om wereldburgerschapeducatie in het curriculum
op te nemen. Dit gebeurt door o.a. gastlessen, gesprekken met de
deelnemende scholen en opleidingen, deelnemende opleidingen bij elkaar
brengen om voortgang en ervaringen te bespreken en het verstrekken van
subsidies voor scholen om wereldburgerschapeducatie verder te ontwikkelen.
NCDO doet dit in samenwerking met Alice O. Alice O heeft de feitelijke
coördinatie uitgevoerd, namelijk de implementatie van wereldburgerschap in
beleid en activiteiten van scholen en opleidingen. Met scholentrajecten wordt
de scholen en opleidingen een kader aangeboden voor wereldburgerschapeducatie. In gesprekken wordt gekeken wat ze moeten doen, wat de eindtermen
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zijn, hoe het curriculum eruit ziet en hoe wereldburgerschap daarbinnen past.
Een traject duurt gemiddeld drie jaar. Er wordt van jaar tot jaar een plan
uitgezet en uitgevoerd. Het volgende jaar worden op basis van de resultaten
van het voorgaande jaar de volgende stappen gezet. Scholen en opleidingen
worden deels geworven maar melden zich ook zelf aan.
2.6.2 Bereik en waardering
Gesprekken NCDO medewerkers
Volgens Jeroen van der Zant van NCDO zijn de deelnemende scholen
enthousiast. Als het goed is werkt het als een olievlek. De deelnemende scholen
brengen andere scholen op een idee. Bij de pabo‟s is dit al gebleken, die nemen
het van elkaar over. Het is eigenlijk niet één project maar allemaal op-maattrajecten, het lijkt te werken maar voor verankering is een lange adem nodig.
Volgens een overzichtsdocument van NCDO nemen 5 pabo‟s, de VU
lerarenopleiding en 10 scholen (PO en VO) deel aan scholentrajecten.
Volgens Liesbeth Schouten zijn de workshops en de lessen bij de pabo‟s een
heel sterk project (enige onderdeel dat ze kent van scholentrajecten). “Er zijn
heel veel workshops gegeven op verschillende pabo‟s, van eerstejaars tot
afstudeerders. Die zijn voor groot deel overgenomen door de pabo‟s en
opgenomen in hun onderwijsprogramma. Dat is heel belangrijk. Studenten
kunnen er nu punten voor halen. Het zijn geen vrijblijvende gastlessen meer.
De gastlessen maken nu onderdeel uit van het blok.” Wat betreft verankering is
dit volgens haar ook een sterk project: “ je laat de aankomende leraren alvast
kennismaken met wereldburgerschap, en zij zullen het later als leerkracht
makelijker in hun onderwijs toepassen als ze lesgeven –dat is een sterk punt.”
Interview Gerard Lommerse van Alice O
Gerard Lommerse zegt dat de scholen waar ze mee samenwerken de
scholentrajecten heel erg waarderen, maar dat je ook met veel verschillende
docenten te maken hebt en soms met een manager. “Bij een school met een
team van 300 leerkrachten lukt het echt niet om al die leerkrachten bij dat
beleid te betrekken. Dat gaat dan van onderop en meestal de gebruikelijke
vakken om te beginnen: geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer,
biologie, burgerschap, sociale cohesie, de projectorganisatie, en soms ICT. Daar
begin je mee. Maar het is heel moeilijk in het onderwijs –dat geldt ook voor ICT
en voor duurzame ontwikkeling, zelfs voor burgerschap dat in de wet is
vastgelegd – om dat in de scholen te krijgen. Plan op school maar eens een
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bijeenkomst met alle leerkrachten, dat gebeurt twee keer per jaar volgens mij
en dan zitten er zeven maanden tussen en intussen gaan mensen toch weer
hun eigen gang. Je kan makkelijk roepen dat we alle scholen en alle
leerkrachten moeten bereiken en dat het structureel moet worden ingebed,
maar dat is heel ingewikkeld. Dat is zelfs met rekenen moeilijk, laat staan met
burgerschap.” Volgens Lommerse hoeft het niet lastig te zijn als je maar
voldoende draagvlak en mandaat hebt binnen de opleiding/school, maar het
duurt wel even voor je zover bent omdat het een heel intensief traject is. Het
is dus moeilijk om daarmee alle scholen te bereiken. “Nu is het nog zo dat
NCDO een budget heeft voor dit traject, maar op het moment dat de
scholen/opleidingen het zelf moeten betalen wordt het ingewikkeld omdat
scholen altijd worstelen met de lump sum, hoe ze die moeten verdelen. Dat zie
je bijvoorbeeld ook in het basisonderwijs, waar scholen georganiseerd zijn in
een samenwerkingsverband of in een grotere besturenorganisatie. Om scholen
dan op de rit te krijgen, vraagt behoorlijk wat onderhandelingen. Maar er zijn
voldoende scholen die dit willen en ook doen.” Volgens Lommerse moet heel
goed gekeken worden naar wat de behoefte is van de scholen. Ook moet je
realistisch zijn over wat je kunt bereiken. Er moet volgens hem goed gekeken
worden wat er al op de scholen en opleidingen gebeurt en die initiatieven
gebruiken om te proberen het doel te bereiken.
Internetenquête
18 respondenten hebben aangegeven dat zij bekend zijn met en gebruik
hebben gemaakt van scholentrajecten. Slechts een klein gedeelte van hen heeft
alle vragen betreffende de scholentrajecten ook daadwerkelijk ingevuld. 12
(van de 14) respondenten werken nog steeds samen met Alice O en NCDO. De
twee respondenten die hebben ingevuld dat ze niet meer samenwerken met
Alice O en NCDO geven als reden dat ze het niet zo belangrijk vinden of dat
het te veel tijd kost. Alle vijf respondenten die de vraag over het curriculum
hebben ingevuld, geven aan dat wereldburgerschap een vast onderdeel van het
curriculum is of dat het zowel een vast onderdeel is als incidenteel aan de orde
komt. Vier van de vijf respondenten zeggen dat ze door de samenwerking met
Alice O en NCDO- (van plan zijn) meer structurele aandacht aan
wereldburgerschap (te) gaan besteden in hun lessen dan voorheen.
Doordat de enquête door slechts weinig gebruikers is ingevuld, kan er niet echt
een conclusie getrokken worden over de waardering van de gebruikers. Een

40

positief punt is wel dat vier van de vijf invullers zeggen meer aandacht aan
wereldburgerschap te (gaan) besteden door de samenwerking met Alice O en
NCDO.
Volgens zowel Jeroen van der Zant (NCDO) als Gerard Lommerse (Alice O) zijn
de deelnemende scholen en opleidingen erg enthousiast over scholentrajecten.
Beide erkennen ook dat het een intensief traject is en dat er geduld nodig is
voor verankering in het beleid. De hoop is –en dit is ook al deels gebleken- dat
het als een olievlek werkt omdat scholen en opleidingen bij elkaar kijken en
dingen van elkaar overnemen.
2.6.3 Verankering
Scholentrajecten scoort hoog op verankering (vier op een schaal van vijf). Deze
hoge score wordt toegekend omdat de scholen en opleidingen goed begeleid
worden. Er wordt in samenspraak gekeken naar de mogelijkheden, er is
aandacht voor deskundigheidsbevordering en leren van elkaar door middel van
het organiseren van bijeenkomsten voor deelnemende opleidingen om
voortgang en ervaringen uit te wisselen. En als laatste zijn de trajecten
duurzaam. Een traject duurt minimaal 3 jaar en elk jaar wordt aan de hand van
de resultaten van het voorgaande jaar besloten hoe verder te gaan. Door het
intensieve traject is het bereik van scholen echter niet zo groot, daarom een
score van vier en geen vijf.
2.7

De Millennium Battles

2.7.1 Projectbeschrijving
De Millennium Battle is een wedstrijd tussen studententeams (HBO en WO) die
vier cases moeten oplossen gerelateerd aan de acht millenniumdoelen op het
gebied van armoede, ziekte en honger die in 2015 bereikt moeten zijn. Bij elke
case hoort een debatbijeenkomst. Teams moeten zorgen voor zoveel mogelijk
aandacht in de media. Het winnende team gaat op studiereis naar een
ontwikkelingsland. De Millennium Battle heeft drie maal plaatsgevonden in
2007, 2008 en 2009 en is bedacht en ontwikkeld door NCDO in samenwerking
met Alice O, verschillende ontwikkelingsorganisaties en de deelnemende
universiteiten en hogescholen.
Het doel van de Millennium Battle is om studenten te betrekken bij de
Millenniumdoelen. Meer specifiek waren de doelstellingen:
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-

200 à 300 studenten denken actief mee over actuele dilemma‟s op het
gebied van de millenniumdoelen en wereldwijde gezondheidszorg

-

Publiciteit en aandacht voor millenniumdoelen in het HBO en WO

-

Scholen en universiteiten interesseren voor de millenniumdoelen en
wereldburgerschap en hen deze thema‟s laten opnemen in het
onderwijsprogramma

-

Een brede dialoog tussen betrokken partijen (ngo‟s, overheid,
bedrijfsleven) die zorgt voor een leereffect

-

Versterken van de intermediairrol van NCDO

2.7.2 Bereik en waardering
Gesprekken NCDO medewerkers
Volgens Jeroen van der Zant van NCDO waren de Millennium Battles leuk,
interessant en creatief. De deelnemers waren enthousiast. Uit een
impactanalyse van InHolland uit 2008 onder de deelnemers blijkt dat deelname
een verandering in attitude heeft teweeggebracht, hun inzicht is vergroot.
Een interne evaluatie van NCDO uit 2009-2010 laat zien dat 224 studenten van
diverse opleidingen hebben meegedaan, dat acht partners (hogescholen en
universiteiten) zich als partner van de Millennium Battle hebben aangemeld en
dat zij de millenniumdoelen en wereldburgerschap in het onderwijsprogramma
hebben opgenomen. Ook is er media-aandacht geweest voor de Millennium
Battles.
Liesbeth Schouten vindt de Millennium Battles een heel leuke activiteit omdat
dat een heel andere aanpak heeft dan andere producten van NCDO: campagne
matig, direct gericht op studenten. “Het past minder bij verankering, maar was
wel een leuke activiteit omdat NCDO studenten betrekt bij het nadenken over
wereldburgerschap, wat zij er aan toe kunnen voegen, dus niet aanbod
gedreven, maar mensen heel erg mee laten denken over alle thema's die daar
spelen.”
Helga van Kampen vindt de Millennium Battles: fris, leuk, nieuw, sterk punt: “je
laat jonge mensen meedenken over wereldburgerschap, in dialoog gaan met
elkaar, samen proberen tot oplossingen te komen, in plaats van dat jij iets
komt brengen. Maar het is een duur concept, dure website, veel campagne
achtige activiteiten,” ze vraagt ze zich af of dit bijdraagt aan verankering.
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Interview Gerard Lommerse van Alice O
Gerard Lommerse vindt de Millennium Battles een mooie vorm om jongeren
actief te betrekken bij internationale samenwerking. Daarnaast past het prima
binnen de opleidingen. Veel HBO-opleidingen internationaliseren dus het ligt
volgens hem in de lijn van wat zij doen. Wel heeft hij ervaren dat het niet
makkelijk is om het structureel binnen een opleiding te krijgen. Scholen en
opleidingen hebben het druk en wereldburgerschap heeft niet de allerhoogste
prioriteit, maar naarmate het meer in het curriculum is ingebed, en duidelijker
wordt hoeveel tijd het kost en de opleidingen goed begeleid worden, lukt het
beter.
De studenten zijn erg enthousiast, maar dit zijn wel vooral de studenten van
de traditionele richtingen (ontwikkelingsstudies en dergelijke). De opzet van de
Millennium Battles is volgens hem interessant voor de studenten. Er is een
duidelijke en concrete link met de praktijk en het feit dat de studenten een
project in het buitenland kunnen bezoeken, werkt voor hen motiverend.
Alice O vindt het jammer dat NCDO stopt met de Millennium Battles omdat ze
aardig op gang waren. In sommige opleidingen is wereldburgerschap dankzij
de Millennium Battles opgenomen in het onderwijsprogramma, maar nu de
Battles niet meer bestaan is Gerard Lommerse bang dat dit weer langzaam zal
verdwijnen. De opleidingen hebben volgens hem input nodig en zullen
activiteiten zoals de Millennium Battles niet snel zelf gaan organiseren.
Inhoudelijk zijn de Millennium Battles volgens Gerard Lommerse op zich sterk,
maar het is wel gebleken dat je heel erg afhankelijk bent van de input van de
partners die meedoen. Voor enkele deelnemende ontwikkelingsorganisaties
bleek dit te veel werk. “ Het vraagt natuurlijk nogal wat, zeker als je geen
ervaring hebt met onderwijs. Dat vergt aanpassing. Je kunt niet zomaar
informatie dumpen bij studenten en denken dat het dan verder vanzelf wel
loopt.” De deelnemende ontwikkelingsorganisaties moeten daarom volgens
hem ook goed begeleid worden.
Een zwak punt van de Millennium Battles is volgens Gerard Lommerse dat het
te veel aanbodgericht was. Volgens hem is dit ook een lastig punt omdat
opleidingen allemaal aparte faseringen, modules en periodes hebben. Als dit
niet synchroon loopt met het aanbod, raak je volgens hem opleidingen kwijt.
Dit zou volgens hem beter kunnen, bijvoorbeeld door het meer op de
studenten zelf te richten in plaats van op de opleidingen.
Een ander zwak punt is volgens Gerard Lommerse de ingewikkelde organisatie
vanuit NCDO. Dit was volgens hem erg bureaucratisch omdat er met te veel
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verschillende partners werd samengewerkt. Er waren veel uitvoerende partijen
bij de Millennium Battles betrokken en dat maakte het volgens Gerard
Lommerse soms onoverzichtelijk en ingewikkeld.
Internetenquête
31 respondenten hebben de vragen die betrekking hadden op de Millennium
Battle ingevuld. (niet alle 31 hebben elke vraag ingevuld). De meeste
respondenten (65%) hebben één keer deelgenomen aan de Millennium Battle.
Een groot gedeelte van de respondenten (46%) was voor deelname nog niet
bekend met de term wereldburgerschap. 17% geeft aan dat door deelname aan
de Millennium Battle wereldburgerschap een vast deel van het curriculum is
geworden, maar 54% van de respondenten zegt dat er niet zoveel met het
thema wereldburgerschap wordt gedaan binnen de opleiding en 77% geeft aan
dat deelname niet zorgt voor meer structurele aandacht voor
wereldburgerschap. De bruikbaarheid van de Millennium Battle binnen de les
wordt positief (voldoende tot zeer goed) beoordeeld door 52% van de
respondenten, 28% is minder positief (slecht tot redelijk) en 20% weet het niet.
Ook de aansluiting bij het reguliere curriculum wordt overwegend positief
beoordeeld (50%). Enkele tips voor de aansluiting: actievere promotie over de
toepassing binnen het curriculum, workshops beter op niveau pabo-studenten
toegespitst (o.a. workshops in het Nederlands) en betere overeenstemming
tussen de criteria en de beoordeling van de jury.
Circa de helft van de respondenten zou weer deelnemen als de Millennium
Battle nogmaals georganiseerd zou worden.
Concluderend kan gezegd worden dat de Millennium Battle zowel door
gebruikers als door de ontwikkelaars grotendeels positief beoordeeld wordt.
De deelnemers zijn enthousiast, het is een mooi en concreet concept en het
past goed binnen een aantal opleidingen. De Millennium Battle heeft ervoor
gezorgd dat een aantal opleidingen wereldburgerschap in het curriculum heeft
opgenomen en de gebruikers zijn overwegend positief over de aansluiting bij
het reguliere curriculum. Wel zou de organisatie en de begeleiding van de
deelnemende opleidingen en ontwikkelingorganisaties beter kunnen.
2.7.3 Verankering
De Millennium Battle is bij een aantal hogescholen en universiteiten
geïntegreerd in de opleiding. Studenten van deze opleidingen krijgen
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studiepunten voor deelname aan de Battle. Bij sommige opleidingen is de
Millennium Battle een onderdeel van de minor. Dit zorgt voor een hoge mate
van verankering. Echter, de Millennium Battles vinden niet meer plaats en zijn
dientengevolge ook verdwenen uit de studieprogramma‟s van de deelnemende
opleidingen. Als de Millennium Battles nog steeds zouden plaatsvinden, zou dit
project hoog scoren op verankering (vier op een schaal van vijf), maar door het
niet meer aanbieden van deze activiteit en het daardoor ontbreken van
duurzaamheid, scoort de Millennium Battle nu nog slechts een twee op mate
van verankering. Omdat Inholland heeft aangegeven dat deelname voor een
verandering in attitude heeft gezorgd en dat een aantal opleidingen wel meer
aandacht aan wereldburgerschap besteedt door de Battles, wordt de score twee
gegeven in plaats van één.
2.8

Website wereldburgerschap

2.8.1 Projectbeschrijving
In het kader van het onderwijsprogramma heeft NCDO geïnvesteerd in één
centrale website over wereldburgerschap in het onderwijs. Deze website was
eerst te vinden op werelddocent.nl. en is later veranderd in:
www.wereldburgerschap.nl. De website is gekoppeld aan sociale media als
Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn om het gebruik van de website als
interactieplatform te stimuleren.
De website heeft als doel om alle informatie te bieden die nodig is om met het
thema wereldburgerschap aan de slag te gaan. De doelgroep vormen docenten
uit primair, voortgezet en hoger onderwijs. De website fungeert als
kennisplatform voor mondiaal onderwijs. Alle relevante onderwijsprojecten en
–activiteiten van NCDO worden op deze website gepresenteerd. Men kan er
terecht voor praktijkvoorbeelden om wereldburgerschap in de klas te
behandelen, methoden, bronnen, dossiers (voor basisonderwijs, Vmbo, Mbo en
HO), netwerken, nascholing etc. Men kan er ook materiaal over
wereldburgerschap bestellen of downloaden, zoals bijvoorbeeld lesbrieven en
docentenhandleidingen bij millenniumdoelen downloaden.
De website is een „paraplu-website‟, met links naar andere websites als:
webspecial wereldcanon (venstersopdewereld); webspecial wereldburgerschap
in po (de wereld wordt kleiner als je groter wordt); de webspecial
wereldburgerschap in vmbo; de webspecial wereldplein NOT-beurs;
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wereldburgerschapsquiz; millenniumdoelen schoolatlas; nieuwsbrief
wereldburgerschap.
De bedoeling was dat de website niet alleen loket zou zijn waar alle informatie
en producten over wereldburgerschap te vinden zouden zijn, maar docenten
uit po, vo en ho ook zou inspireren over wereldburgerschap in het onderwijs
en dat docenten elkaar zouden gaan enthousiasmeren.
2.8.2 Bereik en waardering
Volgens een interne evaluatie van NCDO is het inspireren en informeren van
docenten in po, vo en ho via de website deels bereikt. Geconstateerd wordt dat
het goed is dat het onderwijsprogramma één virtuele etalage heeft om de
activiteiten en projecten onder de aandacht van haar klanten te brengen.
Docenten blijken het prettig te vinden dat alles rond wereldburgerschap op één
plek op internet is te vinden. Als verbeterpunten zijn geformuleerd: een
duidelijker segmentering aanbrengen naar onderwijstype; investeren in de
redactie van de website en een herkenbaarder beeldgebruik toepassen.
Over de bezoekersaantallen van de website zijn de volgende gegevens
beschikbaar.
In de periode augustus 2010 tot februari 2011 hebben 6294 personen de
website wereldburgerschap bezocht, waarvan 4.811 unieke bezoekers. De
meeste bezoekers bekijken de webpagina „start met wereldburgerschap‟ (ruim
1100), daarna volgen de webpagina‟s „wereldburgerschap in de klas praktijkvoorbeelden‟ en „wereldnieuws‟ (beide ruim 480 bezoekers).
De website is gekoppeld aan sociale media. Ten tijde van het onderzoek zijn
ongeveer 180 mensen lid van de LinkedIn groep Wereldburgerschap en
onderwijs.
Aan de website is een nieuwsbrief gekoppeld die een maal per kwartaal
verschijnt. Het aantal abonnees daarop is toegenomen van 6500 begin 2010
naar ruim 9000 begin 2011.
Internetenquête
Het deel over de website wereldburgerschap is door 58 respondenten ingevuld.
Bijna 85% van hen is al eerder op de website geweest, ruim 15% bezoekt de
website voor het eerst.
Sommige nieuwe bezoekers komen zomaar eens kijken, zoeken niets speciaals.
Anderen zijn gericht naar iets op zoek, zoals lesideeën en of lesmaterialen, het
boek vensters op de wereld, of definities van wereldburgerschap.
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Van degenen die vaker op de website komen, bezoekt bijna 5% de website
wekelijks, 16% maandelijks, 50% eens per kwartaal, 10% eens in het half jaar en
5% eens maal per jaar. De grootste groep komt dus ongeveer een maal in de
drie maanden op de website.
In de categorie „anders‟ (14%) staat nogal eens aangegeven dat mensen in
bepaalde perioden vaker komen (bijvoorbeeld bij het schrijven van een scriptie,
als een nieuwsbrief uitkomt, om documentatie materiaal te zoeken bij een
bepaald onderwerp) en in andere perioden minder.
De bezoekers zijn het meeste tevreden over (tevreden en zeer tevreden
samengenomen)
-

de beschikbare informatie op de website (samen 86% )
de gebruiksvriendelijkheid (samen 79% )
de actualiteit van de informatie (samen 68% )
de beschikbaarheid van lesmateriaal (51%)
de toepasbaarheid van de informatie in mijn lessen (33%). Hier is de
groep „weet niet‟ het grootst: 21%).

De website wordt in ongeveer gelijke mate gebruikt voor
-

het opdoen van inspiratie voor praktijkvoorbeelden (48%)
het downloaden van lesmateriaal (45%)
het zoeken van achtergrondinformatie bij behandeling van
wereldburgerschapthema‟s in de les (45%)

-

uit persoonlijke interesse (41%)

De website biedt verschillende doorsurfmogelijkheden. Het meest wordt
doorgesurfd naar:
-

Website vensters op de wereld / Webspecial Wereldcanon (81%)
Nieuwsbrief Wereldburgerschap (69%)
Webspecial wereldburgerschap in PO (61%)
Millenniumdoelen Schoolatlas (52%)
Webspecial Wereldplein (37%)
Wereldburgerschap quiz (31%)

Ruim 85% van de bezoekers is van mening dat de website een geschikt middel
is voor het bevorderen van structurele aandacht voor wereldburgerschap in het
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onderwijs. Een veel lager percentage (33%) geeft echter aan dat zij door de
website structurele aandacht aan wereldburgerschap zijn gaan besteden.
2.8.3 Verankering
Hoewel NCDO medewerkers van mening zijn dat de toegankelijkheid van de
website verbeterd kan worden („hij zou simpeler kunnen‟), vindt men dat deze
site er wel degelijk moet zijn. De website als zodanig levert geen directe
bijdrage aan verankering, maar speelt een heel belangrijke rol in de
informatievoorziening naar het onderwijs. Docenten en andere
belangstellenden kunnen er terecht om zich te laten inspireren, informeren
en/of voor het downloaden van materiaal. Het is de plek waar alle informatie
beschikbaar is en waar men telkens terug kan komen en naar toe kan gaan. Dit
project scoort daarom een 5.
2.9

Wereldplein NOT

2.9.1 Projectbeschrijving
Het wereldplein is een themaplein op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling
(NOT) die eens in de twee jaar plaatsvindt. Op het wereldplein, dat door NCDO
en Alice O georganiseerd en gecoördineerd wordt, presenteren verschillende
maatschappelijke organisaties zichzelf. Het centrale thema op het wereldplein
is wereldburgerschap. Het doel van het wereldplein is (a) om
docenten/leerkrachten (PO en VO) op de hoogte te brengen en te werven voor
wereldburgerschap (o.a. door uit te leggen wat je ermee kunt doen binnen het
onderwijs en concrete adviezen te geven), (b) bezoekers op de hoogte te
brengen van de kenniscentrumfunctie van NCDO en (c) met andere organisaties
actief te zijn in het veld waardoor het draagvlak en het bereik vergroot wordt.
Dit gebeurt door het verstrekken van informatie (zowel fysiek als digitaal), het
organiseren van activiteiten (workshop, presentatie, wereldburgerschapquiz
e.d.), een mediatheek met lesmateriaal en de website wereldplein.nl waar via
links lesmateriaal te downloaden is. Bezoekers van het wereldplein worden via
hun badge geregistreerd en ontvangen nadien maandelijks de nieuwsbrief van
NCDO. Het Wereldplein heeft plaatsgevonden in 2007, 2009 en 2011.
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2.9.2 Bereik en waardering
Gesprekken NCDO medewerkers
Volgens Jeroen van der Zant van NCDO is deelname aan het Wereldplein
succesvol en gaat het elke editie weer beter. De samenwerking met andere
organisaties is goed verlopen, al vinden sommige organisaties dat hun eigen
organisatie niet genoeg uitgelicht wordt. Een voordeel van het Wereldplein is
dat het een stuk opvallender is, dan wanneer je alleen met een standje op de
NOT staat. De bezoekers lijken volgens hem over het algemeen enthousiast. In
de drie voorgaande edities hebben in totaal 12.000 mensen zich geregistreerd
die nu de nieuwsbrief ontvangen. Circa 15% van hen schrijft zich in de loop van
de tijd uit voor de nieuwsbrief. Per editie bezoeken gemiddeld 10.000 mensen
het wereldplein (70% PO, 20% VO en 10% andere onderwijsgerelateerde
werkvelden). Rond elke editie van het Wereldplein bezoeken 20.000 tot 30.000
mensen de website.
In tegenstelling van der Zant is Liesbeth Schouten negatief over het
Wereldplein. Niet over de professionaliteit waarmee het georganiseerd is, maar
wat betreft de verhouding geld en bereik gelooft zij niet in de NOT beurs. “Je
moet er zijn, iedereen is daar, tegelijk is het één grote shopping mall waar
mensen hun tasje vullen met gratis hapjes.” Wat haar betreft moet NCDO wel
aanwezig zijn op de NOT, maar is de huidige formule niet goed. Op zo‟n beurs
moet je volgens haar een product/ding of organisatie verkopen. Er worden wel
veel e-mailadressen verzameld, maar volgens Schouten melden veel mensen
zich na de eerste mailing al af omdat ze niet weten wat ze ermee moeten
omdat ze om heel verschillende redenen op het wereldplein terecht zijn
gekomen. Het aantal e-mailadressen zegt daarom weinig over werkelijk bereik.
Interviews passanten Wereldplein 2011
Onder de 20 geïnterviewden waren leerkrachten basisonderwijs (11
leerkrachten en 1 stagiair), docenten voortgezet (speciaal) onderwijs (6) en
Pabo studenten (2).
De geïnterviewden waren niet gericht naar iets op zoek op het wereldplein.
Sommigen kwamen om een kijkje te nemen omdat ze het er leuk uit vonden
zien, maar het grootste gedeelte van de geïnterviewden kwam af op de geur
van de wereldkeuken. De meeste geïnterviewden waren niet bekend met de
producten van NCDO. Twee mensen hadden wel eens gehoord van de
wereldcanon (beiden PO). Op de scholen van de geïnterviewden werd niet
(bewust) gewerkt met producten of projecten van NCDO. De meeste
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geïnterviewden gaven aan dat er op school wel iets met (wereld)burgerschap
wordt gedaan. Over het algemeen zit dit niet in het curriculum maar is het iets
waar docenten/leerkrachten uit zichzelf aandacht aan besteden.
Internetenquête
41 respondenten hebben (een deel van) de vragen over het Wereldplein
ingevuld. Het grootste deel van de bezoekers (56,3%) was gericht naar iets op
zoek op het wereldplein, de meeste van hen naar lesmateriaal. 61% van de
bezoekers werkt (ook vóór hun bezoek aan het Wereldplein) actief aan
wereldburgerschapsvorming op de eigen school en bij 30% heeft
wereldburgerschap een vaste plaats in het lesprogramma.
De helft van de respondenten heeft na zijn of haar bezoek wereldburgerschap
in het onderwijs onder de aandacht van zijn/haar collega‟s gebracht. Voor de
schoolleiding geldt dit in mindere mate (26%). Het merendeel van de
respondenten geeft aan geïnspireerd te zijn geraakt door hun bezoek aan het
Wereldplein. 39% geeft aan dat ze op school iets met wereldburgerschap willen
gaan doen en nog eens 24% was al geïnteresseerd in wereldburgerschap of is
nu geïnspireerd om anderen te attenderen, nog meer te doen aan
wereldburgerschap dan eerst of nieuwe opdrachten te zoeken. 12
respondenten die aangaven niet geïnspireerd te zijn door hun bezoek gaven als
reden dat zij het Wereldplein niet interessant vonden, binnen het
lesprogramma geen ruimte hadden voor wereldburgerschap,
wereldburgerschap niet zo belangrijk vinden of dat er weinig bruikbare ideeën
op het Wereldplein waren.
Het Wereldplein wordt goed bezocht en ca 12.000 mensen uit het onderwijs
ontvangen maandelijks de nieuwsbrief over wereldburgerschap in het
onderwijs. Het feit dat de helft van de respondenten na hun bezoek collega‟s
(en een kwart de schoolleiding) op de hoogte heeft gebracht van
wereldburgerschap, is een goede indicator dat bezoekers van het Wereldplein
daar iets gezien of gehoord hebben wat het de moeite waard maakt zich meer
te verdiepen in wereldburgerschap.
2.9.3 Verankering
Het is lastig een cijfer voor de mate van verankering te geven omdat het
Wereldplein er vooral op gericht is (nieuwe) mensen bekend te maken met
wereldburgerschap en hen handvatten te bieden voor
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wereldburgerschapsvorming binnen het onderwijs. Net als de website is het
Wereldplein meer een voorportaal voor de producten van NCDO. Het aanwezig
zijn op elke editie van de NOT en het maandelijks versturen van de nieuwsbrief
zorgt in elk geval voor een hoge mate van duurzaamheid.
2.10

SamSam

Het blad SamSam is recent nog goed geëvalueerd (onderzoek in 2007 en 2009).
Daarom achtte NCDO het niet nodig om in het kader van dit onderzoek extra
veldwerk onder leerkrachten te verrichten. Over SamSam is daarom geen
informatie verzameld via de internetenquête of via bestudering van
documenten. Omdat SamSam echter een belangrijk onderdeel is van de
onderwijsactiviteiten van NCDO, is het een factor die een rol speelt in het
bepalen van de toekomstige koers van NCDO. Daarom is toch een beschrijving
van SamSam opgenomen in dit hoofdstuk.
2.10.1 Projectbeschrijving
SamSam is een tijdschrift voor kinderen in de leeftijd van 9 -13 jaar
(bovenbouw basisschool en brugklas voortgezet onderwijs). SamSam wil
kinderen in het primair onderwijs bewust maken van hun rol als wereldburger.
Door middel van verhalen over leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden laat
SamSam de Nederlandse kinderen op een speelse manier kennis maken met het
leven van kinderen in andere landen.
Het tijdschrift is gratis, verschijnt 7 x per jaar en bij elke uitgave zit een
docentenhandleiding (lesbrief). Het magazine heeft een interactieve website
met informatie, foto‟s, filmpjes en verhalen en een maal per jaar een
webexpeditie (een reis op de computer) gedurende drie weken in maart. De
webexpeditie is zo ingericht dat leerkrachten er met de hele klas aan mee
kunnen doen. Ook verschijnt er elk jaar in maart een film op dvd.
Het blad bestaat al sinds 1975. In de beginjaren richtte het zich vooral op de
kinderen. Dat is nog steeds het geval, maar de invalshoek is veranderd. De
laatste jaren ligt het accent meer op de leerkracht, op het belang van het
gebruik van SamSam in de les. Vandaar de lesbrief voor docenten en
instructiefilmpjes op de website. Sinds 2007 wordt het blad uitgegeven door
NCDO en profileert het zich sterk op het thema wereldburgerschap, daarbij
gesteund door de theoretische backing van wereldburgerschap in de canon.
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In 2009 en 2010 is er een pilot-magazine voor de middenbouw basisonderwijs
verschenen.
2.10.2 Bereik en waardering
Het blad heeft een groot bereik: in 2010 zijn er 462.000 abonnees en de oplage
voor de docentenhandleiding is 18.000 per editie. De website telt in dat jaar
ruim 900.000 unieke bezoekers en 175 basisscholen nemen deel aan de
webexpeditie; 500 dvd‟s zijn besteld.
SamSam wordt door NCDO medewerkers als een sterk product gezien.
Doordat docenten het in de les gebruiken draagt het magazine in sterke mate
bij aan verankering van wereldburgerschap in het basisonderwijs. Het blad, zo
wordt gezegd, is eigenlijk te beschouwen als een niet geregistreerde methode
voor wereldburgerschap in de bovenbouw van het basisonderwijs. Daarbij
onderscheidt SamSam zich van andere lesmethoden omdat het een flexibel
aanbod heeft en zeven maal per jaar bij de actualiteit kan aansluiten. Dit
kunnen inspringen op actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen is een „unique
selling point‟, volgens een van de NCDO medewerkers.
De laatste tijd ziet men een stagnatie optreden in het aantal bezoeken aan de
website. Verondersteld wordt dat deze stagnatie te maken heeft met
ontwikkelingen in het basisonderwijs. De thema‟s burgerschap en
internationalisering staan daar op de agenda en SamSam sluit daar ook bij aan,
maar recent is de focus meer prestatiegericht geworden en wordt van het
basisonderwijs gevraagd meer nadruk te leggen op de basisvaardigheden
rekenen en taal. Dit laatste is reden voor SamSam om na te gaan op welke wijze
en in samenwerking met wie het magazine bij deze ontwikkeling zou kunnen
aansluiten, om het bereik van SamSam zo optimaal mogelijk te houden.
Gebruikersonderzoeken
In 2007 en 2009 zijn er twee gebruikersonderzoeken uitgevoerd onder
leerkrachten. Uit het onderzoek uit 2009 blijkt dat 65% van de leerkrachten
SamSam gebruikt. Geconcludeerd wordt dat de nieuwe opzet van de lesbrief en
de didactische gadgets er toe hebben geleid dat een substantiële groep
leerkrachten (33%) SamSam meer in de klas is gaan gebruiken.
2.10.3 Verankering
Het mag duidelijk zijn dat op grond van het voorgaande SamSam hoog scoort
op bereik én verankering: een 5. Het is een sterk product. SamSam wordt op
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veel basisscholen door leerkrachten in hun onderwijs gebruikt en een grote,
jonge doelgroep komt op deze wijze met allerlei aspecten van het thema
wereldburgerschap in aanraking. Een sterk punt is ook dat het blad aansluit bij
de actualiteit.
2.11

Nabeschouwing

De in dit hoofdstuk beschreven projecten zijn geselecteerd uit een grotere
hoeveelheid projecten die NCDO de afgelopen jaren heeft uitgevoerd of heeft
laten uitvoeren. Het zijn allemaal projecten die een specifiek belang hebben
voor het onder de aandacht brengen van wereldburgerschap in het onderwijs.
Ze zijn, zo hebben de beschrijvingen laten zien, heel verschillend. Dat
illustreert het meersporenbeleid dat NCDO tot nu toe heeft gevoerd wat betreft
de onderwijsprojecten. Overzien we de beschreven projecten, dan kunnen we
constateren dat in dat meersporenbeleid vier soorten strategieën te
onderscheiden zijn:
1.

Uitwerken van en toegankelijk maken van het concept
wereldburgerschap

2.

Ontwikkelen van direct toepasbaar lesmateriaal

3.

Creëren van vindplaatsen voor mogelijkheden om wereldburgerschap in
het onderwijs vorm te geven

4.

Onderwijsinstellingen ondersteunen bij het inbedden van
wereldburgerschapvorming in de eigen school of instelling.

De eerste strategie vinden we terug in de projecten Canon Wereldburgerschap
en De Wereld wordt kleiner als je groter wordt. De functie daarvan is het
bieden van kaders, structuur en inspiratie aan degenen die in het onderwijs
wereldburgerschapsvorming willen vormgeven.
De tweede strategie heeft geleid tot producten als Wereldburgers School TV,
Opdrachten Vmbo, Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs en Millenium
Battles. Gemeenschappelijk hieraan is dat het gaat om kant en klare
lespakketten of lesmodellen (de Battles) die leraren direct kunnen overnemen
en uitvoeren in hun eigen praktijk.
De derde strategie is te vinden bij de Website wereldburgerschap en bij het
Wereldplein op de NOT. Hier gaat het vooral om het wegwijs maken van
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mensen die meer gericht (website) en minder gericht (NOT) op zoek zijn naar
informatie over wereldburgerschap en naar mogelijke invullingen en lesideeën.
De vierde strategie zien we bij projecten als de Werkconferenties en de
Scholentrajecten. In deze strategie wordt ingezet op directe ondersteuning van
scholen, opleidingen of individuele leraren die wereldburgerschap een vaste
plaats willen geven in het onderwijs en ervaringen daarmee willen uitwisselen
(conferenties).
Elk van deze strategieën heeft eigen sterktes en zwaktes. Die kunnen bekeken
worden vanuit het aspect verankering (leidt het tot duurzame en structurele
aandacht voor wereldburgerschap in het onderwijs?), maar ook vanuit het
aspect verspreiding (hoeveel relevante personen worden met deze strategie
bereikt?). Op beide aspecten zullen we ingaan in het volgende hoofdstuk,
waar de verschillende strategieën nader worden besproken. Daarbij komen
ook de in dit hoofdstuk beschreven projecten weer aan bod.
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3

Overkoepelende analyse

3.1

Inleiding

Het doel van de evaluatie van de onderwijsactiviteiten van NCDO was
tweeledig. In de eerste plaats ging het er om voor een aantal activiteiten na te
gaan in hoeverre ze hebben bijgedragen aan verankering van het thema
wereldburgerschap in het onderwijs. In het vorige hoofdstuk hebben we
daarover gerapporteerd. In de tweede plaats moest de evaluatie ook
projectoverstijgend antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen:
5. Welke resultaten heeft het programma als geheel opgeleverd (alle
projecten bij elkaar), gemeten naar het doel verankering van
wereldburgerschap in het onderwijs?
6. Wat is de waarde van de verschillende gekozen strategieën, welke zijn
het meest productief/efficiënt?
7. Welke lessen kan NCDO hieruit trekken voor de toekomst?
Deze drie vragen staan in dit hoofdstuk centraal. We maken daarbij gebruik
van de informatie uit hoofdstuk 2, met name van de daar genoemde sterktes
en zwaktes van de verschillende projecten, en van algemene informatie die
verzameld is in de gehouden interviews over de visie die men heeft op de
werkwijze en de toekomst van NCDO wat betreft de onderwijsactiviteiten.
Vanuit beide bronnen proberen we te komen tot „lessen voor de toekomst‟.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd.
In 3.2 gaan we in op de vier strategieën die onderscheiden zijn aan het eind
van het vorige hoofdstuk. Elke strategie wordt besproken in termen van sterke
en zwakke kanten, gemeten naar verankering enerzijds en verspreiding
anderzijds. Dit wordt afgesloten met conclusies over de pro‟s en contra‟s van
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de verschillende strategieën en de aandachtspunten die dat oplevert voor de
toekomstige koers van de NCDO.
In 3.3 diepen we enkele thema‟s nader uit. Die thema‟s vloeien eveneens voort
uit de evaluatie van de afzonderlijke projecten, maar zijn ook naar voren
gekomen in de gevoerde gesprekken met NCDO-medewerkers en met
ontwikkelaars/coproducenten. Ze hebben alle betrekking op keuzes die voor de
komende jaren gemaakt zouden kunnen worden. De thema‟s zijn:
-

De betekenis van het onderwijs voor het bereiken van NCDOdoelstellingen

-

Doelgroepkeuze: op welke doelgroepen heeft de NCDO zich in het
verleden gericht, welke zouden dat in de toekomst moeten zijn?

-

Aansluiten bij burgerschapseducatie en internationalisering
Over zelf doen of laten doen; de rol van samenwerkingspartners
Aanbodgericht en vraaggericht
Betrokkenheid van „koplopers‟
Uitwisselen en leren

Ook bij de thema‟s gaat het in de meeste gevallen om pro‟s en contra‟s van
mogelijke keuzes. Wat die keuze feitelijk moet zijn, is uiteraard aan NCDO en
niet aan de onderzoekers. We geven dan ook geen concrete adviezen of
aanbevelingen; de bedoeling van dit laatste hoofdstuk is veeleer het geven van
argumenten en afwegingen waarmee die keuzes gemaakt kunnen worden. Het
zijn dus wel „lessen voor de toekomst‟, maar het is niet een invulling van die
toekomst.
3.2

De waarde van de verschillende strategieën

We constateerden in hoofdstuk 2 dat NCDO in de afgelopen jaren een
meersporenbeleid heeft gevoerd wat betreft de onderwijsprojecten, waarin vier
soorten strategieën te onderscheiden zijn. Op elk van deze strategieën gaan we
hier nader in.
Uitwerken van en toegankelijk maken van het concept wereldburgerschap
Deze strategie vinden we terug in de projecten Vensters op de Wereld (canon
voor wereldburgerschap) en De Wereld wordt kleiner als je groter wordt. Beide
projecten zijn opgezet om het onderwijsveld te voorzien van kaders en
structuur bij het invullen van wereldburgerschap en inspiratie en
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handreikingen te geven aan degenen die wereldburgerschapseducatie willen
vormgeven.
Het idee voor Vensters op de Wereld is voortgekomen uit de masterclass
wereldburgerschap in het onderwijs voor docenten die in 2006 is
georganiseerd door NCDO in samenwerking met de Universiteit Utrecht. De
aanleiding om een „canon voor wereldburgerschap‟ te gaan ontwikkelen was de
gunstige ontvangst van de historische canon over wat Nederlanders in elk geval
zouden moeten weten van hun nationale geschiedenis. Het instrument van een
canon zou ook de aandacht van wereldburgerschap in het Nederlandse
onderwijs kunnen bevorderen. Uitgangspunt van de canoncommissie was het
visiedocument van NCDO (januari 2007) wereldburgerschap en onderwijs.
Door een speciaal gevormde commissie is vervolgens de publicatie Vensters op
de wereld geschreven en verspreid via een gelijknamige website, die later is
voortgezet in www.wereldburgerschap.nl.
De canon is het theoretisch vertrekpunt voor het onderwijsprogramma van
NCDO. Hij kent 24 „vensters op de wereld‟, gegroepeerd in acht centrale
thema‟s. Bij elk thema heeft de commissie drie concrete invalshoeken
aangereikt. De canon biedt hulp aan leraren en opleiders bij de keuzes die zij
maken in hun onderwijs; de thema‟s bieden scholen en lerarenopleidingen
houvast voor de invulling van het begrip wereldburgerschap. Het gaat vooral
om achtergrondkennis, niet zozeer om concreet lesmateriaal.
De canon is niet geselecteerd als één van de in dit onderzoek te evalueren
projecten. De reden daarvoor is dat binnen NCDO de canon al voldoende
geëvalueerd was en dat er genoeg inzicht in en overeenstemming over de
waarde van het project was. In verschillende interviews die we voor dit
onderzoek hebben gehouden is dat opnieuw aan de orde gekomen: de canon
wordt beschouwd als sleutelpublicatie, als dé bron voor wie wil weten wat
wereldburgerschap inhoudt. Het is vooral een scholingsboek en een
naslagwerk.
Hetzelfde kan gezegd worden van De wereld wordt kleiner als je groter wordt.
Deze specifiek voor het basisonderwijs gemaakte publicatie heeft eveneens de
bedoeling een theoretisch kader te zijn, een boek dat ordent, mogelijkheden en
suggesties aandraagt, maar niet voorschrijft. De auteurs spreken nadrukkelijk
over een „halffabrikaat‟: het is de bedoeling om zaken aan te reiken die
scholen/leraren zelf verder kunnen invullen. Daarbij is rekening gehouden met
differentiatie in behoeften, door onderscheid te maken in sterkere en lichtere
invullingen van wereldburgerschap. Er is aangesloten bij de canon, maar er is
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ook verbinding gelegd met andere thema‟s die in het basisonderwijs sterk
spelen, zoals sociale competentie.
De kracht van beide publicaties ligt het feit dat ze ordening en overzicht
bieden. Het voor velen nog onbekende begrip wereldburgerschap wordt in deze
publicaties uitgewerkt en gestructureerd. Dat biedt houvast en het helpt
onderwijsgevenden bij het maken van keuzes (Wat hoort er allemaal bij? Wat
doen we al? Wat kunnen we nog meer doen?). Daar is duidelijk behoefte aan, zo
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat De wereld wordt kleiner als je groter wordt al
op een aantal pabo‟s gebruikt wordt. Ook wordt het geschikt nascholings- of
begeleidingsmateriaal gevonden. Het is bovendien, eenmaal ontwikkeld, lange
tijd te gebruiken.
Een ander sterk punt is het „halffabrikaat‟ karakter. De publicaties laten ruimte
voor eigen keuzes. Dit vergroot de kans op eigenaarschap: scholen/leraren
kunnen voor invullingen kiezen die passen bij de eigen denkbeelden en bij de
eigen praktijk. Dat is bevorderlijk voor de duurzaamheid van vernieuwingen
(zie hoofdstuk 1), het vergroot de kans dat het leidt tot blijvende
onderwijsaanpassingen.
Tegelijkertijd is dat echter ook een zwakte. De publicaties, vooral De wereld
wordt kleiner als je groter wordt, laten zien dat wereldburgerschap veel
aspecten kent. Dat biedt ruimte voor veel aanknopingspunten, maar de
veelheid kan scholen ook afschrikken. Of, in de woorden van één van de
geïnterviewden: “het gevaar is dat mensen in de school het te groot vinden en
het daarom liever bij alleen een jaarlijks project houden”. Voor de leraren die
op zoek zijn naar kant en klaar lesmateriaal (zie strategie 2) bieden deze
bronnen juist weer niet voldoende.
De verspreiding van beide publicaties is redelijk, maar zou zeker nog verder
versterkt kunnen worden.
Ontwikkelen van direct toepasbaar lesmateriaal
De tweede strategie heeft geleid tot producten als SamSam, Wereldburgers
School TV, Opdrachten Vmbo, Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs en
Millennium Battles. Gemeenschappelijk hieraan is dat het gaat om kant en
klare lessuggesties, lespakketten of lesmodellen (de Battles) die leraren direct
kunnen overnemen en uitvoeren in hun eigen praktijk. Wat zijn de sterke en
zwakke punten van deze activiteiten?
SamSam heeft een groot bereik in het basisonderwijs. Doordat veel docenten
het daadwerkelijk in de les gebruiken draagt het magazine in sterke mate bij
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aan verankering van wereldburgerschap in het basisonderwijs. Het blad is
eigenlijk te beschouwen als een niet geregistreerde methode voor
wereldburgerschap in de bovenbouw van het basisonderwijs. Daarbij
onderscheidt SamSam zich van andere lesmethoden omdat het een flexibel
aanbod heeft en zeven maal per jaar bij de actualiteit kan aansluiten. Dit
kunnen inspringen op actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen wordt door
gebruikers erg gewaardeerd.
Wereldburgers School TV is een goed uitgewerkt en goed gewaardeerd product
(bekroond met een Europese prijs). Het maakt gebruik van een aantrekkelijk
medium (SchoolTV) dat ruim bekend is in het onderwijs. Leraren kunnen het
ieder jaar opnieuw gebruiken. Het sluit aan bij de kerndoelen. Dit zijn allemaal
sterke punten.
Sterk én zwak punt is dat het aanvullend materiaal is op het curriculum:
docenten kunnen het er naast doen, als extra en als afwisseling, maar het ook
makkelijk naast zich neerleggen (geen tijd, te veel werk). Een zwakte is dat het
nog weinig bekend is bij potentiële gebruikers.
De opdrachten vmbo worden nog weinig feitelijk gebruikt, maar zijn in
potentie goed bruikbaar. Sterk punt is de goede aansluiting bij het curriculum
(exameneisen) en het wordt door de eerste gebruikers gewaardeerd dat het
kant en klaar en dus direct toepasbaar materiaal is. Het kan dienen als opstap
naar verder gebruik van lesmaterialen op het gebied van wereldburgerschap.
Zwakke punten zijn de nog geringe bekendheid en de sterke associatie met
ontwikkelaar Cito (gebruikers zien het te weinig als NCDO-product).
De Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs wordt nog niet zo veel gebruikt,
maar de gebruikers zijn tevreden.
Sterke punten zijn: aantrekkelijk digitaal materiaal, tot nu toe up-to-date
gehouden, dus nog steeds bruikbaar.
Een zwak punt is de beperking tot millenniumdoelen. Deze zijn geen kernpunt
in het beleid van scholen/ in de vakinhoud van voor de millenniumdoelen
relevante vakken als economie, aardrijkskunde, maatschappijleer. De
aansluiting bij het curriculum is dus niet sterk. Verder is er bij dit product
geen strategische partner betrokken die toegang tot gebruikers opent, zoals
wel het geval is bij Wereldburger School TV. Interessant is de redelijke
bekendheid bij studenten.
Sterk aan de Millennium Battles is het activerende karakter: het zet mensen
(studenten) in beweging. Het is ook het enige project dat zich exclusief richt op
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het HBO en WO en zich daarbij niet beperkt tot lerarenopleidingen. Studenten
die bereikt worden, geven aan dat ze meer wereldburger worden. De Battles
passen goed bij de trend tot internationalisering in opleidingen. Een zwak punt
is dat het een kostbare activiteit is: het moet steeds opnieuw georganiseerd.
Ook blijkt het lastig om het in de curricula van de HBO/WO opleidingen een
vaste plek te geven. Het leidt daardoor niet erg tot duurzame aanpassingen
binnen de opleidingen. Het is vooral iets leuks en extra‟s.
Het kant en klare karakter van deze producten maakt dat ze de tegenhanger
zijn van de hiervoor genoemde „halffabrikaten‟. Ze zijn aantrekkelijk voor
leraren die graag iets direct toepasbaars gebruiken, maar juist minder
aantrekkelijk voor leraren die vooral lesideeën willen, die ze vervolgens kunnen
aanpassen aan eigen stijl en wensen. Verder zijn ze vooral aantrekkelijk voor
leraren die iets extra‟s zoeken om hun lessen te verlevendigen of te versterken
en zullen ze op zichzelf niet gauw leiden tot duurzame aandacht voor
wereldburgerschap (wellicht met uitzondering van opdrachten vmbo).
Inhoudelijk worden de producten allemaal goed gewaardeerd. De bekendheid
valt echter over het algemeen tegen – hier valt nog veel te winnen.
Creëren van vindplaatsen voor mogelijkheden om wereldburgerschap in het
onderwijs vorm te geven
De derde strategie is te vinden bij de Website wereldburgerschap en bij het
Wereldplein op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Hier gaat het
vooral om het wegwijs maken van mensen die meer gericht (website) en minder
gericht (NOT) op zoek zijn naar informatie over wereldburgerschap en naar
mogelijke invullingen en lesideeën.
Het vluchtige karakter van dergelijke activiteiten maakt dat ze per definitie niet
hoog kunnen scoren op duurzaamheid/verankering. Ze scoren daarentegen wel
hoog op bereik. Het Wereldplein is daar een duidelijk voorbeeld van. Vooral
mensen uit het primair onderwijs bezoeken de NOT. Het Wereldplein trekt
mensen die al interesse hebben in wereldburgerschap, maar ook veel toevallige
passanten voor wie dat niet geldt. Deze moeilijk bereikbare doelgroep kan
langs deze weg toch op ideeën gebracht worden. Vervolgens worden via het
Wereldplein veel mensen met de nieuwsbrief bereikt. Uit de internetenquête
komt een vrij positief beeld over het Wereldplein naar voren: mensen komen er
redelijk gericht naar toe, zoeken lesmateriaal, waarderen het aanbod. Een
zwakte die vooral NCDO-medewerkers zelf noemen is dat het „merk‟ NCDO te
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weinig herkenbaar is op het Wereldplein. Omdat mensen op de NOT vooral iets
komen halen, zou het goed zijn als NCDO daar met herkenbaarder eigen
producten naar voren treedt.
De website wereldburgerschap is ook zo‟n vindplaats. Alles wat met
wereldburgerschap te maken heeft, en alle ontwikkelde producten, zijn via de
website toegankelijk. Het is de verzamelplaats voor alle informatie, het loket
waarachter alles te vinden is. De gebruikers zijn tevreden en gebruiken de
website zoals bedoeld. De website trekt vermoedelijk minder dan het
Wereldplein toevallige passanten en meer mensen die al gericht op zoek zijn
naar informatie, maar al surfend kunnen toch heel wat mensen op de website
terecht komen.
Ondersteunen bij het inbedden van wereldburgerschapvorming in de eigen
school of instelling.
De vierde strategie zien we bij projecten als de Werkconferenties en de
Scholentrajecten. In deze strategie wordt ingezet op directe ondersteuning van
scholen, opleidingen of individuele leraren die wereldburgerschap een vaste
plaats willen geven in het onderwijs en ervaringen daarmee willen uitwisselen
(conferenties).
Een sterk punt van de Werkconferenties is dat ze inspelen op de behoefte leren
van elkaar en je door anderen laten inspireren. Dat doel wordt ook gehaald en
deelnemers geven aan dat ze er wat aan hebben voor hun eigen praktijk. Ze
zijn ook nuttig om het concept wereldburgerschap te laten landen, doordat er
op conferenties ruimte is om dat toe te lichten en het te bediscussiëren. Dat is
bevorderlijk voor eigenaarschap.
Het voornaamste zwakke punt van de conferenties is dat ze tot nu toe weinig
docenten hebben bereikt. Docenten zijn geen gretige conferentiebezoekers en
het aantal deelnemers bleef dan ook achter bij de verwachting. Voor de
toekomst moet dus nagedacht worden over nieuwe/betere manieren om
docenten voor dergelijke conferenties te interesseren, of over alternatieve
mogelijkheden om geïnteresseerde docenten met elkaar in contact te brengen
en van elkaar te laten leren.
De Scholentrajecten zijn gericht geweest op zowel scholen als
lerarenopleidingen, vooral pabo‟s. Het resultaat op de pabo‟s is vanuit het
oogpunt van verankering goed: het blijkt te lukken om wereldburgerschap daar
een vaste plaats in het curriculum te geven. Dat betekent dat steeds nieuwe
groepen aankomende leraren in het primair onderwijs er mee kennismaken. Op
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de scholen is het ingewikkelder. In het voortgezet onderwijs bereik je niet de
hele school. Dat is echter ook niet beslist nodig. Wanneer het lukt om de
leraren in mens- en maatschappijvakken in beweging te krijgen, is al veel
bereikt.
Sterke punten van de scholentrajecten zijn: een aanbod op maat, mogelijkheid
tot direct gesprek met onderwijsgevenden, tijd om de vernieuwing een poos
vol te houden. Dit is allemaal bevorderlijk voor het bereiken van structurele
aandacht voor wereldburgerschap. Er is echter ook een duidelijk nadeel: elk
traject kost veel tijd en dus geld.
Conclusies/lessen voor de toekomst vanuit de projectevaluaties
-

Uit het voorgaande blijkt dat de verschillende strategieën ieder een
eigen waarde hebben. Binnen de doelgroepen bestaan verschillenden
behoeften. Een deel wordt goed bediend met halffabrikaten en een
ander deel (overigens ten dele weer overlappend) met kant en klaar
materiaal. Dit blijkt ook uit de gegevens van gebruikers over
tevredenheid: beide soorten producten worden gewaardeerd. Voor
verankering van wereldburgerschap in het onderwijs zijn twee dingen
nodig: dat docenten worden bereikt en dat de activiteiten waarmee ze
worden bereikt impact hebben op hun handelen. Voor de toekomst
moet dus gezocht blijven worden naar een combinatie van acties die
gericht zijn op breed bereik en acties die leiden tot aanpassing van
gedrag.

-

Verdere ontwikkeling van kant en klaar materiaal is dus niet overbodig
of onnuttig vanuit het oogpunt van verankering. Als NCDO zou willen
(blijven) investeren in verdere ontwikkeling van lesmaterialen, dan is
aansluiting bij de sleutelpublicaties Vensters op de Wereld en De wereld
wordt kleiner als je groter wordt gewenst. Dat bevordert (via de
sleutelpublicaties) het denken over wereldburgerschap en tevens (via
lesmateriaal) het feitelijk invullen daarvan in het onderwijs.

-

De inmiddels ontwikkelde lesmaterialen zijn goed van kwaliteit maar
nog onvoldoende bekend. Voor de toekomst ligt dus inzet op verdere
verspreiding voor de hand. Daarbij zou duidelijker gemaakt kunnen
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worden dat het gaat om producten die NCDO heeft laten maken.
De lesmaterialen zijn nog niet erg dekkend voor het hele
onderwijsveld. De havo/vwo doelgroep lijkt wat onderbelicht.
Verwacht mag worden dat daar wel een groep docenten én leerlingen
zit met potentiële belangstelling voor wereldburgerschaponderwerpen.
Een product als „opdrachten vmbo‟ zou ook voor havo/vwo iets
kunnen toevoegen.
-

De Millennium Battles kunnen niet „alleen maar‟ verspreid worden,
deze moeten steeds opnieuw worden georganiseerd. Een eventuele
keuze voor meer Battles vergt dus wel een investering.

-

Deelname aan de NOT blijft nuttig voor het bereiken van (deels)
nieuwe geïnteresseerden, vooral in het basisonderwijs. Beter profileren
van NCDO daarbinnen zou voor de „merkbekendheid‟ wel het
overwegen waard zijn.

-

Vensters op de Wereld en De wereld wordt kleiner als je groter wordt
hebben blijvende waarde; voor de toekomst moet het accent gelegd
worden op verdere verspreiding, via conferenties en (zo mogelijk)
scholingsaanbod. Gebruik daarbij partners die goed voet aan de grond
hebben in het onderwijs.

-

De website wereldburgerschap is een onmisbaar onderdeel in een
toekomstig kenniscentrum en een belangrijk kanaal voor de
verspreiding van kennis en producten.

-

De werkconferenties en de scholentrajecten zijn activiteiten die hoog
scoren op condities voor succesvolle innovatie. Ze bieden gelegenheid
tot leren, er is aansluiting mogelijk bij de eigen visie van docenten, er
is sprake van begeleiding (scholentrajecten), ze bevorderen
eigenaarschap en (scholentrajecten) er is sprake van een langer traject,
met meer kans op blijvende vernieuwing. Scholentrajecten lijken ook
het hoogst te scoren op inbedding in schoolbeleid. Echter: er worden
tot nu toe maar weinig mensen mee bereikt. Scholentrajecten zijn duur
en het is dus niet goed denkbaar om dergelijke trajecten uit voeren op
grote aantallen scholen. Opties om hiermee toch verder te gaan zijn:
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Voor de conferenties: (1) een eigen jaarlijkse of tweejaarlijkse
conferenties organiseren, samen met partners, maar onder de vlag van
NCDO, (2) aanhaken bij conferenties die anderen organiseren. Uit de
interviews blijkt dat NCDO medewerkers hierin in de toekomst wel
willen (blijven) investeren. Samen uitzoeken hoe wereldburgerschap
kan worden vormgegeven blijft belangrijk in het onderwijs, zo menen
medewerkers van NCDO, en daarmee hebben werkconferenties in de
toekomst nog wel degelijk een functie. Ook de medewerker van Alice O
ziet in de toekomst een belangrijke functie voor conferenties
weggelegd, vooral als het gaat om het aanjagen van aandacht voor
wereldburgerschap in het onderwijs. Er zullen altijd nieuwe publicaties
of onderwerpen richting onderwijs verspreid worden en conferenties
zijn een goede manier om contact te hebben met het onderwijsveld,
docenten te inspireren en hun deskundigheid te vergroten. Overwogen
kan worden om de conferentie(s) op zaterdag te houden, zodat veel
docenten in de gelegenheid zijn om te komen. Een voorbeeld van een
redelijk succesvolle onderwijsconferentie die veel docenten in een
ander vakdomein bereikt is Het Schoolvak Nederlands. Oriëntatie op
hun opzet kan wellicht inspireren.
Voor de scholentrajecten zou bekeken kunnen worden in hoeverre
scholen dit zelf willen financieren. Scholen hebben een eigen
scholingsbudget dat lang niet altijd volledig wordt benut. Vooral
wanneer scholing/begeleiding ten goede komt aan meerdere docenten
tegelijk (teams in het basisonderwijs, vaksecties in het voortgezet
onderwijs) kan het voor scholen interessant zijn om hierin te
investeren. Er is volgens de geïnterviewde van Alice O genoeg behoefte
aan. Wellicht zou NCDO scholen hiervoor ook een kleine
(aanmoedigings-)premie kunnen geven. Mocht NCDO ook zelf verder
willen investeren in de scholentrajecten, dan ligt het uit oogpunt van
bereik en verankering voor de hand de prioriteit te leggen bij de
lerarenopleidingen, met name de lerarenopleidingen voor het
voortgezet onderwijs (de pabo‟s worden al redelijk bereikt)
Een andere mogelijkheid is inzetten op marketing van aanbod:
stimuleren dat bestaande instanties voor begeleiding/nascholing een
aanbod doen op het gebied van wereldburgerschap, samen met NCDO.
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Aanbeveling: zet wat betreft scholentrajecten vooral in op
lerarenopleidingen en via hen ook op nascholing.
3.3

Thema’s

De betekenis van het onderwijs voor het bereiken van NCDO-doelstellingen en
het belang van NCDO voor het onderwijs
NCDO moet voor de komende jaren nieuwe keuzes maken, vanwege teruggang
in het budget. In de nieuwe koers nemen de onderwijsactiviteiten een minder
zelfstandige plaats in. Benadrukt moet echter worden dat het onderwijs het
enige kanaal is dat in staat is om alle groepen jongeren te bereiken, via hun
docenten. Anders dan bij andere acties vindt hier geen (zelf)selectie plaats die
er toe leidt dat alleen de toch al geïnteresseerden worden bereikt. De betekenis
van het onderwijs kan dus, gezien de taak van NCDO, nauwelijks worden
overschat. Dat wordt ook benadrukt door degenen die wij voor dit onderzoek
hebben geïnterviewd. Alle gesprekspartners staan positief tegenover NCDO als
kenniscentrum, een centrum dat ervaringen bundelt, kennis verzamelt en deze
kennis deelt met zoveel mogelijk mensen en organisaties. Men vindt het
belangrijk dat er een centrale vraagbaak of centraal platform is voor mensen
die iets over het thema wereldburgerschap willen weten of er iets mee willen
gaan doen, juist ook voor mensen die werken in het onderwijs. In de afgelopen
jaren heeft NCDO veel kennis en kunde op het terrein van wereldburgerschap
in het onderwijs ontwikkeld en verzameld, ook over hoe het vorm gegeven kan
worden. Deze kennis en kunde is niet op een dergelijke gebundelde wijze
elders aanwezig. Het is dus belangrijk om dat niet verloren te laten gaan.
Aanbodgericht en vraaggericht
In het verleden is door NCDO geïnvesteerd in het ontwikkelen van producten
en activiteiten voor het onderwijs. Dit is getypeerd als een aanbodgerichte
werkwijze. In de toekomst zou NCDO meer vraaggericht te werk willen gaan.
Door de geïnterviewden zijn hier verschillende kanttekeningen bij geplaatst.
Een daarvan is dat het moeilijk zal zijn voor NCDO om zelf voldoende in te
spelen op vragen uit het veld. NCDO staat zelf niet in de onderwijspraktijk en
heeft voor contacten met het veld altijd met andere organisaties gewerkt.
Schoolbegeleidingsdiensten, de LPC, diverse bureaus zouden als intermediair
kunnen optreden, zij hebben (vaak) al contacten met scholen en „kennen de
taal van het onderwijs‟. Het is dus van belang dat NCDO een goed netwerk van
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onderwijsondersteuners opbouwt en onderhoudt. Een andere kanttekening is
dat „vraaggericht‟ niet zou moeten betekenen dat NCDO alleen iets doet als er
vragen binnenkomen. Dat gebeurt namelijk te weinig vanzelf. Er moet dus ook
inzet gepleegd worden op vragen ontwikkelen en ervoor zorgen dat vragen
gesteld blijven worden. Daarvoor zijn regelmatige contacten met scholen en
opleidingen nodig. Die contacten kunnen worden georganiseerd in
klankbordgroepen of gebruikersgroepen, door bijeenkomsten met
stakeholders, via conferenties, en dergelijke.
Doelgroepkeuze
De meeste activiteiten van NCDO zijn gericht geweest op het primair en het
voortgezet onderwijs, enkele ook op de pabo‟s. Het mbo en het hbo/wo zijn
weinig aan bod geweest (eigenlijk alleen bereikt met de Millennium Battles). De
geïnterviewden geven aan dat focus op primair en voortgezet onderwijs ook
voor de toekomst gewenst is. Daar zitten immers alle leerplichtige leerlingen
en daar wordt ook de algemene vorming geboden waarvan wereldburgerschap
deel uitmaakt. De groep die het sterkst bereikt en bediend moet worden, zijn
docenten. Zij geven het onderwijs vorm en maken de keuzes voor de
onderwijsinhouden, al dan niet in afstemming met collega‟s. Schoolleiders
spelen op dit gebied niet zo‟n sterke rol, met uitzondering van het
basisonderwijs. Gegeven de belangrijke rol van docenten ligt het voor de hand
te zoeken naar ingangen voor wereldburgerschap in de lerarenopleidingen.
Voor de pabo‟s is dat in het verleden ook al redelijk gebeurd (bijvoorbeeld in
de scholentrajecten), maar de lerarenopleidingen voor het voortgezet
onderwijs lijken nog weinig bereikt te zijn. De contacten met de pabo‟s kunnen
zeker ook nog versterkt worden. Zowel voor de pabo‟s als voor de
lerarenopleidingen moet niet alleen gedacht worden aan de initiële opleidingen,
maar ook aan de nascholing die deze opleidingen organiseren. Via nascholing
worden immers zittende docenten bereikt. NCDO zou kunnen overwegen om
samen met de opleidingen modules voor nascholing op (aspecten van)
wereldburgerschap te ontwikkelen. Daarbij zouden de al ontwikkelde
producten een rol kunnen spelen.
Bij het zoeken naar strategische partners (zie hierna) zou verder prioriteit
gelegd kunnen worden bij partners die goede contacten hebben met docenten,
zoals schoolbegeleiders of universitaire lerarenopleidingen.
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Over zelf doen of laten doen; de rol van samenwerkingspartners
In het verleden heeft NCDO verschillende producten laten ontwikkelen door
anderen. In de toekomst zal dat waarschijnlijk minder het geval zijn, gezien
het geringere budget, en zal het accent meer gelegd worden op de verspreiding
van wat al ontwikkeld is. Omdat NCDO zelf geen actieve rol heeft in het
onderwijsveld en de bekendheid van NCDO daar ook niet groot is, zal er
moeten worden samengewerkt met strategische partners. De meeste
geïnterviewden hebben daar ook op gewezen. Logische partners zijn: de
landelijke pedagogische centra (APS, CPS, KPC), de SLO, vakverenigingen van
leraren maatschappijleer, economie, aardrijkskunde, geschiedenis,
vakdocenten in deze vakken op de lerarenopleidingen. Een interessante
ontwikkeling is de invoering van nieuwe examenprogramma‟s voor de
maatschappijwetenschappen havo/vwo. Dit sluit qua thema‟s goed aan bij de
inhoud van wereldburgerschap, zoals bijvoorbeeld verwoord in Vensters op de
wereld. SLO is bij deze programmering de leidende organisatie, en er zijn
scholen die meedoen aan pilots voor dit vak. NCDO zou zich hierbij als partner
kunnen aanbieden.
Voor verdere ontwikkeling van lesmaterialen ligt samenwerking met educatieve
uitgevers voor de hand.
Ook samenwerking met partijen die actief zijn op aanpalende terreinen, zoals
Amnesty en Edukans kunnen worden overwogen. Het onderwijs wordt
overspoeld met aanbod van diverse organisaties (projecten, lesbrieven etc.).
Gezien de beperkte capaciteit van NCDO enerzijds en het tijdgebrek van
docenten anderzijds is het verstandig onderlinge concurrentie te vermijden en
aan gezamenlijke strategieën te werken.
NCDO heeft bij het zoeken naar/aanbieden van samenwerking ook duidelijk
iets te bieden. Het is immers de plek waar heel veel kennis over
wereldburgerschapseducatie verzameld is en waar informatie over allerlei goed
toepasbare producten te vinden is. Dat nog meer onder de aandacht brengen
van andere partijen die zich ook met (deel)thema‟s op dit gebied bezighouden
is echter wel nodig, want zoals eerder vermeld is de naamsbekendheid van
NCDO in het onderwijsveld nog niet groot genoeg. Een (nog) sterkere
profilering als Kenniscentrum is hierbij gewenst. Een stap daarin zou kunnen
zijn : nagaan of de website wereldburgerschap al voldoende uitputtend
informatie geeft over kennis en materialen die op andere plekken dan bij
NCDO te halen zijn.
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Aansluiten bij burgerschapseducatie en internationalisering
Diverse geïnterviewden hebben gewezen op het belang van een verbinding
tussen wereldburgerschap en burgerschapseducatie. Sinds 2006 hebben
scholen in het primair en voortgezet onderwijs de wettelijke taak om aandacht
te besteden aan burgerschap. Een van de aanleidingen daartoe is de
beleidswens dat scholen bijdragen aan integratie van nieuwkomers in
Nederland.
Het begrip burgerschap is daarbij door de overheid niet ingevuld; dit wordt aan
het onderwijsveld zelf overgelaten. Veel eenduidigheid is daaruit tot nu toe
niet gegroeid. Maar er zijn inmiddels wel enkele belangrijke stappen gezet. Zo
is er een Alliantie Burgerschap gevormd, een samenwerkingsverband van drie
universiteiten, SLO, de inspectie van het onderwijs en Cito, met als doel kennis
over burgerschap te bundelen. Onlangs heeft de alliantie een eerste bundel
uitgebracht met artikelen over diverse aspecten van burgerschap 6. Op
verschillende manieren wordt daarin geprobeerd de begrippen burgerschap en
burgerschapseducatie te ordenen, te operationaliseren, en te onderzoeken op
mogelijke invullingen voor het onderwijs. Omdat de inspectie van het
onderwijs ook toezicht houdt op de wijze waarop scholen voldoen aan hun
wettelijke verplichting, is het op dit moment voor scholen actueel om te
zoeken naar concrete invullingen. Wereldburgerschap, zoals opgevat in
Vensters op de Wereld en De wereld wordt kleiner als je groter wordt, kan
gezien worden als een onderdeel van het algemenere begrip burgerschap en
dus als een van de mogelijke invullingen. Door een verbinding te leggen met
burgerschap kan zo een goede/nieuwe ingang worden gevonden voor
wereldburgerschap in het onderwijs. Er kan bijvoorbeeld op gewezen worden
dat wereldburgerschap goed aansluit bij de vier burgerschapstaken die worden
onderscheiden in het recent ontwikkelde Meetinstrument Burgerschap7,
namelijk democratische handelen, maatschappelijke verantwoordelijkheid,
omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. Op elk van deze taken kan
wereldburgerschap fungeren als de „mondiale invulling‟. Onderzocht kan
worden in hoeverre de huidige NCDO-producten passen bij deze vier taken en
in hoeverre scholen die structureel aandacht besteden aan wereldburgerschap
(al dan niet met behulp van NCDO-producten) daarmee ook voldoen aan de
eisen van de inspectie.
6

7

Peschar, J., Hooghoff, H., Dijkstra, A.B. & Ten Dam, G. (red). (2010). Scholen voor burgerschap. Naar
een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
Zie Dam, G. ten, Geijsel, F., Reumerman, R. & Ledoux, G. (2010). Burgerschapscompetenties: de
ontwikkeling van een meetinstrument. Pedagogische Studiën, 87, 313-333.
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Een bijkomend voordeel van aansluiten bij het begrip burgerschap is dat het
daarmee makkelijker kan worden om te laten zien dat wereldburgerschap meer
is dan „af en toe wat aandacht voor arme landen‟. Een van de geïnterviewden
heeft er op gewezen dat het onderwijs ook door veel ontwikkelingsorganisaties
benaderd wordt en dat er bij onderwijsgevenden een zekere gevoeligheid is om
in te gaan op acties van fondswervers, „om te helpen‟. Het zou de taak van
NCDO moeten zijn om duidelijk te maken dat het concept wereldburgerschap
vanuit een ander perspectief vertrekt: het gaat niet (alleen) om het helpen van
mensen, maar (ook) om een evenwichtige relatie, om ondernemerschap,
eigenaarschap, verantwoordelijkheid. Dat zouden scholen kinderen duidelijk
moeten maken en de verbinding met het algemenere begrip burgerschap kan
daarbij behulpzaam zijn.
Een andere trend waarbij aangesloten kan worden is internationalisering. Ook
dit wordt gestimuleerd door de overheid, zij het niet wettelijke maatregelen. Er
is op veel plaatsen in het onderwijs belangstelling voor contacten met andere
landen: zie de uitwisselingen, live of via e-mail, die met name in het voortgezet
onderwijs maar (e-mail) meer en meer ook in het basisonderwijs door scholen
worden georganiseerd. In het voortgezet onderwijs zijn ook docenten in
moderne vreemde talen daarin geïnteresseerd, omdat het een manier is om het
onderwijs in deze talen te verlevendigen en de vaardigheid van leerlingen in
deze talen te versterken (voorbeeld: leerlingen van een Nederlandse school
corresponderen met een school in Marokko, in het Frans). Ook bij de
lerarenopleidingen kan aansluiten bij internationaliseringsactiviteiten een
goede strategie zijn.
Uitwisselen en leren
Aandacht voor leren, uitwisselen en vergroting van deskundigheid is één van
de condities die horen bij succesvol innoveren (zie hoofdstuk 1). Dit kan
uiteraard op vele manieren. De ervaringen tot nu toe laten zien dat de
mogelijkheid tot uitwisselen via de website (interactieve deel) nauwelijks benut
wordt. Daarentegen werden de werkconferenties erg gewaardeerd om hun kans
om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. “Live contact” werkt op dit
gebied dus beter dan een vluchtige interactie via internet. Over de ervaringen
van de LinkedIn groep hebben we in het onderzoek weinig informatie
gekregen/verzameld. Mogelijk voorziet deze wel in een behoefte; er is dan
immers sprake van een groep met gelijke belangstelling die het de moeite
waard vindt om van gedachten te wisselen over onderwerpen rond
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wereldburgerschap. NCDO zou zelf kunnen zorgen voor regelmatige voeding
van deze groep, door vragen voor te leggen, feedback te vragen, etc.
Betrokkenheid van ‘koplopers’
Alle geïnterviewden wijzen op het belang van een centraal platform voor
wereldburgerschap, te organiseren door NCDO. Er is in het verleden veel
materiaal ontwikkeld, nu wordt delen belangrijk(er). De website neemt daarin
een essentiële plaats in als vindplaats voor alle mogelijke informatie. Voor het
delen van informatie blijkt de website (zie hiervoor) minder geschikt. De
conferenties zijn daarvoor, zoals aangegeven, een beter middel. Een andere
mogelijkheid waarop gewezen is, is het organiseren van actieve docenten
(„koplopers‟) in een klankbordgroep. Het is voor NCDO heel belangrijk om
voeling te houden met de praktijk, om behoeften te kunnen peilen, ideeën te
kunnen beproeven, e.d. Juist bij een vraaggerichte benadering is dat relevant:
om goed op vragen te kunnen ingaan en om er op te kunnen anticiperen is het
nodig te weten wat er in het onderwijsveld leeft. NCDO zou daarom kunnen
overwegen om een vaste groep meedenkers in het leven te roepen die zin
hebben om samen vorm te geven aan een „community of practice‟ en NCDO
kunnen helpen bij het voeling houden met de praktijk.
Verder zou de platformfunctie versterkt kunnen worden door (nog) meer dan
al gebeurd is te zoeken naar websitelinks naar andere organisaties en andere
vindplaatsen. Te denken valt aan de sites die dienen als informatiebank voor
docenten op zoek naar lesideeën. Voorbeeld: www.docentenplein.nl
Conclusies/lessen voor de toekomst vanuit de thema’s:
-

Geef onderwijsactiviteiten prioriteit binnen NCDO.

-

Geef binnen het onderwijs prioriteit aan het bereiken van docenten in
het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de
lerarenopleidingen.

-

Organiseer contacten met het onderwijsveld, dit is nodig om voldoende
te weten welke vragen en behoeften er zijn. Hoe: klankbordgroepen,
stakeholderbijeenkomsten, conferenties, contacten met partners,
LinkedIn groep.
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-

Allianties met strategische partners zijn nodig om voldoende ingang te
vinden en te houden in het onderwijs. Relevante partners zijn bestaande
partners als APS, Cito en SLO, maar ook nieuwe partners als (andere)
schoolbegeleidingsdiensten, vakverenigingen van leraren,
lerarenopleidingen, educatieve uitgevers en organisaties met
vergelijkbare doelstellingen als NCDO, zoals Amnesty en Edukans.

-

Blijf inzetten op conferenties, haak aan bij die van anderen maar
overweeg ook een eigen, terugkerende conferentie.

-

Zoek aansluiting bij ontwikkelingen in het onderwijs op gebied van
burgerschap en internationalisering.
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Bijlagen
Bijlage I Gegevens van de niet voor het veldwerk geselecteerde projecten
Project/product/activiteit
Algemeen
Type project; product

6. Canon wereldburgerschap en canoncommissie,
publicatie, website en implementatie canon
Het idee voor de canon is voortgekomen uit de „masterclass
wereldburgerschap in het onderwijs‟ voor docenten in 2006
georganiseerd door NCDO in samenwerking met de Univ.
Utrecht. Aanleiding voor de ontwikkeling van een „canon
wereldburgerschap‟ was de gunstige ontvangst van de
historische canon over wat Nederlanders in elk geval
zouden moeten weten van hun nationale geschiedenis. Het
instrument van een canon zou de aandacht voor
wereldburgerschap in het Nederlandse onderwijs kunnen
bevorderen.
Een speciale canoncommissie „Wereldburgerschap en
onderwijs‟ is in juni 2007 aan de slag gegaan, bestaande uit
NCDO, medewerkers van de Univ. Utrecht (voorzitter Rob
van der Vaart hoogleraar en secretaris Tineke Beneker
medewerker sociale geografie) en 4 externe leden.
Uitgangspunt van de canoncommissie was het
visiedocument van het NCDO (januari 2007)
wereldburgerschap en onderwijs.
Producten: De commissie heeft het boek „Vensters op de
wereld; canon voor wereldburgerschap‟ geschreven.
Ook is een begeleidende website gemaakt:
www.venstersopdewereld.nl (begin 2009 online gegaan).
Het boek is ook toegankelijk via de website.

Samenwerkingspartners
Jaar/looptijd
Omvang (in financiële
middelen)
Doel en bereik
Doelstelling

De canon is het theoretisch vertrekpunt voor het
onderwijsprogramma van NCDO en inmiddels ook
vertrekpunt voor veel andere onderwijsorganisaties die met
en in het onderwijs vorm geven aan wereldburgerschap.
De canon kent 24 vensters op de wereld gegroepeerd in 8
centrale thema‟s. De acht thema‟s zijn:
- Diversiteit; Identiteit; Mensenrechten; Duurzame
ontwikkeling; Globalisering; Verdeling; Vrede en
conflict;
Mondiale betrokkenheid
Canon voor wbs is een samenwerkingsproject van NCDO
met het Geografisch Instituut RU
Start in 2007, boek en website gereed in 2009
Geografisch Instituut Universiteit Utrecht: 25.500 plus
15.000?
Boek en website: 60.000
Doel canon wbs (inhoudelijke vensters):
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project/activiteit

Mate waarin doel is
behaald,
volgens wie

Bereik; bij welke
doelgroepen

- Hulpmiddel zijn voor docenten+opleiders+ beleidsmakers
bij het maken van keuzes in hun onderwijs; de thema‟s
bieden scholen en lerarenopleidingen houvast voor wat
Nederlanders – als wereldburgers – in elk geval van de
wereld zouden moeten weten én de mogelijkheid om
serieuze aandacht te geven aan elk van de onderwerpen:
in de zin van kennismaking, gedachtevorming, verdieping.
- De vensters zijn in eerste instantie bedoeld voor het
onderwijs aan jongeren in de leeftijd van 10-16 jaar.
De canon kan verder voor iedere Nederlander interessant
zijn.
Specifiekere doelen:
- Tot stand brengen van een brede dialoog over de
oriëntatie van lln op de wereld
- Publiciteit en aandacht voor de wereldcanon in
onderwijsvakpers en landelijke media
Uit onderzoek (2010) naar de toepassing van de
publicatie„Vensters‟ (een digitale enquête onder afnemers
van de publicatie; respons 22%) blijkt dat 53% van de
respondenten zelf de publicatie gebruikt (40% van de
docenten gebruikt „Vensters‟ in de klas, 33% van de
studenten gebruikt „Vensters‟ in de eigen opleiding.)
„Vensters‟ wordt vooral gebruikt als inspiratiebron,
daarnaast ook als achtergrond voor reguliere lessen en als
basis voor het ontwerpen van eigen materiaal
„Vensters‟ scoort gemiddeld een 7,6 als het gaat om de
tevredenheid over vorm en inhoud. De publicatie heeft
nieuwe praktische inzichten gegeven en kennis over wbs
vergroot.
Veel respondenten (65%) hebben behoefte aan meer
praktisch lesmateriaal (lessuggesties).
Minder dan de helft van de respondenten heeft door de
publicatie daadwerkelijk meer aandacht besteed aan wbs.
Website (begin jan 2009 van start gegaan)
www.venstersopdewereld.nl.
In de periode februari 2009 tot februari 2011 zijn 13.696
bezoeken op de website geteld, waarvan 10.656 unieke
bezoekers.
Primaire doelgroepen: docenten vo en beleidsmakers in het
onderwijs
Secundaire doelgroepen: Scholieren 10-16 jaar; Media;
Algemeen publiek in Nederland
De publicatie 'Vensters‟ (2009) is aangeboden aan docenten,
onderwijsmakers en scholen.
De publicatie is jan. 2011 uitverkocht en alleen nog via
website te verkrijgen.
Van de Nederlandse versie zijn 3000 exemplaren gedrukt
(feb. 2009: 2000 exemplaren, januari 2010 nog 1000).
September 2009: 1500 exemplaren Engelse versie.
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De publicatie kon via de website worden besteld. Er is een
lijst van mailadressen van afnemers.
Ten tijde van het onderzoek in 2010 was er een bestand
van 1113 personen (incl. afnemers van de publicatie „de
wereld wordt kleiner als je groter wordt‟).
Uit onderzoek (zie boven) blijkt dat grootste groep
afnemers werkzaam is in PABO of HBO (36%) daarna in PO
(15%), daarna HAVO of VWO (11%). VMBO (3%) en MBO (2%)
zijn het minst vertegenwoordigd. Een derde is leerkracht,
een derde student. (Docenten geven meestal Aardrijksk.,
soms geschied. maatschappijleer, levensbesch. of biologie.)
Een kwart werkt bij aan het onderwijs aanverwante
organisaties, klein deel is werkzaam in het management.
De website venstersopdewereld is bekend bij ongeveer drie
kwart van de respondenten.
De kwaliteit van de websites wordt goed beoordeeld, de
interactieve mogelijkheden van de website (zelf materiaal
toevoegen en het ontmoeten van collega‟s) wordt door
weinig respondenten als positief ervaren (20%-8%).
Kans op verankering
Aansluiting bij
mainstream curriculum

Gebruik van reguliere
onderwijskanalen wat
betreft leermiddelen en
ondersteuning

Focus in doelgroepkeuze
Aandacht voor
deskundigheidsbevordering en leren van
elkaar
Duurzaamheid

De canon is een uitnodiging aan docenten, scholen en
opleiders om na te denken over: wat vinden we van de
voorgestelde vensters? Wat willen we ervan gaan
behandelen en hoe gaan we dat doen? Zien we in de canon
aanleiding om aanpassingen aan te brengen in wat we al
doen?
De canon heeft volgens M. de Winter veel raakvlakken met
de geowetenschappen waardoor er weinig aandacht is voor
de pedagogische kant van WBS. Deze lacune wordt in 2009
opgevuld door pedagoog M. de Winter, hoogleraar
maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Univ.
Utrecht, met een publicatie over de pedagogisch
didactische kant van WBS.
Nvt
De uitwerking van „Vensters‟ in leermiddelen viel buiten de
opdracht van de canoncommissie.
Uit interne evaluatie: canon biedt vooral aanleiding tot
lessen over de geboden thema‟s, minder tot discussie over
de inhoud. Dilemma: de vraag om uitwerking van de
vensters in hapklare lesbrieven, in relatie tot de
achtergrondgedachte van de canon: als samenhangend
geheel.
-

Website; boek via website toegankelijk
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Inbedding in/aandacht
voor schoolbeleid

Adressenbestand
gebruikers beschikbaar?
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Nee
Het onderzoek (zie boven) geeft aan dat bij een kwart van
de respondenten de publicatie geholpen heeft WBS onder
aandacht van de schoolleiding te brengen
De verspreiding van Vensters op de wereld is bijgehouden.
Er is een bestand van actieve docenten in het onderwijs: er
is een lijst bijgehouden van namen en email adressen van
afnemers. Deze afnemers zijn in 2010 allemaal benaderd
voor een enquête.

Project/product/activiteit
Algemeen
Type project; product

Samenwerkingspartners
Jaar/looptijd
Omvang (in financiële
middelen)
Doel en bereik
Doelstelling
project/activiteit

Mate waarin doel is
behaald, volgens wie
Bereik; bij welke
doelgroepen

6.a Project implementatie canon voor WBS
Dit project is een logisch vervolg op de publicaties
„Vensters op de wereld, canon voor wereldburgerschap‟ (jan
2009 en gepresenteerd op de NOT) en „De wereld wordt
kleiner als je groter wordt‟ (aug 2009). De publicaties
vormen een uitstekende basis voor het versterken van de
aandacht voor WBS in het reguliere onderwijs. Daartoe is
een samenhangend pakket van activiteiten ontwikkeld.
Geplande implementatie activiteiten waren:
- Verspreiding publicatie de wereld wordt kleiner als je
groter wordt (oplage 1500)
- Vier regionale conferenties (jan en feb. 2010 in
samenwerking met APS en de Cossen) (minimaal 100
deelnemers per conferentie)
- CITO ontwikkelt schoolexamenpakket (lesmateriaal)
voor vmbo over wbs (CITO in overleg met NCDO)
- Tenminste 3 gesprekken met educatieve uitgevers
- Special „Vensters op de wereld‟ in Krant in de klas
(oplage docenten: 3500, lln: 16.000)
- Themanummer over wbs in het onderwijs vakblad
PRIMA (oplage vo: 1450 po: 9000)
- Publicitaire activiteiten M. de Winter (Univ. Utrecht)
(artikelen, boek 2010: kinderen als wereldburgers)
Diverse
2009-2010

Zonder implementatietraject blijven de publicaties slechts
in kleine kring bekend.
De publicaties zijn een uitstekende basis voor het
versterken van de aandacht voor WBS in het reguliere
onderwijs.
- Algemene doel: implementatie van wbs in het regulier
onderwijs. Versterking van de aandacht voor wbs in het
onderwijs leidt tot onderwijs waarin lln worden
voorbereid op het leven als burger in de wereld
- Subdoel: bekendheid geven aan de twee genoemde
publicatie
- Samenwerking realiseren met relevante stakeholders in
het onderwijs zodat zij wbs via hun activiteiten in het
onderwijs stimuleren

Primaire doelgroep: relevante stakeholders (bv. mentoren,
besturen) en docenten en leerkrachten die al op enigerlei
wijze betrokken zijn bij wbs
Secundaire doelgroep: het onderwijs breed (ook
onderwijsverzorging, opleidingsinstituten en educatieve
uitgevers)
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-

-

-

-

-

-

Kans op verankering
Aansluiting bij
mainstream curriculum
Gebruik van reguliere
onderwijskanalen wat
betreft leermiddelen en
ondersteuning
Focus in doelgroepkeuze
Aandacht voor
deskundigheidsbevordering en leren van
elkaar
Duurzaamheid
Inbedding in/aandacht
voor schoolbeleid
Adressenbestand
gebruikers beschikbaar?
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Wat is bekend over de verspreiding vd publicatie „de
wereld wordt kleiner als je groter wordt‟
Interne evaluatie: Waardering voor de publicatie in het
onderwijs is groot: het geeft een helder kader met
concrete suggesties voor concrete activiteiten
Er zijn twee regionale conferenties geweest (jan en feb.
2010) met deelnemers uit po, vo, pabo‟s, en
lerarenopleidingen. Er waren ongeveer 100 deelnemers
Uit interne evaluatie: moeilijk om tijd te vragen van
onderwijsgevenden voor een dergelijke „vrijblijvende‟
bijeenkomst. Leerpunt: voortaan aansluiten bij het
bestaande aanbod van scholing op dit terrein zoals APS
CITO heeft opdrachten voor schoolexamen vmbo over
wbs ontwikkeld
Door hoeveel scholen toegepast?
Er zijn 3 gesprekken met educatieve uitgevers gevoerd
(resultaat?)
Special „Vensters op de wereld‟ in Krant in de Klas
(oplage docenten: 3500, lln: 16.000). Samen met Krant
in de Klas is lesmateriaal ontwikkeld rond de canon. Dit
zijn verschillende activiteiten en lesmaterialen waarmee
docenten in de klas aandacht kunnen besteden aan
actuele ontwikkelingen . Voor het mbo is onder andere
een opdrcahten bundel ober Europa ontwikkeld.
Themanummer. WBS in tijdschrift PRIMA (platform
vakblad voor alle professionals in het onderwijs) (oplage
vo: 1450 po: 9000)
Publicatie M. de Winter (oplage 1000 2010: kinderen als
wereldburgers: niet plaatsgevonden. Kritiek de winter
op canon: te geografisch, te veel OS, te weinig sociaal
pedagogisch: kinderen met elkaar in contact brengen)

Geldt voor
- opdrachten schoolexamen vmbo gemaakt door CITO
- Lesmateriaal van Krant in de Klas
APS en CITO zijn gebruikt voor de verspreiding van de
beide publicaties.

Breed: docenten en leerkrachten po en vo en
onderwijsverzorging, opleidingen en educatieve uitegvers

Project/product/activiteit
Algemeen
Type project; product

Omvang (in financiële
middelen)
Onderwijssector
Looptijd
Samenwerkingspartners

Doel en bereik
Doelstelling
project/activiteit

Mate waarin doel is
behaald,
volgens wie

Bereik; bij welke
doelgroepen
Kans op verankering
Aansluiting bij
mainstream curriculum
Gebruik van reguliere
onderwijskanalen wat
betreft leermiddelen en
ondersteuning
Focus in doelgroepkeuze
Aandacht voor
deskundigheidsbevordering en leren van
elkaar
Duurzaamheid
Inbedding in/aandacht
voor schoolbeleid
Adressenbestand
gebruikers beschikbaar?

13. BID student challenge
Competitie: Teams van 2 tot 4 studenten moeten
uitgewerkte reviews van businessplannen en een
investment pitch voor ondernemers uit
ontwikkelingslanden maken (de teams wonen 6-8 weken
verdiepingsbijeenkomsten en coachingssessies bij)
€30.000 - €33.000
Hoger onderwijs (HBO en WO)
2009 en 2010
Amsterdam Bright City en BiD Network
Projectpartners: ABN Amro (2009-2010), KPMG (2009),
Ernst&Young (2010), Aisec (2009-2010), en Aureus (2010).
Studenten leren hoe een ondernemer in een
ontwikkelingsland zijn of haar onderneming vormgeeft
- Mogelijkheid voor de deelnemers om te netwerken en in
contact te komen met inspirerende professionals
Evaluatie 2009:
- Deelnemende studenten waren zeer ambitieus en
betrokken (slechts 1 team van de 34 is na de kick-off
afgehaakt). Studenten gaven positieve feedback tijdens
de evaluatie.
- Studenten vonden de ondersteuning van de coaches
nuttig.
- 92% van de ondernemers vond de reviews van de
studenten nuttig, 58% gebruikt de feedback van de
studenten om hun businessplan aan te passen
(document evaluatie BID RED).
Ca 6 instellingen per jaar met gemiddeld 100 deelnemende
studenten
-

-

Studenten Bedrijfskunde en Economie
-

Vervolg?
-
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Project/product/activiteit
Algemeen
Type project; product

Omvang (in financiële
middelen)
Onderwijssector
Looptijd
Samenwerkingspartners
Doel en bereik
Doelstelling
project/activiteit

Mate waarin doel is
behaald, volgens wie
Bereik; bij welke
doelgroepen
Kans op verankering
Aansluiting bij
mainstream curriculum
Gebruik van reguliere
onderwijskanalen wat
betreft leermiddelen en
ondersteuning
Focus in doelgroepkeuze
Aandacht voor
deskundigheidsbevordering en leren van
elkaar
Duurzaamheid
Inbedding in/aandacht
voor schoolbeleid
Adressenbestand
gebruikers beschikbaar?
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14. Wereldburgers in de krant
Uitgave van Stichting Krant in de Klas. Vragen en
opdrachten voor scholieren adhv relevante
krantenartikelen.
€8.289
Voortgezet onderwijs
2009-2010
Stichting Krant in de Klas
Leerlingen de mogelijkheid bieden zich te oriënteren op de
wereld adhv de actualiteit.
Lesbrief ondersteunt leerlingen bij kennis, begrip,
waardering en beoordeling van allerlei internationale
ontwikkelingen.
?
Gegevens moeten nog aangeleverd worden
(overzichtsdocument Jeroen)
Onderwerpen sluiten aan bij verschillende eindtermen van
de vakken economie, aardrijkskunde en maatschappijleer.
Krant in de klas

Alle niveaus voortgezet onderwijs

Onderdeel van algemene, permanente website met lessen
over de krant
?

Project/product/activiteit
Algemeen
Type project; product

Omvang (in financiële
middelen)
Onderwijssector
Looptijd
Samenwerkingspartners
Doel en bereik
Doelstelling
project/activiteit

Mate waarin doel is
behaald,
volgens wie

Bereik; bij welke
doelgroepen
Kans op verankering
Aansluiting bij mainstream
curriculum
Gebruik van reguliere
onderwijskanalen wat
betreft leermiddelen en
ondersteuning
Focus in doelgroepkeuze
Aandacht voor
deskundigheidsbevordering en leren van
elkaar
Duurzaamheid
Inbedding in/aandacht
voor schoolbeleid
Adressenbestand
gebruikers beschikbaar?
Project/product/activiteit
Algemeen
Type project; product

15. Expert in de klas/Expert op afstand
Gastles in de klas via videoconferentie. Expert op afstand
brengt experts uit verschillende maatschappelijke en
beroepsvelden via gebruik van digitale instrumenten in de
school.
€5.000
Primair + voortgezet onderwijs
2008, 2009, 2010
Alice O, Kennisnet en Worldconnectors
Het in contact brengen van leerlingen met experts zodat de
leerlingen profijt hebben van de ervaring en expertise van
deze deskundigen op het gebied van de Millenniumdoelen,
duurzame ontwikkeling en mensenrechten.
Leerlingen werken aan zelfgekozen thema‟s en benutten de
ervaring en expertise van de experts om meer informatie
over het gekozen thema te verzamelen.
- Leerlingen hebben veel aan de sessies als het gaat om
het krijgen van informatie van ervaringsdeskundigen.
Het leidt bij veel leerlingen tot een meer evenwichtig
beeld van internationale samenwerking.
- Het opnemen en publiceren van de sessies op de site
van Kennisnet is niet gelukt. (document Jeroen van der
Zant)
5 scholen met 4.000 leerlingen

Kennisnet

Primair + voortgezet onderwijs
-

Expert op afstand is gestaakt wegens sterke daling in de
deelname.
?
16. Mondifair
Mondifair is een onderdeel van de maatschappelijke stage
waarbij leerlingen in groepjes werken aan projecten waarin
meerdere Millenniumdoelen centraal staan. Op
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Omvang (in financiële
middelen)
Onderwijssector
Looptijd
Samenwerkingspartners
Doel en bereik
Doelstelling
project/activiteit

Mate waarin doel is
behaald,
volgens wie
Bereik; bij welke
doelgroepen
Kans op verankering
Aansluiting bij
mainstream curriculum
Gebruik van reguliere
onderwijskanalen wat
betreft leermiddelen en
ondersteuning
Focus in doelgroepkeuze
Aandacht voor
deskundigheidsbevordering en leren van
elkaar
Duurzaamheid
Inbedding in/aandacht
voor schoolbeleid
Adressenbestand
gebruikers beschikbaar?
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partnerscholen in Kenia, Oeganda en Tanzania wordt
gelijktijdig aan dezelfde projecten gewerkt. De leerlingen
zetten samen een project of actie op die ze samen zullen
uitvoeren.
(Voor een aantal leerlingen: Studiereis naar de deelnemende
scholen in Afrika)
?
Voortgezet onderwijs
Schooljaar 2009-2010 en 2010-2011
Alice O, COS Noord Holland en het Kaj Munk College waar
het Mondifair programma uitgevoerd wordt
Bewust worden van de Millenniumdoelen en hier zelf aan
bijdragen door geld in te zamelen voor de gekozen
projecten om deze uit te kunnen voeren op de
partnerscholen in Afrika.
?

1 school (VO), in schooljaar 2010-2011 zijn er 9
deelnemende klassen
Mondifair is een vast onderdeel van het curriculum bij de
vakken CKV-1 en Maatschappijleer
-

Leerlingen 3 VMBO-TL, 4 Havo en 4 VWO
-

?
?

Bijlage 2 NCDO enquête (N= 192)
Algemeen deel
functie invuller (N=187)
N

%

student/leerling

37

19,8

docent primair onderwijs (incl. SO)

31

16,6

docent voortgezet onderwijs (incl. VSO)

27

14,4

docent hoger onderwijs/PABO

18

9,6

manager

10

5,3

onderwijsbegeleider
anders, nl.

6

3,2

58

31,0

Docent VO: Aan welke leerweg(en) geeft u les? (meerdere antwoorden mogelijk) (N=27)
N
VMBO bb/kb/gl

%

4

14,8

VMBO-tl

13

48,1

Havo

13

48,1

VWO

17

63,0

VSO

2

7,4

Docent VO: Welk vak geeft u? (meerdere antwoorden mogelijk) (N=27)
N

%

Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen

7

25,9

Aardrijkskunde

7

25,9

Economie

5

20,0

Geschiedenis

5

20,0

Biologie

3

11,1

Natuurkunde

2

7,4

Levensbeschouwing

2

7,4

anders, nl.

6

22,2

Beeldende vorming
CKV Kunst
Engels
Frans
Nederlands
Wereldoriëntatie en beroepsoriëntatie
Wiskunde
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Vink aan met welke van de onderstaande producten of activiteiten van het NCDO u
bekend bent en van welke u gebruik maakt (N=145)
Niet mee
Ik ben
Ik ben
Ik ben
bekend
bekend met,
bekend met
bekend met
maar ik
en van plan
en maak
maak nog
om te gaan
gebruik
geen
gebruiken
van/heb
gebruik van
gebruikt
gemaakt
van
Millenniumdoelen
50,0%
27,4%
6,2%
16,
Schoolatlas
4%
Wereldburgers School
60,4%
29,9%
2,8%
6,9%
TV
Opdrachten Vensters op
57,
26,
6,2
9,7
de Wereld
9%
2%
%
%
Werkconferenties
55,
24,
5,5
14,
Wereldburgerschap
2%
8%
%
5%
Website
25,
24,
10,
39,
www.wereldburgerscha
3%
7%
3%
7%
p.nl
Scholentrajecten
64,
19,
3,5
12,
6%
4%
%
5%
Wereldplein op de NOT
39,
25,
6,9
28,
6%
0%
%
5%
Millennium Battle
53,
21,
4,8
21,
1%
1%
%
1%
Uitgesplitst naar product/activiteit
Millenniumdoelen Schoolatlas (N=146)

N

%

niet mee bekend

73

50,0

ik ben bekend met, maar ik maak nog geen gebruik van

40

27,4

ik ben bekend met en van plan om te gaan gebruiken

9

6,2

24

16,4

N

%

niet mee bekend

87

60,4

ik ben bekend met, maar ik maak nog geen gebruik van

43

29,9

4

2,8

10

6,9

ik ben bekend met en maak gebruik van/heb gebruik gemaakt van
Wereldburgers School TV (N=144)

ik ben bekend met en van plan om te gaan gebruiken
ik ben bekend met en maak gebruik van/heb gebruik gemaakt van
Vensters op de Wereld voor VMBO (N=145)

N

%

niet mee bekend

84

57,9

ik ben bekend met, maar ik maak nog geen gebruik van

38

26,2

9

6,2

14

9,7

ik ben bekend met en van plan om te gaan gebruiken
ik ben bekend met en maak gebruik van/heb gebruik gemaakt van

84

Werkconferenties Wereldburgerschap (N=145)

N

%

niet mee bekend

80

55,2

ik ben bekend met, maar ik maak nog geen gebruik van

36

24,8

8

5,5

21

14,5

ik ben bekend met en van plan om te gaan gebruiken
ik ben bekend met en maak gebruik van/heb gebruik gemaakt van
www.wereldburgerschap.nl (N=146)

N

%

niet mee bekend

37

25,3

ik ben bekend met, maar ik maak nog geen gebruik van

36

24,7

ik ben bekend met en van plan om te gaan gebruiken

15

10,3

ik ben bekend met en maak gebruik van/heb gebruik gemaakt van

58

39,7

Scholentrajecten (N=144)

N

%

niet mee bekend

93

64,6

ik ben bekend met, maar ik maak nog geen gebruik van

28

19,4

ik ben bekend met en van plan om te gaan gebruiken

5

3,5

18

12,5

N

%

niet mee bekend

57

39,6

ik ben bekend met, maar ik maak nog geen gebruik van

36

25,0

ik ben bekend met en van plan om te gaan gebruiken

10

6,9

ik ben bekend met en maak gebruik van/heb gebruik gemaakt van

41

28,5

ik ben bekend met en maak gebruik van/heb gebruik gemaakt van
Wereldplein (N=144)

Millennium Battle (N=147)

N

%

niet mee bekend

78

53,1

ik ben bekend met, maar ik maak nog geen gebruik van

31

21,1

ik ben bekend met en van plan om te gaan gebruiken
ik ben bekend met en maak gebruik van/heb gebruik gemaakt van

7

4,8

31

21,1

Maken collega’s naar uw weten gebruik van NCDO producten en/of activiteiten? (N=139)
N
%
nee

47

33,8

ja

40

28,8

weet niet

52

37,4
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Besteedt u, naast het evt. gebruik van producten van het NCDO, ook op andere manieren
aandacht aan wereldburgerschap? (N=143)
N
%
nee

24

16,8

ja, ad hoc

51

35,7

ja, systematisch

54

37,8

niet van toepassing

14

9,8

Indien ad hoc of nee geantwoord (N=75), waarom besteedt u incidenteel of geen aandacht
aan wereldburgerschap? (meerdere antwoorden mogelijk)
N
%
dat kost me teveel tijd
het lesprogramma biedt daar geen ruimte voor
ik vind het niet zo belangrijk

4

5,3

19

25,3

5

6,7

wereldburgerschap komt aan bod in de vorm van een
project/projecten

26

34,7

het thema heeft pas sinds kort mijn aandacht

16

21,3

anders, nl.

19

25,3

Besteden uw collega’s, naast het evt. gebruik van producten van het NCDO, ook op andere
manieren aandacht aan wereldburgerschap? (N=127)
N
%
nee

20

15,7

ja, één of enkele collega`s

37

29,1

ja, een redelijk deel van het team

16

12,6

ja, dat is schoolbeleid

15

11,8

weet ik niet

39

30,7

In hoeverre vindt u het belangrijk dat het lesmateriaal van het NCDO aansluit bij de
actualiteit? (N=125)
N

%

niet belangrijk

1

,8

enigszins belangrijk

8

6,4

soms wel belangrijk, soms niet belangrijk

27

21,6

belangrijk

42

33,6

zeer belangrijk

39

31,2

8

6,4

niet van toepassing
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Heeft u tips voor het NCDO, om in de toekomst (nog) beter tegemoet te kunnen komen aan
uw behoeften?
Beter luisteren naar de behoeften van scholen, qua thema's en doelen die scholen
hebben. Verankering van wbs is uiteindelijke doel, maar scholen die 1x per jaar iets met
dit thema gaan doen, terwijl ze dat ervoor niet deden, is ook een resultaat. Zorg dat
activiteiten laagdrempelig zijn en goed toegankelijk en gebruik andere organisaties die
een beter netwerk in de regio hebben.
Geen tips, wel aanmoediging.
Het moet breder bekend worden. Op het moment hebben de meeste mensen geen idee
wat NCDO doet en waar het precies voor staat.
Ik denk dat uitgewerkte kaders belangrijk zijn die scholen op ideeën brengen en die ze
kunnen vertalen naar de eigen situatie. Indien er plotseling een actueel thema opkomt (
bijvoorbeeld aardbeving en tsunami Japan) is het handig als er handreikingen op de
website verschijnen.
Interculturele communicatie is belangrijk vak bij onze HBO, wellicht daar bij aansluiten?
Maak wereldburgerschap meer mondiaal, dwz laat het ook betrekking hebben op onze
eigen levenswijze en op de waarden die Zuidelijke landen aan ons leven kunnen
toevoegen. Dus minder zielig en meer wederzijds. Maak ook millenniumdoelen die
opgaan voor onze eigen maatschappij.
Materiaal voor HBO studenten, met name voor lerarenopleiding VO
Niet zelf nog meer lesmateriaal ontwikkelen, maar aansluiting zoeken bij bijvoorbeeld
Krant in de klas (CED) om actualiteit aan te brengen.
Op HBO/Universiteit is er weinig informatie over.
Uitwerken van 'vensters op de wereld' naar een methode-achtige leergang voor
wereldburgerschap, vervangend voor bestaande methoden en zo goedkoop mogelijk
aangeboden
Vanuit de vakvereniging docenten levensbeschouwing en godsdienst begrijp ik dat zij
bezig zijn om een methode levensbeschouwing te ontwikkelen, speciaal op VMBO-niveau.
nu moeten die leerlingen (het grootste deel van de nederlandse leerlingen dus) het doen
met versimpelde boeken van HAVO-VWO. Ik zou het toejuichen als ncdo in het
ontwikkeltraject zouden gaan bijdragen: lijkt mij een uitgelezen kans! Er werd een
oproep gedaan voor mensen die mee willen ontwikkelen.
Voor de doelgroep zeer moeilijk lerenden moet je het liefst 'dicht bij huis' blijven. Toch
kan b.v. een leerling afkomstig uit b.v. Somalië een belangrijke aanleiding zijn om dieper
op de zaak in te gaan. Het is algemeen bekend dat het vinden van goed beeldmateriaal
met relatief weinig taal erg moeilijk te vinden is voor de doelgroep. Wellicht dat het
NCDO daarbij kan helpen, b.v. middels een 'wereldbeeldbank' via b.v. Youtube. Zo ben ik
zelf b.v. bekend met de stichting SYPO (www.sypo.nl) die o.a. beelden heeft van
www.mambapoint.tv
Zoek aansluiting bij het UNESCO Scholenproject. Neem daarvoor contact op met de
(nieuwe) mensen van het Bureau van de Nationale UNESCO Commissie. Zie
www.unesco.nl
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Projectspecifieke vragen
Millenniumdoelen Schoolatlas (N=24)
Maakt u nog steeds gebruik van de Millenniumdoelen Schoolatlas? (N=22)
N

%

Nee*

1

4,5

Ik heb het nog niet gebruikt, maar ben dat wel van plan

0

0,0

ja, uit persoonlijke belangstelling

3

13,6

ja, als student in mijn opleiding

3

13,6

ja, als docent in de klas

6

27,3

ja, anders, nl.
9
40,9
*De persoon die invulde geen gebruik meer te maken van de atlas, geeft als reden dat
hij/zij het niet zo belangrijk vindt.
In hoeveel verschillende klassen gebruikt u de Millenniumdoelen Schoolatlas? (N=5)
N

%

1 klas

2

40,0

3 klassen

1

20,0

4 klassen

1

20,0

5 klassen

1

20,0

N

%

eens per jaar

1

16,7

eens per half jaar

3

50,0

eens per kwartaal

1

16,7

eens per maand

1

16,7

Met welke frequentie gemiddeld genomen? (N=6)

Is het een vast onderdeel van het curriculum geworden of gebruikt u het incidenteel? N=6)
N
%
Incidenteel

0

0

vast onderdeel

5

83,3

beide

1

16,7

Hoeveel collega`s gebruiken de Millenniumdoelen Schoolatlas (ook) in hun lessen? (N=7)
N
%
0 collega‟s

1

14,3

1 collega‟s

1

14,3

2 collega‟s

3

42,9

3 collega‟s

1

14,3

10 collega‟s

1

14,3
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Hoe beoordeelt u de bruikbaarheid van het materiaal van de Millenniumdoelen
Schoolatlas in de les? (N=21)
N

%

slecht

1

redelijk

1

4,8
4,8

voldoende

6

28,6

goed

8

38,1

zeer goed

3

14,3

weet niet

2

9,5

Hoe beoordeelt u de aansluiting van het materiaal bij het reguliere curriculum? (N=22)
N
%
Slecht*

1

4,5

Redelijk*

1

4,5

voldoende

9

40,9

goed

6

27,3

zeer goed

1

4,5

weet niet
4
18,2
*Van de twee personen die slecht of redelijk hebben ingevuld, geeft één een tip over wat
beter zou kunnen: “Misschien aanwijzingen voor gebruik bij reguliere lessen of
anderszins”.
Vindt u het niveau van het materiaal passend bij de doelgroep? (N=16)
N

%

nee, te laag

1

6,3

nee, te hoog

0

0

redelijk, iets te laag

2

12,5

redelijk, iets te hoog

3

18,8

ja

7

43,8

ik weet niet wat de beoogde doelgroep is

3

18,8

Gaat u het materiaal ook de komende schooljaren in uw onderwijs gebruiken? (N=16)
N

%

nee

1

6,3

ja

15

93,8

Bent u (van plan) door de Millenniumdoelen Schoolatlas meer structurele aandacht aan
wereldburgerschap (te) gaan besteden in uw lessen dan voorheen? (N=17)
N
%
nee

8

47,1

ja

9

52,9
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Wereldburgers School TV (N=10)
Maakt u nog steeds gebruik van Wereldburgers School TV? (N=9)
N

%

Nee*

2

22,2

ik heb het nog niet gebruikt, maar ben dat wel van plan

1

11,1

ja, uit persoonlijke belangstelling

5

55,6

Ja, als student in mijn opleiding

0

0

Ja, als docent in de klas

0

0

ja, anders, nl.
1
11,1
*Een respondent maakt geen gebruik meer van Wereldburgers School TV omdat hij/zij
het niet zo belangrijk vindt en een ander omdat het een eenmalig project was.
In hoeveel verschillende klassen gebruikt u Wereldburgers School TV?
Niet ingevuld
Met welke frequentie gemiddeld genomen?
Niet ingevuld
Is het een vast onderdeel van het curriculum geworden, of gebruikt u het incidenteel?
Niet ingevuld
Hoeveel collega`s gebruiken Wereldburgers School TV (ook) in hun lessen?
Niet ingevuld
Hoe beoordeelt u de bruikbaarheid van het materiaal van Wereldburgers School TV in de
les? (N=8)
N
%
slecht

1

12,5

redelijk

0

0

voldoende

1

12,5

goed

3

37,5

zeer goed

1

12,5

weet niet

2

25,0

Hoe beoordeelt u de aansluiting van het materiaal bij het reguliere curriculum? (N=9)
N

%

slecht*

1

11,1

redelijk*

1

11,1

voldoende

1

11,1

goed

2

22,2

zeer goed

1

11,1

weet niet
3
33,3
*Een van de twee respondenten die slecht of redelijk heeft ingevuld geeft als tip:” meer
concrete koppeling tussen methodes”.
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Vindt u het niveau van het materiaal passend bij de doelgroep? (N=7)
N

%

nee, te laag

1

14,3

nee, te hoog

0

0

redelijk, iets te laag

2

28,6

redelijk, iets te hoog

0

0

ja

3

42,9

ik weet niet wat de beoogde doelgroep is

1

14,3

Gaat u het materiaal ook de komende schooljaren in uw onderwijs gebruiken? (N=6)
N

%

nee

2

33,3

ja

4

66,7

Bent u (van plan) door Wereldburgers School TV meer structurele aandacht aan
wereldburgerschap (te) gaan besteden in uw lessen dan voorheen? (n=6)
N

%

nee

4

66,7

ja

2

33,3

Opdrachten Vensters op de Wereld voor het VMBO (N=14)
Maakt u nog steeds gebruik van Opdrachten Vensters op de Wereld voor het VMBO?
(N=12)
N

%

nee

4

33,3

ik heb het nog niet gebruikt, maar ben dat wel van plan

1

8,3

ja, uit persoonlijke belangstelling

1

8,3

ja, als student in mijn opleiding

0

0

ja, als docent in de klas

2

16,7

ja, anders, nl.

4

33,3

In hoeveel verschillende klassen gebruikt u Opdrachten Vensters op de Wereld voor het
VMB? (N=2)
Beide respondenten geven aan dat het in 2 klassen wordt gebruikt.
Met welke frequentie gemiddeld genomen? (N=2)
Een respondent heeft ingevuld eens per kwartaal en de andere eens per maand.
Is het een vast onderdeel van het curriculum geworden, of gebruikt u het incidenteel?
(N=2)
Beide respondenten hebben ingevuld dat het een vast onderdeel is.
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Hoeveel collega`s gebruiken Opdrachten Vensters op de Wereld voor het VMBO (ook) in
hun lessen? (N=4)
N

%

0 collega‟s

3

75,0

1 collega

1

25,0

Hoe beoordeelt u de bruikbaarheid van het materiaal van Opdrachten Vensters op de
Wereld voor het VMBO in de les? (N=11)
N

%

slecht

1

9,1

redelijk

1

9,1

goed

6

54,5

zeer goed

2

18,2

weet niet

1

9,1

Hoe beoordeelt u de aansluiting van het materiaal bij het reguliere curriculum? (N=12)
N
%
slecht*

1

redelijk*

1

8,3
8,3

voldoende

4

33,3

zeer goed

3

25,0

weet niet
3
25,0
Een respondent die aangegeven heeft de aansluiting slecht of redelijk te vinden, geeft als
reden dat het weinig praktisch toepasbaar is.
Vindt u het niveau van het materiaal passend bij de doelgroep? (N=10)
N

%

nee, te laag

1

10,0

nee, te hoog

1

10,0

redelijk, iets te hoog

0

0

redelijk, iets te hoog

2

20,0

ja

4

40,0

ik weet niet wat de beoogde doelgroep is

2

20,0

Gaat u het materiaal ook de komende schooljaren in uw onderwijs gebruiken? (N=8)
N

%

nee

3

37,5

ja

5

62,5
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Bent u (van plan) door Opdrachten Vensters op de Wereld voor het VMBO meer structurele
aandacht aan wereldburgerschap (te) gaan besteden in uw lessen dan voorheen? (N=8)
N
%
nee

4

50,0

ja

4

50,0

Millenniumbattle (N=31)
Hoe vaak heeft uw onderwijsinstelling deelgenomen aan de Millennium Battle? (N=23)
N

%

1 keer

15

65,2

2 keer

5

21,7

3 keer

3

13,0

Eén van de doelen van de Millennium Battle was om wereldburgerschap te bevorderen.
Was u vóór uw deelname aan de Millennium Battle al bekend met de term
wereldburgerschap? (N=24)
N
nee

%

11

45,8

ja, wel bekend met de term maar op onze onderwijsinstelling deden we
niet actief iets met wereldburgerschap in de lessen

7

29,2

ja, we werkten al actief aan wereldburgerschapsvorming op onze
onderwijsinstelling

6

25,0

Heeft deelname aan de Millennium Battle(s) ervoor gezorgd dat er meer aandacht aan
wereldburgerschap wordt besteed binnen uw onderwijsinstelling? (N=24)
N
nee, we doen niet zo veel met het thema wereldburgerschap

%

13

54,2

nee, we deden al veel met het thema wereldburgerschap

3

12,5

ja, door deelname aan de Millennium Battle is wereldburgerschap nu
een vast onderdeel van het curriculum

4

16,7

anders, nl:

4

16,7

Ik heb geen idee of de Millenium Battle voor meer aandacht
aan wereldburgerschap heeft gezorgd of hoeveel keer mijn
onderwijsinstelling heeft meegedaan aan de Millenium
Battle maar dat kan ik nergens invullen. En blijbaar is het
mij nog steeds niet duidelijk wat wereldburgerschap is na
deelname aan de millenium battle.
slechts voor een kleine groep studenten
Word hier gerefereerd naar een project van ncdo? dan is
het antw. nee. Zo niet, mijn studie is internationaal en
mileu gericht, dus wereldburgerschap is een
bijkomstigheid.
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Hoe beoordeelt u de bruikbaarheid van de Millennium Battle in de les? (N=25)
N

%

slecht

4

16,0

redelijk

3

12,0

voldoende

4

16,0

goed

8

32,0

zeer goed

1

4,0

weet niet

5

20,0

Hoe beoordeelt u de aansluiting van de inhoud van de Millennium Battle bij het reguliere
curriculum? (N=28)
N
%
slecht

5

17,9

redelijk

6

21,4

voldoende

4

14,3

goed

7

25,0

zeer goed

3

10,7

weet niet

3

10,7

Wat zou hierin beter kunnen? (N=6)
Actievere promotie hoe het toegepast zou kunnen worden in het curriculum.
De beoordeling van de ingestuurde opdrachten moeten ook beoordeelt worden naar de
kriteria waaraan zij zouden moeten voldoen. Wanneer de kriteria waaraan een opdracht
moet voldoen geen rol spelen in de beoordeling ervan, is dat uitermate inconsequent en
zonde van de moeite die ervoor is gedaan.
Ik vond dat de workshops die aangeboden werden, van een te hoog niveau waren voor
PABO-studenten. Soms voelden wij ons echt dom omdat we echt niet begrepen waar het
precies over ging. Ook werden veel workshops in het Engels gegeven.
Meer aansluiting bij reguliere curriculum Pabo
tijdens ons onderwijs programma is er geen aandacht besteed aan dit onderwerp. Ik heb
op geheel eigen initiatief deel genomen aan de millenniumbattle. Ik heb hier wel
studiepunten voor gekregen maar ben hierin niet begeleid.
Wereldburgerschap integreren in het onderwijsprogramma
Vindt u het niveau van het materiaal passend bij de doelgroep? (N=22)
N

%

nee, te laag

3

13,6

nee, te hoog

0

0

redelijk, iets te laag

4

18,2

redelijk, iets te hoog

4

18,2

ja

9

40,9

ik weet niet wat de beoogde doelgroep is

2

9,1
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Zou u weer deelnemen aan de Millennium Battle als deze nogmaals georganiseerd zou
worden? (N=21)
N

%

nee

11

52,4

ja

10

47,6

Bent u (van plan) door de Millennium Battle meer structurele aandacht aan
wereldburgerschap (te) gaan besteden in uw lessen dan voorheen? (N=22)
nee
ja

N

%

17

77,3

5

22,7

Werkconferenties wereldburgerschap (N=21)
Heeft deelname aan de conferentie bijgedragen aan het vergroten van uw vaardigheid om
wereldburgerschap/ internationale thema’s in uw onderwijs vorm te geven? (N=18)
N
%
nee

6

33,3

ja

12

66,7

Heeft deelname aan de werkconferentie geleid tot concrete activiteiten rond
wereldburgerschap in uw lessen? (N=20)
N

%

nee

9

45,0

ja

11

55,0

Zo ja: Welke activiteiten/projecten heeft u opgezet en uitgevoerd? (N=7)
Gastlessen met de thema's van de millenniumdoelen. Deze gastlessen werden verzorgd
door migranten of vluchtelingen uit andere culturen. Op zowel basis, voortgezet en mbo onderwijs Er werd uitgegaan van het land van herkomst gekoppeld aan een MDG
doel. Elk jaar aktiviteit gekoppeld aan 2015 festival in IJlst. Interactieve rijdende
tentoonstelling langs scholen met onderdeel millenniumdoelen.
Gewonnen project "wereldburgerschap op pabo/lero uitgewerkt tijdens Mondiale Week
met 300 studenten
Onderwijsproject Een reis naar Mutare Zimsurf speurtocht damaststraat sportproject
Haarlem-Mutare Clublinking
Organisatie mondiale week rondom millenniumdoelen en wereldburgerschap
Ten eerste is wereldburgerschap op onze school een vak dat op het rooster staat. Ten
tweede krijgen leerlingen de kans om de inzichten in dat vak toe te passen in projecten.
Leerlingen gaan naar instellingen in de buurt waar ze concreet doelstellingen van WBS
kunnen toepassen. Een keer per jaar hebben we een groot schoolbreed project dat we het
Wereldplein noemen en waar we leerlingen van andere scholen voor uitnodigen. Verder
zijn we een Unescoschool.
Too much voor 10 minuten. In verschillende rollen. Zie o.a. www.globalExploration.nl
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Uitgebreide internationalisering vensters op de wereld als rode draad bij vieringen etc,
uitgangspunt bij keuze jaarthema (inmiddels twee gedaan, zes te gaan), daarmee mede
bepalend voor doorwerking duurzame ontw in brede zin in de opleiding
Heeft deelname aan de conferentie geleid tot structurele aandacht in uw lessen voor
wereldburgerschap? (n=16)
N

%

nee

7

43,8

ja

9

56,3

Heeft u na de conferentie wereldburgerschap (activiteiten gericht op de versterking van
wereldburgerschap in het onderwijs) onder aandacht van uw collega’s gebracht? (N=16)
N
%
nee

5

31,3

ja

11

68,8

Heeft u na de conferentie activiteiten gericht op de versterking van wereldburgerschap in
het onderwijs onder de aandacht van de schoolleiding gebracht? (N=16)
N
%
nee

8

50,0

ja

8

50,0

Vindt u werkconferenties een geschikt middel / geschikte strategie vanuit het oogpunt van
verankering van wereldburgerschap in de school? (N=16)
N
%
nee

5

31,3

ja

11

68,8

Toelichting nee (N=4)
De conferenties waren informatief maar niet inhoudelijk toegespitst
informatie vooraf was niet volledig
is alleen voor mensen die heel enthousiast zijn, is enorme investering qua tijd en
reisafstand, leverde weinig op
Slechts een beperkte groep wordt bereikt met conferenties en als die vergadertijgers
niets doen met de inzichten heb je er niets aan.
Toelichting ja (N=9)
alleen al de kracht van de ontmoeting en bemoediging
Als er praktische tips worden aangereikt die in de klas gebruikt kunnen worden.
als er tenminste meerder collega's bij betrokken worden
brede aandacht geeft stimulans en verschillende ideeën
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Ik heb destijds mijn scriptie geschreven over wereldburgerschap. Er was toen nog weinig
informatie over te vinden maar bij de werkconferentie ben ik destijds erg veel te weten
gekomen.
Indien conferentiegangers zich laten inspireren om hun eigen beleid en eigen praktijk te
verbeteren.
inspireert, geeft ideeën en energie
uitwisseling ideeën
zeker, bouwen aan de inhoud en de prijs was een stimulans tot invoering

Website www.wereldburgerschap.nl (N=58)
Hebt u de website wereldburgerschap.nl al eerder bezocht? (N=49)
N

%

nee

8

16,3

ja

41

83,7

N

%

2

40,0

3

60,0

Indien nee: Waarom bezoekt u nu de website? (N=5)
Ik zoek gericht naar…
Het boek vensters op de wereld en naar definities
van wereldburgerschap
Lesideeën of -materialen
Ik kom eens kijken, zoek niets speciaals
Hoe vaak bezoekt u de website wereldburgerschap.nl? (N=37)
N

%

eens per jaar

2

5,4

eens per half jaar

4

10,8

eens per kwartaal

18

48,6

eens per maand

6

16,2

wekelijks

2

5,4

anders, nl.

5

13,5

Zodra de brief binnenkomt scan ik die. Indien ik bezig
ben met een bepaald onderdeel van WBS ga ik naar de
website om te zoeken en vinden wat van mijn gading
is. Voor mij is het documentatiematerieel.
in het najaar 6 x
nog niet, wellicht een handig instrument
tijdens het schrijven van mijn scriptie heel veel omdat
er veel informatie beschikbaar is op de site, nu dat ik
voor de klas sta veel minder
vaak, ik zoek naar ideeën
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In welke mate bent u tevreden over:
BeschikBeschikbare
baar
informatie
lesmateriaal
Zeer
2,4%
2,3%
ontevreden
Ontevreden
0,0%
4,7%
Enigszins
9,5%
30,2%
tevreden
Tevreden
64,3%
37,2%
Zeer tevreden
21,4%
14,0%
Weet niet
2,4%
11,6%
Totaal N
42
43

Actualiteit
van de
informatie

Toepasbaarheid van de
info in mijn
lessen

Gebruiksvriendelijkheid website

2,4%

2,4%

2,3%

4,9%
14,6%

9,5%
33,3%

0,0%
14,0%

51,2%
17,1%
9,8%
41

21,4%
11,9%
21,4%
42

58,1%
20,9%
4,7%
43

Ik gebruik de website voor (N=58)
Het downloaden van lesmateriaal / lessuggesties
Achtergrondinformatie bij behandeling van wereldburgerschapthema‟s
in lessen
Het opdoen van inspiratie door praktijkvoorbeelden
Uit persoonlijke interesse
Anders, nl.
als (voormalig) lid van de Derde Kamer
anderen te attenderen
het geeft aan hoe wereldburgerschap 'officieel' wordt
benaderd
kijken wat er gebeurt en zelf te publiceren: vorig jaar:
www.kunstnomade.nl
ten behoeve van project wereldburgerschap
(samenwerkingsproject tussen bibliotheek en school VO)
Voor inpassing in Unesco-projecten
Zoals eerder gezegd voor beleid en toepassingsmogelijkheden
in praktijk. Onze docenten downloaden materiaal en
gebruiken de achtergrondinformatie.

N
26
26

%
44,8
44,8

28
24
8

48,3
41,1
13,8

De website wereldburgerschap.nl biedt verschillende doorsurfmogelijkheden. Maakt u wel
eens gebruik van informatie op een van de volgende websites of andere hieronder
genoemde digitale informatie?
Nee
Ja
Totaal
N
Website vensters op de wereld / wereldcanon
19,0%
81,0%
42
Website wereldburgerschap in po
39,0%
61,0%
41
Webspecial wereldburgerschap in vmbo
77,5%
22,5%
40
De Millenniumdoelen (school)atlas
47,6%
52,4%
42
Webspecial wereldplein NOT-beurs
63,4%
36,6%
41
Wereldburgerschap quiz
69,2%
30,8%
39
Nieuwsbrief
30,8%
69,2%
39
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Bent u door de beschikbare informatie op de website wereldbugerschap.nl (lessuggesties,
achtergrondinformatie, goede praktijkvoorbeelden) meer aandacht in uw lessen aan
wereldburgerschap / internationale thema’s gaan besteden? (N=43)
N
%
nee

18

41,9

ja

25

58,1

Bent u door de website structurele aandacht in uw lessen aan wereldburgerschap/
internationale thema’s gaan besteden? (N=42)
N

%

nee

28

66,7

ja

14

33,3

Vindt u de website wereldburgerschap een geschikt middel / geschikte strategie voor het
bevorderen van structurele aandacht voor wereldburgerschap in het onderwijs? (N=43)
N
%
nee

6

14,0

ja

37

86,0

NOT-Wereldplein (N=41)
Was u gericht naar iets op zoek op het wereldplein? (N=32)
Nee
Ja, namelijk naar deskundigheidsbevordering
Ja, namelijk naar lesmateriaal
Anders, nl.
Ik deed aan wereldplein mee en heb daar
wereldburgerschap gepresenteerd
Informatie voor mijn afstudeerscriptie

N
13
3
14
2

Was u vóór uw bezoek aan het wereldplein bekend met de term wereldburgerschap?
(N=31)
N

%
40,6
9,4
43,8
6,3

%

nee

4

12,9

ja, wel bekend met de term maar op onze school doen we
niet actief iets met wereldburgerschap in de lessen

8

25,8

ja, we werken actief aan wereldburgerschapsvorming op
onze school

19

61,3

Heeft u na uw bezoek aan het wereldplein, wereldburgerschap in het onderwijs onder
aandacht van uw collega’s gebracht? (N=30)
N

%

nee

15

50,0

ja

15

50,0
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Heeft u na uw bezoek aan het wereldplein, wereldburgerschap in het onderwijs onder de
aandacht van de schoolleiding gebracht? (N=31)
N
%
nee

23

74,2

ja

8

25,8

N

%

Heeft wereldburgerschap een vaste plaats in het lesprogramma? (N=30)
nee
Wereldburgerschap heeft geen vaste plaats maar er wordt
wel aandacht aan besteed
Wereldburgerschap heeft een vaste plaats in het
lesprogramma

7

23,3

14

46,7

9

30,0

Heeft uw bezoek aan het wereldplein u geïnspireerd om iets met wereldburgerschap te
gaan doen op uw school? (N=33)
N

%

nee

12 36,4

ja

13 39,4

Anders, nl

8 24,2

anderen te attenderen
de ideeën had ik al van de website en vensters op de wereld. Het
wereldplein is wel aanleiding geweest nog meer te doen dan ik al deed.
ik ben al geïnteresseerd sinds het in Engeland op een conferentie onder
de aandacht werd gebracht, maar het kost moeite om in school
toepassingen van de grond te krijgen. Ik ben steeds de enige.
ik heb daar interessante contacten gehad
nieuwe opdrachten
nog meer aandacht voor Fairtrade, op school een beetje, bij de
kerkgenootschap des te meer..
Indien nee: U heeft aangegeven dat het wereldplein u niet geïnspireerd heeft om iets te
gaan doen met wereldburgerschap. Waarom niet? (N=11)
N

%

ik vond het wereldplein niet interessant

3 27,3

het lesprogramma biedt daar geen ruimte voor

2 18,2

ik vind het niet zo belangrijk

1

anders, nl.

5 45,5
De inspiratie was niet "nodig". Ik ben reeds geïnspireerd en zag in
het wereldplein een bevestiging hiervan. Dus goed!
er waren weinig concreet bruikbare ideeën
heb Wereldplein vorig jaar bezocht, niet onlangs
ik blijf doen wat ik al deed
ik heb geen bezoek gebracht
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9,1

Scholentrajecten (N=18)
Werkt u nog steeds (samen met Alice O en het NCDO) aan de implementatie van
wereldburgerschaponderwijs binnen uw school? (N=14)
N

%

Nee*

2

ja, uit persoonlijke belangstelling

1

14,3
7,1

ja, als student in mijn opleiding

2

14,3

ja, als docent in de klas

5

35,7

ja, anders, nl.

4

28,6

als educatief medewerker van TÃ»mba/eerder COS Fryslan
bied ik scholen gastlessen aan met wereldburgerschap als
insteek.
als journalist
vanuit beleid, conceptontwikkeling en aftasten van
mogelijkheden om WBS te professionaliseren. Ik wil graag de
tijd om samen met anderen te bekijken welke mogelijkheden
kerndoelen concreet geven om WBS te verankeren.
*Van de twee respondenten die hebben ingevuld dat ze niet meer samenwerken met
Alice O en NCDO geeft de een als reden dat hij/zij het niet zo belangrijk vindt en de
ander dat het te veel tijd kost.
Hoeveel verschillende klassen doen mee aan de wereldburgerschap activiteiten? (N=2)
bij een school twee klassen en bij een school 4 klassen
Is wereldburgerschap een vast onderdeel van het curriculum geworden, of is het iets dat
meer incidenteel aan de orde komt? (N=5)
N
%
incidenteel

0

0,0

vast onderdeel

3

60,0

beide

2

40,0

Hoeveel collega’s nemen deel aan de wereldburgerschap activiteiten? (N=4)
N

%

2 collega‟s

1

25,0

4 collega‟s

2

50,0

5 collega‟s

1

25,0

Bent u (van plan) door de samenwerking met Alice O en het NCDO meer structurele
aandacht aan wereldburgerschap (te) gaan besteden in uw lessen dan voorheen? (N=5)
N
%
Nee

1

20,0

Ja

4

80,0
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