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Burgerschap en duurzaamheid 
 
Hoe effectief werken rond deze competenties? 
 

Hoe ontwikkel je onderwijs gericht op wereldburgerschap en duurzaamheid? In pro-

fessionele leergemeenschappen gingen leraren en studenten van de lerarenoplei-

ding aan de slag met deze vraag. Hun ervaringen zijn onderzocht. Uit dit onderzoek 

blijkt dat het onderwijzen van wereldburgerschap gebaat is bij het gebruiken van 

een zestal ontwerpprincipes. Deze principes geven goede handvatten bij het ontwer-

pen van een eigen project of een lessenreeks over wereldburgerschap. De principes 

kunnen daarnaast het leerrendement verhogen en het eigenaarschap van de leer-

lingen versterken. 
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Waarom dit artikel? 

 

Nieuwe Vlaamse eindtermen 

Op 1 september 2019 ging de hervorming 

van het secundair onderwijs in Vlaanderen 

van start. De nieuwe eindtermen die de 

Vlaamse overheid voorschrijft, zijn niet 

langer vakgebonden, maar geclusterd in 

16 sleutelcompetenties. Sommige sleutel-

competenties, zoals vreemde talen, wis-

kunde, Nederlands en exacte wetenschap-

pen worden (hoofdzakelijk) gerealiseerd 

via vakonderwijs. Andere competenties 

zijn transversaal. Dat betekent dat deze 

eindtermen niet binnen het kader van één 

vak kunnen bereikt worden, maar een 

schoolbrede aanpak vergen. Het gaat om 

competenties als burgerschap, duurzaam-

heid, mediawijsheid, onderzoek en zelf-

sturing. 

Voor de hervorming van 2019 waren deze 

eindtermen samengebracht in de ‘VOE-

TEN’ of vakoverschrijdende eindtermen. 

Anders dan de VOETEN zijn de transver-

sale competenties geen inspanningsver-

plichtingen, maar effectieve leerdoelstel-

lingen. Dat impliceert dat competenties 

als burgerschap en duurzaamheid een 

zichtbare plaats moeten krijgen binnen 

het schoolcurriculum en in optimale vorm 

onderdeel zijn van een geïntegreerde 
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leerlijn.  Al blijven er attitudinale eindter-

men die enkel na te streven zijn. 

Hoe of waar deze sleutelcompetenties 

worden gerealiseerd, bepaalt de wetgever 

niet. Het pedagogisch project van de 

school krijgt de vrijheid om dit zelf vorm 

te geven.  Dit kan in een apart vak, geïn-

tegreerd in verschillende vakken of pro-

jectmatig. Het Vlaamse onderwijs heeft 

dus nood aan meer expertise rond de 

vraag hoe effectief gewerkt kan worden 

rond deze competenties. 

 

Wicked problems 

Heel wat hedendaagse maatschappelijke 

uitdagingen zijn ‘wicked problems’. Denk 

maar aan digitalisering, globalisering, on-

gelijkheid, populisme en demografische 

groei. Howard en Davis (2011) omschrij-

ven wicked problems als complexe pro-

blemen, waar mensen moeilijk vat op krij-

gen omdat er verschillende belangen op-

spelen en waarbinnen verscheidene facto-

ren elkaar wederzijds beïnvloeden. Het 

zijn problemen die invloed hebben op 

grote groepen mensen en die zich in ie-

dere context anders manifesteren. Kli-

maatverandering is zo’n wicked problem. 

Ze wordt beïnvloed door bijvoorbeeld eco-

nomische, ecologische, politieke, sociale 

en culturele factoren en manifesteert zich 

in ieder continent soms zelfs iedere bio-

toop anders.  Het is vrijwel onmogelijk om 

de volle omvang van de klimaatopwar-

ming te vatten of haar gevolgen nauwkeu-

rig te voorspellen, laat staan dat we er 

eenduidige oplossingen voor kunnen be-

denken.   

Omwille van die toenemende complexiteit 

klinkt de vraag naar onderwijs dat zich 

diepgaand informeert over maatschappe-

lijke en persoonlijke uitdagingen steeds 

luider. Verschillende opiniemakers (Nuss-

baum, 2010) uitten de klacht dat het hui-

dige onderwijs te sterk gericht is op het 

vormen van niet-functionele kennis. Een 

neoliberale tendens in het onderwijs bena-

drukt volgens hen te exclusief onze taak 

als werknemer, technicus, consument of 

ondernemer. Zij pleiten er voor dat onder-

wijs sterker het denken over een recht-

vaardige, vredevolle, tolerante, duurzame 

en inclusieve samenleving  stimuleert.  

 

Hoe transformatief werken aan burger-

schap en duurzaamheid? 
 

Om zicht te krijgen op welke ontwerpprin-

cipes effectief zijn, vroegen we twee groe-

pen leraren, twee groepen experten/lera-

renopleiders en twee groepen studenten 

aan de lerarenopleiding om een eigen be-

klijvende leerervaring rond wereldburger-

schap - als combinatie van burgerschap en 

duurzaamheid - gedetailleerd te beschrij-

ven. Het waren telkens groepen van lera-

ren/opleiders/studenten die zich geënga-

geerd hadden voor een denk- en werktra-

ject in een professionele leergemeen-

schap. Binnen het kader van deze bevra-

ging bedachten ze projecten, literatuurop-

drachten, workshops en educatieve 
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spelen van verschillende omvang en orde. 

Vervolgens trachten de verschillende de 

groepen in enkele kernbegrippen te be-

noemen wat deze leerervaring didactisch 

succesvol maakte. Dit artikel brengt deze 

kernbegrippen samen in zes ontwerpprin-

cipes. Deze principes kunnen handvatten 

bieden bij het ontwerpen van een eigen 

project of lessenreeks m.b.t. burgerschap 

of duurzaamheid. De voorbeelden werden 

verzameld vanuit literatuur of uit de pro-

fessionele leergemeenschappen in acht 

scholen en aan de lerarenopleiding van UC 

Leuven-Limburg. 

 

 

1. Een authentieke of artistieke ervaring 

 

Zorg voor een artistieke of authentieke 

ervaring die vragen en tegenstrijdige 

gevoelens oproept. 

 

Er bestaat geen standaard-ervaring die al-

tijd werkt, maar de leerlingen moeten ‘ge-

triggerd’ of verleid worden. Dat kan door 

een getuigenis, een uitstap, een indruk-

wekkend kunstwerk, world press foto’s, 

een simulatiespel, sprekende cartoons of 

natuurlijk muziek, documentaires en 

films. Ook internationale ervaringen of 

vrijwilligerswerk kunnen sterke triggers 

zijn. Een ervaring die vragen oproept, 

hoeft niet te overdonderen. Leerlingen 

kunnen ook een situatie in hun omgeving 

bevragen: racistische opmerkingen, cy-

berpesten, genderongelijkheid. 

Leerlingen worden uit hun comfortzone 

gehaald en stellen vragen over hun refe-

rentiekader. 

Een studie van HIVA (2015) in opdracht 

van Kleur Bekennen/Kruit (Educatief cen-

trum wereldburgerschap binnen de het 

Belgisch departement ontwikkelingssa-

menwerking) bevestigt dat leerlingen vra-

gende partij zijn voor een actieve confron-

tatie. Ze hebben een voorkeur voor work-

shops, debatten en samenwerken met 

leerlingen uit andere landen en scholen. 

Volgens leerlingen vertellen de meeste le-

raren vooral over wereldburgerschaps-

thema’s, moeten ze opzoekwerk verrich-

ten of bespreken ze films of documentai-

res, wat ze lang niet altijd als prikkelend 

ervaren.  

 

Living library 

(UC Leuven-Limburg) 

 

De lerarenopleiding UC Leuven koos 

voor een Living Library als opstart 

van het vak wereldburgerschap & 

mediawijsheid. In een ‘levende bibli-

otheek’ zijn de ‘boeken’ mensen die 

elk hun eigen verhaal brengen en in-

spelen op vragen. Zij geven geen 

presentatie maar voeren gesprek-

ken. Zo gingen studenten in gesprek 

met een vluchteling, een diversiteits-

medewerker, een sociaal theaterma-

ker, een milieuactivist, e.d. 
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2. Onderzoekend leren 

 

Integreer onderzoekend leren waarbij 

leerlingen inzicht over de thematiek 

verwerven door zich kritisch en diep-

gaand te informeren. 

 

Burgerschapsthema’s of wereldburger-

schapsthema’s zijn complexe vraagstuk-

ken. Werken aan mensenrechten, duur-

zame ontwikkeling of democratie mag 

niet verzanden in een ‘spielerei’ van ge-

sprekken en spelletjes. Leerlingen hebben 

voldoende achtergrondinformatie nodig 

om deze vaak ingewikkelde thematieken 

te begrijpen. Onderzoekend leren, blijkt 

uit dit onderzoek de meest aangewezen 

methode om de hoofdcomponent in te 

bouwen. Leerlingen ontwikkelen hierbij 

niet alleen inzicht, maar ook een onder-

zoekende grondhouding, informatievaar-

digheden en mediawijsheid. Een onder-

zoekende grondhouding start met het 

stellen van vragen bij maatschappelijke of 

ecologische structuren en tendensen zo-

wel op lokaal of internationaal niveau. Een 

sterke onderzoeksvraag formuleren, is 

echter niet vanzelfsprekend. Onderzoeks-

vragen moeten tegelijk uitdagend en on-

derzoekbaar zijn. Leerlingen hebben de 

neiging om snel vragen te formuleren, wat 

resulteert in vage of weinig uitdagende 

onderzoeksvragen. Een vraag als: Waarom 

ontspoorde het geweld in Darfur? is zowel 

onderzoekbaar als uitdagend.  

 

Daarnaast omvat een onderzoekende 

grondhouding de wil en vaardigheden om 

zich kritisch en diepgaand te informeren. 

Dit kan op verschillende manieren: litera-

tuuropdracht, interviews, excursie of een 

educatief spel. Er is ook niets mis met een 

sterke lezing door een expert of de leraar. 

Door de groter wordende afkeer van re-

productief onderwijs, wordt kennis wel 

eens met het badwater weggegooid. 

 

Mantle of the Expert 

De Mantle-of-the-Expert- methode 

(naar Heathcote, 1995) is een effec-

tieve methode om een authentieke 

onderzoeksopdracht te instrueren. 

Leerlingen nemen daarbij elk een ex-

pertrol op in een bedrijf: manage-

ment, ingenieur, human resources, 

aandeelhouders, ICT’ers. Het bedrijf 

wordt geconfronteerd met een pro-

bleem: diversiteit binnen het bedrijf, 

duurzaamheidskwesties, een over-

heidsmaatregel, publieke opinie is-

sues. Leerlingen onderzoeken vanuit 

hun rol en aan de hand van dossiers 

het probleem. Ze creëren een sche-

matische weergave van inspannin-

gen die hun dienst kan leveren. 

Vervolgens gaan ze in gesprek met 

elkaar en proberen tot een realis-

tisch plan van aanpak te komen om 

het probleem op te lossen. Deze me-

thode kan op diverse manieren 
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geïmplementeerd worden. Belang-

rijk is het creëren van een authen-

tieke situatie met experten. 

 

Onderzoeksgroepen 

(Caputsteen Mechelen) 

Big Question: Hoe beïnvloedt de kli-

maatsverandering het leven op 

aarde?  

Werkvorm: rollenspel/debat  

 

Aan het begin van de lessenreeks 

deelt de leraar verschillende rollen-

kaartjes uit zodat er vier onder-

zoeksteams ontstaan: onderzoeks-

team biodiversiteit, onderzoeksteam 

landbouw, onderzoeksteam zeeni-

veau en onderzoeksteam natuurram-

pen. Verder wordt er nog een groep 

aangeduid als beleidsmakers.   

 

De verschillende onderzoeksteams 

krijgen bronnen rond hun onder-

zoeksgebied en halen hier informa-

tie uit aan de hand van richtvragen. 

De beleidmakers gaan langs in de 

groepjes en stellen vragen. Verder 

krijgen de beleidsmakers verschil-

lende ‘klimaatkaartjes’ met oplos-

singen voor de problemen van elke 

groep, steeds met een prijskaartje 

aan. Bv.:  natuurrampenfonds, 

pesticiden voor exotische insecten, 

budget voor dijken. 

 

In de tweede sessie start het klimaat-

debat en bespreken de onderzoeks-

teams hun bevindingen en stellen ze 

eisen bv.: budget voor het bouwen 

van hogere dijken. De beleidsmakers 

moeten hierna een plan opstellen 

waarbij ze de klimaatkaartjes inzet-

ten om aan de eisen van de teams te 

voldoen, zonder over hun budget te 

gaan. Als de teams het unaniem 

eens zijn eindigt het rollenspel en 

volg er een bespreking. Er kan gedif-

ferentieerd worden door meer of 

minder klimaatkaartjes aan te bie-

den, de bronnen te geven of ze zelf 

te laten opzoeken en het budget ver-

hogen of verlagen. 

 

 

3. Een realistische opdracht 

 

Werk vanuit een realistische opdracht 

die leerlingen aanzet tot actie.  

 

Wereldburgerschaps- en duurzaamheids-

educatie onderstreept dat handelen een 

essentiële component is om tot impactrijk 

leren te komen. Naast het hoofd is er het 

hart en de handen of het ‘al doende’ leren 

aan de hand van een engagement, een 

toonmoment, een probleemoplossende- 
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of creatieve opdracht. Dit kunnen grote 

opdrachten zijn zoals een duurzame stad 

ontwerpen, een reportage maken, een af-

valcampagne opzetten, een tentoonstel-

ling uitwerken, maar ook kleinere op-

drachten zoals brieven schrijven, een pre-

sentatie uitwerken, een advies formuleren 

of een beslissing nemen. Leerlingen kun-

nen zich ook engageren in bestaande or-

ganisaties, ngo’s, vzw’s, beslissingsorga-

nen. Daarnaast kunnen leerlingen ook aan 

het werk gezet worden met ontwerpop-

drachten waarin ze de rol van designer op-

nemen. Ze zoeken hierbij een oplossing 

voor een authentiek probleem en werken 

hun voorstel ook écht uit.  

 

Bij opdrachten en projecten geldt veelal: 

hoe sterker de link met de realiteit of de 

eigen belevingswereld hoe sterker het 

leerproces. Enkel als jongeren zelf een si-

tuatie bevragen of geconfronteerd worden 

met iets dat hen onrechtvaardig lijkt, kan 

de wil ontstaan om iets te veranderen aan 

de huidige stand van zaken. 

 

Landschapsfoto’s 

(UC Leuven-Limburg) 

 

Vanuit een analyse van landschaps-

foto’s uit Syrië, stellen leerlingen het 

wereldwijde waterverbruik en water-

tekort in vraag. Ze komen tot het in-

zicht dat de oorlog in Syrië minstens 

voor een deel veroorzaakt werd door 

droogte en buigen zich over hun ei-

gen waterverbruik. Een groep leer-

lingen besluit om een sensibilise-

ringsfilmpje te maken, waarin ze een 

aantal zinvolle alternatieven die tot 

zuiniger waterverbruik op school lei-

den, willen belichten. Een andere 

groep zet een interviewproject uit, 

waarin ze mensen in de buurt willen 

interviewen om hun ideeën over wa-

terverbruik te inventariseren en om 

met hen alternatieven te bespreken. 

De derde groep schrijft een open 

brief naar de minister en schepen 

van leefmilieu, waarin ze hun be-

kommernissen delen. 

 

Actionsetting en planning is een belang-

rijke competentie binnen task-driven edu-

catie. Leerlingen exploreren het pro-

bleem, structureren de informatie en be-

palen een standpunt of mogelijke oplos-

singen. Op basis daarvan beslissen ze 

voor welke creatie of actie ze zich willen 

engageren. Leerlingen moeten hun acties 

ook concretiseren in een werkplan. Ze ver-

delen hierbij de taken en verantwoorde-

lijkheden voor iedere fase. Het is noodza-

kelijk dat een planning heel concreet 

wordt uitgeschreven of weergegeven. Dit 

kan door een visualisatie op een muur of 

grote flap. 
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4. Eigenaarschap geven 

 

Geef leerlingen eigenaarschap, verant-

woordelijkheid en autonomie in hun 

leerproces. 

 

Wereldburgerschapsprojecten hebben en-

kel impact wanneer leerlingen intrinsiek 

gemotiveerd zijn om een engagement op 

te nemen. Het hart is misschien wel de be-

langrijkste component in dit soort educa-

tie. Betrokkenheid is noodzakelijk, om tot 

‘deep-level-learning’ te komen. Maak leer-

lingen eigenaar van hun eigen leerproces. 

Laat hen autonoom beslissingen nemen 

over wat en hoe ze leren. Daarnaast ver-

hoogt het eigenaarschap van jongeren 

sterk als ze verantwoordelijkheid krijgen 

om aan levensechte uitdagingen binnen 

hun leefwereld te werken: druggebruik, 

genderdiscriminatie, cyberpesten, afval-

beleid op school. 

 

Sociaal engagement 

Waterbaan, Deurne 

 

De leerlingen van het 6e jaar van de 

Waterbaan in Deurne bogen zich in 

het kader van hun eindwerk onder-

zoekscompetentie (ASO) of GIP(TSO) 

over een maatschappelijk vraagstuk 

in de eigen leefomgeving. Dit ont-

werpvraagstuk werd door hen ver-

taald in een concrete actie waarbij de 

leerlingen aan de slag gingen binnen 

een zelf gekozen sociaal project 

(www.giveaday.be). Vanuit hun per-

soonlijke interesse werden leer-

lingen via brainstorm- en creativi-

teitstechieken steeds opnieuw uitge-

daagd om zowel hun onderzoeks-

vraag als hun actie uitgebreid te ver-

kennen alvorens keuzes te maken. 

Vanuit dit denkproces realiseerden 

ze een sociaal project via vrijwilli-

gerswerk. 

 

Vrijheid mag echter niet te koste gaan van 

veiligheid en overzicht. Wie zich onveilig 

voelt, zal op zoek gaan naar vertrouwde 

oplossingen. Leerlingen hebben behoefte 

aan structuur, stapstenen, modellen of 

handvatten om hun opdracht te realise-

ren. Deze kunnen de vorm aannemen van 

een stappenplan, een handelingswijzer, 

een lijst met evaluatiecriteria- of vragen. 

De leraar kan ook anticiperen op veel 

voorkomende moeilijkheden en fouten. 

Hierbij krijgen leerlingen extra aanwijzin-

gen of sturing bij moeilijke stappen: 

‘scaffolds’ of steigers. Belangrijk hierbij is 

dat deze ondersteuning net boven het ni-

veau van de leerlingen ligt en geleidelijk 

aan wordt afgebouwd. Het is de bedoeling 

dat leerlingen steeds zelfstandiger kun-

nen werken en zichzelf uitdagen. 
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Persoonlijk project 

UC Leuven-Limburg 

 

Aan de lerarenopleiding kiezen stu-

denten vanuit de duurzame ontwik-

kelingsdoelen (sdg’s) zelf een thema 

dat ze interessant en relevant vinden 

voor hun onderwijsvakken. Vervol-

gens werken ze als groep een onder-

zoeksdossier, een digitaal leerpad 

en een rollenspel of een simulatie-

spel uit. Vervolgens nemen ze ook 

een individueel engagement. Op-

nieuw mogen ze kiezen voor een sdg 

én voor een eigen traject. Ze kunnen 

hun engagement meer cognitief op-

nemen (hoofd) meer artistiek (hart) 

of meer vanuit ervaringen en acties 

(handen).  Sommigen werken spelen 

uit, anderen reportages, nog ande-

ren nemen vrijwilligerswerk op in 

een organisatie die rond armoede of 

zorg werkt. Al deze engagementen 

presenteren ze in een beurs aan de 

opleiding. 

 
Foto: Hannelore Verstappen 

 

 

Kunstwerk: Enxhi Shehu 

Foto: Hannelore Verstappen 
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Foto: Hannelore Verstappen 

 

 

5. Zelfevaluatie 

 

Integreer zelfevaluatie die het leren 

zichtbaar maakt. 

 

Het leerrendement neemt sterk toe wan-

neer leerlingen de verschillende stappen 

van hun leerproces expliciteren: benoe-

men van leerdoelen, motiveren van keu-

zes, uiting geven aan moeilijkheden, pre-

senteren van resultaten, evalueren van het 

leren. Zelfevaluatie zet een ervaring, ken-

nis of een emotie om in betekenisvol leren 

en laat toe om de transfer te maken naar 

andere contexten. Zelfevaluatie kan ge-

dachten ook structureren, wat tot nieuwe 

inzichten kan leiden. Een realistische 

zelfinschatting is echter niet vanzelfspre-

kend.  

Zelfevaluatie kan je als leraar op verschil-

lende manieren inbouwen, maar in essen-

tie gaat het om open vragen stellen waar-

voor geen juist of fout antwoord bestaat. 

Door leerlingen de vraag te stellen “wat 

maakt dat je dat zegt?” of “Hoe weet je 

dat?” stimuleer je hen om hun mening of 

visie te beargumenteren. Zelfevaluatie 

koppel je als leraar bij voorkeur aan dui-

delijke momenten of instrumenten. Dat 

kan een intervisie zijn, maar ook een log-

boek, een blog, een vragenmuur, een de-

monstratie of een portfolio. Het voordeel 

van intervisies in kleine groep, is dat leer-

lingen zich niet alleen bewust worden van 

hun eigen leerproces, maar ook van het 

verschil met anderen. Bij een demonstra-

tie vormt het uitnodigen van experts een 

meerwaarde. Overigens hoeft zelfevalua-

tie niet altijd verbaal te zijn. Leerlingen 

kunnen ook expressief reflecteren: foto’s, 

kleuren, bewegingen, slogans, poëzie, 

metaforen. Een creatieve reflectie ver-

sterkt veelal het betekenisgevingsproces, 

maar vergt oefening. 
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Een zelfevaluatie-instrument 

wereldburgerschap 

 

Binnen UCLL werd een reflectie-in-

strument gebruikt dat enkele we-

reldburgerschapscompetenties clus-

tert. 

Dit instrument onderscheidt 3 com-

petentie-niveaus: persoon, ander en 

samenleving en 4 groei-niveaus: be-

wustzijn, verklaren, groeien en han-

delen. Binnen elke competenties kun 

je groeien van bewustzijn naar han-

delen. Samengevat levert dit onder-

staande tabel op: 

 

Fig.: Zelfevaluatie-instrument we-

reldburgerschap 

 

We beschrijven kort de verschillende 

competentie-niveaus 

 

Cultureel zelfbewustzijn 

Binnen deze competentie evalueren 

studenten/leerlingen in hoeverre ze  

zich bewust zijn van hun eigen cul-

turele referentiekader. Mensen die 

cultureel zelfbewust zijn, kennen 

hun eigen culturele voorkeuren en 

interesses. Ze zijn zich bewust van 

hun eigen cultuur, referentiekader 

en wereldbeeld en dus ook van diens 

beperkingen en rijkdom. (van Heus-

den, 2010)  

Daarnaast impliceert cultureel zelf-

bewustzijn dat leerlingen trachten te 

verklaren waarom ze doen wat ze 

doen en denken wat ze denken. Cul-

tureel zelfbewuste mensen geven 

duiding aan hun eigen handelen. Ze 

trachten inzicht te krijgen in de her-

komst van de eigen culturele menin-

gen, veronderstellingen, voorkeu-

ren, interesses en verwachtingen.  

Ten derde omvat cultureel zelfbe-

wustzijn de intentie om cultureel-

maatschappelijk te groeien. Cultu-

reel zelfbewuste mensen staan open 

om nieuwe cultuuruitingen of feno-

menen in de samenleving te leren 

kennen. Ze willen zich cultureel ver-

ruimen en verdiepen. Ze zijn nieuws-

gierig en verrijken zich met nieuwe 

kennis en inzichten over cultuur en 

samenleving. Tot slot beperkt cultu-

reel bewustzijn zich niet tot het 

mentale, maar vertaalt zich ook in 

gedrag. Cultureel zelfbewuste men-

sen gaan naar voorstellingen, willen 

op reis gaan, lezen graag, knopen 

gesprekken aan met anderen, teke-

nen, ontwerpen, enzovoort. 
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Multiperspectiviteit 

Onder de competentie multiperspec-

tiviteit evalueren leerlingen of stu-

denten in hoeverre ze in staat zijn 

om het perspectief van anderen te 

begrijpen. Dit houdt ook in dat ze 

zich ervan bewust zijn dat hun per-

spectief maar één van de vele even-

waardige perspectieven is.  

Een eerste stap naar multiperspecti-

viteit is bewust worden van deze ver-

schillende standpunten. Iedere situ-

atie percipiëren verschillende men-

sen of groepen op een andere ma-

nier. Een oorlog kunnen we bijvoor-

beeld verklaren vanuit politiek, eco-

nomisch, cultureel, territoriaal, soci-

aal, religieus en/of technologisch 

perspectief.  

Daarnaast houdt multiperspectiviteit 

de wil in om de ander te begrijpen 

en dus om een standpunt of gedrag 

te verklaren. Dat vergt empathie en 

compassie: geen medelijden, maar 

inlevingsvermogen in een funda-

menteel verschillend perspectief dan 

het jouwe. Concreet kan empathie 

zich vertalen in het stellen van bij-

voorbeeld volgende vragen: waarom 

ervaren sommige meisjes het dragen 

van een hoofdoek als emancipato-

risch, terwijl anderen in die hoofd-

doek het tegendeel zien?  

Ten derde houdt multiperspectiviteit 

de intentie in om te groeien en dus 

andere culturele, religieuze, etni-

sche, genderspecifieke, leeftijdge-

bonden, seksuele perspectieven te 

leren kennen. Mensen die werken 

aan multiperspectiviteit, zoeken ant-

woorden op vragen als: hoe geven 

andere mensen en groepen beteke-

nis aan de werkelijkheid? Welke ver-

schillen zijn er tussen mensen en sa-

menlevingen?  

Tot slot impliceert multiperspectivi-

teit ook handelen. Het gaat om het 

andere perspectief te erkennen, 

open staan voor anderen, actief 

nieuwe ontmoetingen opzoeken, 

respectvol omgaan met andere men-

sen of situaties, ook als die moeilijk 

zijn, in dialoog treden, conflicten 

trachten te beheersen, zorg voor 

mensen met een andere achter-

grond, origine of cultuur, zich kri-

tisch te informeren, e.d. 

 

Wereldburgerschap  

Wereldburgerschap gaat om inzicht 

in de onderliggende maatschappe-

lijke structuren. Wereldburgerschap 

omvat volgens UNESCO drie concep-

tuele dimensies: cognitief (hoofd), 

de socio-emotioneel (hart) en gedrag 

(handen) (UNESCO, 2015).  
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Binnen de dimensie ‘hoofd’ ligt de 

nadruk op het analyseren van de 

structurele oorzaken, van de huidige 

machtsverhoudingen, van het domi-

nante discours en van de stereotype 

beeldvorming. Hier staan competen-

ties centraal als (Wilschut, 2012): 

 

 Contextualiseren: het plaatsen 

van gebeurtenissen en handelin-

gen in hun geografische en histo-

rische context. 

 Conceptualiseren: inhoudelijk be-

tekenis en invulling geven aan 

maatschappelijke begrippen, in-

stellingen, partijen en processen. 

(vb. democratie, vrijheid, men-

senrechten, duurzaamheid, ver-

kiezingen, participatie, solidari-

teit, rechtvaardigheid, gelijkwaar-

digheid, vrede, rechten, plichten, 

ecologie, wetgeving, onderne-

merschap, moraliteit) 

 ‘Glokaal’ denken: de invloed van 

internationale gebeurtenissen en 

handelingen op lokale situaties 

herkennen en bewust zijn van het 

effect van eigen handelingen op 

internationale problemen. 

 Connectief denken: de weder-

zijdse verbanden tussen ecolo-

gische, economische, (geo) poli-

tieke, sociale, culturele, 

religieuze, technologische ten-

densen op internationaal en lo-

kaal vlak herkennen en benoe-

men. 

 

Binnen de dimensie ‘hart’ gaat het 

om competenties die nauw samen-

hangen met multiperspectiviteit: 

 

 Empathie: het inleven in de no-

den, perspectieven en handelin-

gen van anderen. Begrip en ge-

voeligheid ontwikkelen voor ver-

schillen, maar eveneens voor de 

medemenselijkheid. 

 Verbondenheid: zich betrokken 

voelen op een gebeurtenissen 

veraf. Zich evenzeer betrokken 

voelen en bewust worden van hun 

meervoudige gemeenschap (fa-

milie, vrienden, school, buurt, 

stad, land, …) 

 Respect: een respectvolle hou-

ding tonen ten opzichte van an-

deren en de wereld. Dit aspect 

houdt een zorgvolle houding in. 

 Waarden: waardenkaders onder-

zoeken en hun invloed op ge-

beurtenissen inschatten. 

 

Tot slot is de dimensie ‘handelen’ 

essentieel. UNESCO stelt daarom de 

volgende competenties centraal:   
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 Communiceren: het bespreken 

van maatschappelijke en ecolo-

gische vraagstukken met anderen 

op een heldere en open manier. 

 Argumenteren: het beargumente-

ren van het eigen standpunt op 

een onderbouwde, op informatie 

gebaseerde en onderzoekende 

manier. 

 Engageren: zin voor in initiatief 

en ondernemingszin tonen; een 

constructieve bijdrage leveren 

aan een maatschappelijk of eco-

logisch probleem of vraagstuk. 

 Creëren: het inzetten van de ei-

gen creatiekracht met zijn moge-

lijkheden en beperkingen om 

constructief bij te dragen aan een 

maatschappelijk en ecologisch 

engagement. 

 Samenwerken: open staan voor 

samenwerking met personen en 

organisaties; participeren evene-

menten en projecten die even-

eens een maatschappelijk en eco-

logisch engagement opnemen. 

 

 

6. Verbinding  

 

Streef naar verbinding op meerdere     

niveaus. 

  

In de verschillende onderwijspraktijken 

rond wereldburgerschap (burgerschap en 

duurzaamheid) waardeerden de deelne-

mers steeds de talrijke connecties, samen-

werkingen en partnerschappen die wer-

den gesmeed. We onderscheidden daarbij 

connecties op vijf niveaus: tussen leer-

lingen (1), vakken (2), factoren (3), school-

domeinen (4) en partners (5).  

 

Verbinding tussen leerlingen impliceert 

een coöperatieve leeromgeving waar 

teamwerk en het leren van en met elkaar  

een dieper leerproces faciliteert. Door sa-

men te werken en te overleggen, stimu-

leer je de actieve betrokkenheid van leer-

lingen en gaan leerlingen vaker nieuwe 

ideeën of oplossingen ontwikkelen. Inter-

actie en dialoog laten ook toe elkaars 

waarden en visie te verkennen. Bovendien 

is er een grotere transfer van het geleerde 

naar nieuwe situaties. 

 

Verbinding tussen kennisdomeinen of 

vakken is eveneens een meerwaarde. We-

reldburgerschaps-kwesties zijn niet in een 

vakje te duwen. Het gaat om complexe 

vraagstukken die veelal meervoudige op-

lossingen op verschillende vlakken vra-

gen. De discussie of (wereld)burgerschap 

of al dan niet binnen een vak dan wel in 

projectonderwijs thuishoort is - zeker in 

het licht van de nieuwe sleutelcompeten-

ties - irrelevant.  
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Verbinding betekent ook verbanden leg-

gen tussen verschillende factoren die een 

situatie beïnvloeden. Een belangrijke doel-

stelling en methodiek binnen burgerschap 

en duurzaamheid is systeemdenken. Sys-

teemdenken stelt dat je de werkelijkheid 

pas kan begrijpen als je de relaties kan 

ontdekken tussen verschillende compo-

nenten, domeinen, gebeurtenissen, facto-

ren of niveaus. 

Essentieel hierbij is het visualiseren van 

deze verbanden, bijvoorbeeld in de vorm 

van een mindmap, een cyclus, een tijds-

balk, een roadmap, een kaart, een boom, 

een visgraat. Door verbanden te leggen, 

vormen leerlingen een totaalbeeld. 

 

Daarnaast kan verbinding zich ook situe-

ren binnen de school. Experten geven aan 

dat effectief werken aan wereldburger-

schap een ‘whole school- benadering’ 

vraagt. Dit is een holistische benadering, 

die werkt op verschillende vlakken en in 

zo veel mogelijk geledingen van de 

school: logistiek, professionalisering, cur-

riculum, schoolvisie, partnerschappen. In 

essentie komt het neer op participatie, sa-

menwerking en wederzijds leren tussen 

leraren, leerlingen en directie. Een ‘whole 

school approach’ vraagt om een attitude-

verandering en een transparante en plan-

matige aanpak. 

 

Tot slot is de verbinding tussen school de 

gemeenschap of buurt heel verrijkend. 

Niet alleen laat de samenwerking met 

partners toe om te werken aan levens-

echte uitdagingen. De ondersteuning van 

ouders, bedrijven, buurtorganisaties, an-

dere scholen, ngo’s zorgt ook voor een 

breder netwerk en dus een krachtigere in-

bedding van de onderwijspraktijk. 

 

Twinning aan UCLL 

 

Tijdens de belevingsdagen werden 

studenten aan de lerarenopleiding 

getwind met een leerling, cliënt of 

cursist met een andere achtergrond. 

Ze gingen op pad met bijvoorbeeld  

anderstalige nieuwkomers, kansar-

men, OKAN-leerlingen, leerlingen in 

tweede kans onderwijs, buiten-

landse studenten en leerlingen in 

Time out. De activiteiten waren heel 

uiteenlopend: ze verkenden de stad, 

bespraken hun voedingsgewoontes, 

ontwierpen hun ideale stad, maak-

ten kennis met het erfgoed van de 

school of gingen eenvoudig weg in 

gesprek over hun interesses en ge-

woontes. 

 

 

Conclusie 
 

Uit dit onderzoek blijkt dat het onderwij-

zen van burgerschap en duurzaamheid 

wereldburgerschap gebaat is bij het ge-

bruiken van een zestal ontwerpprincipes: 
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1. Zorg voor een authentieke of artistieke 

ervaring die vragen en tegenstrijdige 

gevoelens oproept. 

2. Integreer onderzoekend leren waarbij 

leerlingen inzicht over de thematiek 

verwerven door zich kritisch en diep-

gaand te informeren. 

3. Werk vanuit een realistische opdracht 

die leerlingen aanzet tot actie. 

4. Geef leerlingen eigenaarschap, verant-

woordelijkheid en autonomie in hun 

leerproces. 

5. Integreer zelfevaluatie die het leren 

zichtbaar maakt. 

6. Streef naar verbinding op meerdere ni-

veaus: tussen leerlingen, vakken, fac-

toren, schooldomeinen, partners.  

 

Deze principes bieden niet alleen goede 

handvatten bij het ontwerpen van een ei-

gen project of een lessenreeks m.b.t. we-

reldburgerschap. De principes kunnen 

daarnaast het leerrendement verhogen en 

het eigenaarschap van de leerlingen ver-

sterken. 
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