
De basisscholen in jullie gemeente 
 organiseren een educatieve activiteit 
rond een mondiaal thema

Waarom deze uitdaging? 
De wereld is ons dorp. Kinderen en jongeren van vandaag groeien op in een rijk geschakeerde 
samenleving. De toenemende globalisering zorgt voor meer en meer culturele diversiteit. Maar de 
mondialisering heeft de wereld ook ingewikkelder gemaakt. Scholen vormen de plaats bij uitstek 
om jongeren voor te bereiden op zo’n veelzijdige gemeenschap.

Elke basisschool heeft de opdracht om kinderen op te voeden tot kritische en verantwoordelijke 
(wereld)burgers. Basisscholen besteden dan ook traditioneel veel aandacht aan wereldthema’s 
zoals afval, water of kinderrechten. De wereld is ook voor kinderen geen ver-van-mijn-bed show. 
Armoede, vluchtelingen, klimaat, terrorisme, het zijn actuele thema’s die ook aan bod moeten 
komen in de onderwijspraktijk. Via wereldburgerschapseducatie (WBE) breng je de wereld in je 
klas en vorm je leerlingen tot kritische en verantwoordelijke burgers die zich bewust zijn van het 
belang van internationale solidariteit. 

Vaak zetten scholen zich in voor solidariteitsacties. Dat is mooi en lovenswaardig. Een actie voor 
het goede doel kan een perfect startpunt zijn voor wereldburgerschapseducatie. Zolang het niet 
bij een eenmalige activiteit blijft en de link gelegd wordt met het grotere verhaal. Evenmin hoeft 
wereldburgerschap zich te beperken tot de lessen wereldoriëntatie, godsdienst of zedenleer.  
Ook andere vakken hebben linken met mondiale thema’s. Daarom ook is het belangrijk dat 
wereldburgerschap een vaste plek krijgt in het pedagogische project van een school en gedragen 
wordt door het ganse schoolteam. Heeft de school een scholenband met een school uit een land 
in ontwikkeling? Dan is dit het ideale startpunt om mondiale thema’s aan te hangen. 

Aandacht schenken aan een mondiaal thema mag echter niet vervallen in stereotiepe 
 beeldvorming over hulp aan ‘het verre Zuiden’. Ook NGO’s die actief zijn in landen in ontwikkeling 
willen weg van dat clichébeeld en pleiten in hun educatief aanbod voor een volwaardige aanpak 
van wereldburgerschapseducatie. Last but not least, vaak zit de wereld vandaag al in de klas. 
Maak van deze diversiteit gebruik om WBE op de agenda te zetten in je lessen.
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Ingrediënten voor een geslaagde uitdaging
• In het kader van het subsidiereglement ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid kan je 

vormingen en workshops aanvragen. Er staat ook een uitgebreid aanbod tussen voor scholen! 
• Maak gebruik van het aanbod educatieve materialen die ngo’s aanbieden. Vaak bieden zij in het 

kader van hun jaarlijkse campagne een educatief pakket aan op maat van basisscholen. 
• Ga eens langs bij het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit en ontleen gratis het ruime 

aanbod educatief materiaal 
• ‘Wereldburgerschap begint in de kleuterklas’ – Klasse
• Nog een communicatietip: Deel de activiteit op de gemeentelijke Facebookpagina en tag de 

Provincie Oost-Vlaanderen (@Provincie.Oostvlaanderen).
• …

Concrete voorbeelden
• Gemeentelijke basisschool de Bosrank uit Kruisem kiest als MOS-school ook voor fair trade en 

wereldburgerschap: https://www.kruisem.be/gemeenteschool-de-bosrank 
• Merelbeke brengt met een educatieve inleefmobiel Bonjour Benin hun stedenband naar de 

scholen: https://www.merelbeke.be/nieuws/afrika-op-de-speelplaats 
• De basisschool van het Sint-Lievens-College uit Gent organiseerde een mondiale week:  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pFm86cx6g7E&feature=youtu.be 
• Het OLV college van Zottegem heeft een scholenband met de school Rosa Mystica in de  

Province du Sud (Rwanda):  
https://www.scholenbanden.be/nl/inspiratie/scholenbanden/olvc-zottegem-gs-rosa-mystica 

• Lievegem en Deinze ontwikkelden een stedenbandhuisje over Senegal met een lessenpakket 
van Studio Globo. Het huisje trekt van school naar school:  
https://www.hln.be/deinze/senegalees-stedenbandhuisje-start-scholentoer-in-nevele~ad-
db93615/

• Drie gemeentelijke basisscholen in Gavere werken een heel schooljaar rond het thema  
‘Mediawijs op reis’: https://www.d4k.be/leerlingenraad-gavere/ 

Vragen?
Contacteer het Team Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen:  
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be 

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/subsidies/subsidie-voor-educatief-en-informatief-aanbod-ter-ondersteuning-.html
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/02309721-930c-4515-a5be-d7217330ed66/E00_R222_01_educatief%20aanbod_18112021.pdf
https://oost-vlaanderen.be/leren/educatief-materiaal/educatief-materiaal-mondiale-solidariteit.html
https://www.klasse.be/103026/wereldburgerschap-begint-in-de-kleuterklas/
https://www.hln.be/deinze/senegalees-stedenbandhuisje-start-scholentoer-in-nevele~addb93615/
https://www.hln.be/deinze/senegalees-stedenbandhuisje-start-scholentoer-in-nevele~addb93615/
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