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Subsidie voor educatief en informatief aanbod 
ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid

Doelgroepen
BO  Basis onderwijs
SO  Secundair onderwijs
LK  Leerkrachten
JW  Jeugdwerk
VW  Volwassenenwerk
LB  Lokale besturen (schepenen – ambtenaren – bibliotheken - adviesraden)

klik op de titel om naar een gedetailleerde fiche te gaan

Duurzame consumptie en productie (DC)
DC01 - Duurzame voeding voor professionals VW 
DC03 - Heavy Metal SO / VW 
DC04 - FoodWiseAction SO / VW 
DC05 - Aan Tafel! SO / VW 
DC07 - Oeganda in de mix VW
DC08 - Honingworkshop BIJzonder VeelZIJdig   VW 
DC09 - Mocktails/cocktails à la Filipina  VW 
DC10 - Boeren & klimaat - Een wereldwijd blik   VW 
DC11 - Chico en de chocoladetrafiek BO / JW 
DC12 - Zoete groeten SO / JW / VW 
DC13 - Papier hier, schaar daar  SO / JW 
DC14 - Handel in Kwaziland SO / JW 
DC15 - Klant is Koning SO / JW 
DC16 - De duurzaamste klas SO 
DC18 - SymbioVille SO 
DC19 - Spin the economy SO 
DC20 - O. Verbloemen & Co SO / JW 
DC21 - Duurzame catering LB 
DC22 - Voedselverspilling op school bestrijden LB 
DC24 - Een gezonde geest in een gezond lichaam  VW / LB
DC25 - Sproetenkop  BO 
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Duurzame Ontwikkeling en SDG’s (DO)
DO01 - Duurzame Bibs VW / LB 
DO02 - Jong Geluid SO / VW 
DO03 - Missie 2030 SO / JW / VW  
DO09 - Hé, dat is mijn geld! LK 
DO10 - Wat doet de bank met mijn geld? VW 
DO11 - Beleidsinvloed – vlot samenwerken met een lokaal bestuur VW 
DO12 - Inspiratiemomenten voor dynamische raden  VW / LB 
DO13 - Toekomstdenken  SO / JW 
DO14 - Duurzame lokale verenigingen  VW / LB 
DO15 - Escapekoffer  BO / SO
DO16 - Labo 2030 onderwijs  SO
DO17 - Labo 2030 vrije tijd  JW 
DO18 - Aan de slag met de SDG-kar  LK / LB 

Kinder- en mensenrechten (KM)
KM01 - Begeleiding kindergemeenteraad LB 
KM02 - Kinderrechtenscholen LK 

Migratie (MI)
MI01 - Klimaat en migratie SO 
MI02 - Getuigenis van een vluchteling   SO
MI03 - Vluchtelingenspel   SO / VW 

Milieu en Klimaat (MK)
MK01 - Klimaat Fresk   SO / VW
MK02 - (grondstof)Grenzen aan de groei VW
MK04 - Eco-comedy show   SO / JW / VW / LB
MK05 - Stop#ExpressDefect  VW / LB
MK06 - De klimaatcrisis  SO / JW / VW / LB

Sociale rechtvaardigheid (SR)
SR01 - Be The Change SO 
SR02 - Strijdwaardig! SO / VW 
SR03 - Wereldhandelsspel SO / JW  / VW 
SR04 - Macht breekt wet SO / JW 
SR05 - Wereld op stoelen BO / SO / JW
SR06 - Dekolonisatie LB 
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Wereldburgerschap – diversiteit (WD)
WD01 - Samen 11 miljoen VW 
WD02 - Humor, vrije meningsuiting en religie   VW 
WD03 - Interculturele communicatie   VW 
WD04 - Racisme op je scherm: hoe ga je ermee om? VW 
WD05 - Omgaan met racisme VW 
WD06 - Omgaan met meertaligheid LK 
WD07 - Omgaan met diversiteit in de klas/op school LK 
WD08 - Oogkleppen af! SO 
WD09 - Racisme verwondt LK 
WD10 - Rafa rafa BO / SO / JW / VW 
WD11 - Blauwland-Geelland BO / JW 
WD12 - Kwinkslag SO / JW  / VW 
WD13 - Diversidentiteit SO / JW  / VW 
WD14 - Van hier naar daar SO / JW / VW 
WD15 - Coolturen! SO / JW  / VW 
WD16 - Open blik op diversiteit VW 
WD17 - Migratie in beeld SO
WD18 - Maatschappelijk thema's integreren LK
WD19 - Een mond vol tanden LK
WD20 - Verhalen als kapstok LK
WD21 - Theaterworkshop op maat van wereldburgerschap BO / SO / JW
WD22 - Inclusieve communicatie JW / SO / LK / LB
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DC01 - Duurzame voeding voor professionals
Inhoud: gezond eten voor onszelf en de planeet, daar gaan we mee aan de slag tijdens deze introductiesessie.  
We bekijken het waarom en hoe van plantaardig, fairtrade, lokaal, seizoensgebonden … en gaan daarna ook zelf  
aan de kook. 
Laat je inspireren, wissel ervaringen uit en zet de eerste stappen richting een duurzaam voedingsaanbod.

Doelgroep: medewerkers kinderdagverblijven, schoolkantines, jeugdbewegingen, …

Thema: duurzaam consumeren
Prijs: 350 EUR (weekenden en avonden meerprijs van 20%)

Duur van de vorming/workshop: halve dag

Minimum/maximum aantal deelnemers: tot 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens:
Goodplanet Belgium
c.pattyn@goodplanet.be 
website

DC03 - Heavy Metal
Inhoud: in België zijn we voor de meeste grondstoffen afhankelijk van import uit andere delen van de wereld.  
Hoe kunnen we die invoer blijven garanderen? Wie heeft die wereldwijde grondstofhandel in handen? Welke gevolgen 
heeft de aanwezigheid van grote mijnbedrijven op de bevolking en het milieu van landen als Peru of Zuid-Afrika?  
En hoe evolueren we naar een duurzamer en eerlijker gebruik van al die grondstoffen?
De leerlingen gaan in deze vlot gesmede werkwinkel op zoek naar de waarheid die achter onze gebruiksvoorwerpen 
schuilt. Interactieve werkvormen, filmfragmenten en deskundige begeleiders vergezellen de leerlingen tijdens hun 
zoektocht. Boek Heavy Metal bij jou op school en bereid je voor op heavy stuff ...

Doelgroep: 3/4/5/6/7 ASO / BSO / KSO / TSO – studenten lerarenopleiding

Thema: duurzame consumptie en productie

Prijs: 225 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 100 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: tot 25

Voorzieningen door de aanvrager: ruim, verduisterbaar lokaal met projectiemogelijkheid

Contactgegevens
Studio Globo 
gent@studioglobo.be 
tel. 09 234 04 13 
website

http://www.goodplanet.be
http://www.goodplanet.be
http://gent@studioglobo.be
https://www.studioglobo.be/aanbod/heavy-metal
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DC04 - FoodWiseAction
Inhoud: volg je voedsel van boer tot bord. Ervaar concreet wat de impact is van je voedingsgewoontes op mens en 
milieu. Ontdek alternatieve manieren om voedsel te produceren, verwerken en consumeren.

Doelgroep: 3/4/5/6/7 ASO / BSO / KSO / TSO – studenten lerarenopleiding

Thema: duurzame consumptie en productie

Prijs: 225 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 100 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: tot 25

Voorzieningen door de aanvrager: ruim, verduisterbaar lokaal met projectiemogelijkheid

Contactgegevens
Studio Globo 
gent@studioglobo.be 
tel. 09 234 04 13 
website

DC05 - Aan Tafel!
Inhoud: met deze workshop over voedselzekerheid serveren we de leerlingen straffe kost. Op onze planeet zijn 1.3 
miljard mensen overvoed en deze groep wordt alsmaar groter. Intussen lijden wereldwijd ook bijna 1 miljard mensen 
honger... een schril contrast. Hoewel deze feiten zwaar op de maag liggen, blijven we niet bij de pakken neerzitten.

Doelgroep: 3/4/5/6/7 ASO / BSO / KSO / TSO studenten – lerarenopleiding: SO

Thema: duurzame consumptie en productie

Prijs: 225 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 100 minuten (2 aansluitende lesuren)

Minimum/maximum aantal deelnemers: tot 25 leerlingen per klas

Voorzieningen door de aanvrager: ruim, verduisterbaar lokaal met projectiemogelijkheid

Contactgegevens
Studio Globo 
gent@studioglobo.be 
tel. 09 234 04 13 
website

http://gent@studioglobo.be
https://www.studioglobo.be/aanbod/foodwiseaction
http://gent@studioglobo.be
https://www.studioglobo.be/aanbod/aan-tafel
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DC07 - Oeganda in de mix
Inhoud: op zoek naar vernieuwende en pure smaken voor jouw drankjes? Dan zit je goed in Oeganda! In dit Afrikaanse 
land groeien heel wat ingrediënten die perfect in jouw feestelijke mix passen. 
Terwijl jij geniet van al dit lekkers, ontdek je bovendien de verhalen van de Oegandese onderneemsters en hun coöpera-
ties die achter deze heerlijke smaken zitten. Tijdens deze workshop van Trias komen heel wat verschillende zaken aan 
bod. Hoe maak ik de drankjes? Wat heb ik nodig?  Roeren, shaken of toch rechtstreeks in het glas? Je gaat bovendien naar 
huis met een gratis receptenboekje.

Doelgroep: volwassenen

Thema: duurzame consumptie en productie

Prijs: 350 EUR (+ 7,5 EUR per deelnemer)

Duur van de vorming/workshop: 2 à 2.5 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 50

Voorzieningen door de aanvrager: beamer, projectiescherm (of witte muur), verlengkabel en geluidsinstallatie  
(of muziekboxjes), 3 tafels, stromend water, een gootsteen en vuilnisemmers 

Contactgegevens:
Trias
aanbod@trias.ngo
tel. 02 548 01 35
website

DC08 - Honingworkshop BIJzonder VeelZIJdig
Inhoud: wist je dat een groot deel van onze voeding afhankelijk is van de bestuiving van honingbijen? En weet je dat  
de honing van deze bezige bijtjes niet alleen lekker en gezond is, maar ook heel geschikt is om allerlei doeltreffende en 
(h)eerlijke verzorgingsproducten te maken? En last but not least: weet jij welke rol de bijenteelt kan spelen voor  
ondernemende vrouwen in spe in landen zoals Oeganda?

Doelgroep: volwassenen

Thema: duurzame consumptie en productie; gendergelijkheid

Prijs: 350 EUR (+ 7 EUR per deelnemer)

Duur van de vorming/workshop: 2 à 2.5 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers: 7 - 20

Voorzieningen door de aanvrager: laptop, een beamer, een scherm, een verlengkabel en eventueel muziekboxjes. 
Daarnaast ook glaasjes (bv. likeurglaasjes of kleine wijnglazen), lepeltjes, huishoudpapier, tafels en stoelen.

Contactgegevens
Trias
aanbod@trias.ngo
tel. 02 548 01 35
website

http://aanbod@trias.ngo 
https://www.trias.ngo/nl/oeganda-in-de-mix
https://www.trias.ngo/nl/honingworkshop
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DC09 - Mocktails/cocktails à la Filipina
Inhoud: mocktails en cocktails zijn hipper dan ooit. Velen gaan op zoek naar vernieuwende, onbekende en pure smaken. 
Tijdens deze initiatie tonen de lesgevers hoe je mocktails en cocktails maakt die je vervolgens thuis kan proeven. Zo 
ontdek je de meest verrassende en verfrissende mocktails en cocktails met een typische Filipijnse toets. Terwijl je geniet 
van al dit lekkers ontdek je bovendien de verhalen van de Filipijnse coöperaties die achter die heerlijke smaken zitten. 

Doelgroep: volwassenen

Thema: duurzame consumptie en productie

Prijs: 350 EUR (+ 7,5 EUR per deelnemer)

Duur van de vorming/workshop: 2,5 à 3 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 50

Voorzieningen door de aanvrager: een beamer, projectiescherm (of witte muur), verlengkabel en geluidsinstallatie  
(of muziekboxjes). Voorzie voor de lesgever zelf ook 3 tafels, stromend water, een gootsteen, vuilnisemmers.

Contactgegevens
Trias
aanbod@trias.ngo
tel. 02 548 01 35
website

DC10 - Boeren & Klimaat – een wereldwijde blik
Inhoud: De aarde warmt op en het klimaat is in volle verandering. Overal ter wereld leveren familiale boeren inspannin-
gen om hun impact op de klimaatverandering te beperken. Tegelijk heeft het wijzigende klimaat enorme gevolgen voor 
de wereldwijde voedselproductie. Hoe gaan boeren en boerinnen hiermee om? Wat voor invloed heeft dit alles op 
voedselsystemen? En welke rol kan Trias hierin spelen? 

Tijdens deze lezing gaat landbouwjournalist Jacques Van Outryve dieper in op het specifieke karakter van voedselsyste-
men. Hij gidst ons door de diverse uitdagingen waarmee landbouwers wereldwijd geconfronteerd worden en schetst een 
aantal creatieve oplossingen. Daarbij focust hij ook op voorbeelden uit de verschillende landen waar Trias actief is. Hij 
benadert daarbij de klimaat- en voedselproblematiek vanuit een iets andere invalshoek om het debat te verrijken. 

Jacques Van Outryve is landbouwjournalist en gastdocent landbouwbeleid en bio-ethiek aan de Hogeschool Vives. 
Bovendien is hij al jarenlang een trouwe ambassadeur van Trias en bezocht hij al verschillende partners van Trias in 
Oeganda, Peru en de Filipijnen.   

  

Doelgroep: volwassenen

Thema: duurzame consumptie en productie

Prijs: 450 EUR

Duur van de vorming/workshop: 1 à 1,5 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers: min. 20 deelnemers

Voorzieningen door de aanvrager: beamer, projectiescherm (of witte muur), geluidsinstallatie en microfoon

Contactgegevens
Trias
aanbod@trias.ngo
tel. 02 548 01 35
website

https://www.trias.ngo/nl/mocktailscocktails-la-filipina
https://www.trias.ngo/nl/de-wereld-rond-met-jacques-van-outryve


10

DC11 - Chico en de chocoladetrafiek
Inhoud: via een vrolijke e-mail maken de spelers kennis met Chico. Chico is afkomstig uit Vervanyrië. Hij heeft het best 
naar zijn zin, daar in het Zuiden. Ook al kan het leven soms zeer zwaar zijn in Vervanyrië. Aan het begin van het spel lijken 
Chico en Vervanyrië voor de spelers een ver-van-mijn-bedshow te zijn. Zij maken zich immers op voor een groot feest en 
trekken zich niet veel aan van Vervanyrië. Ter voorbereiding van dat feest moeten de spelers chocoladedesserts maken. 
Met een boodschappenlijstje in de hand, racen ze door de winkel op zoek naar de nodige ingrediënten.
Wanneer de spelers ontdekken welke ingrediënten uit eerlijke of oneerlijke handel voortkomen en wat de gevolgen zijn 
van hun consumptiegedrag voor de inwoners van Vervanyrië, neemt het spel plots een andere wending.
Als ze Chico en de mensen in Vervanyrië willen helpen, zullen ze immers bewust en eerlijk moeten winkelen …

Doelgroep: 10 tot 14 jarigen

Thema: fairtrade

Prijs: 145 EUR voor jeugdwerk / 280 EUR voor onderwijs (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 32 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij
begeleiding@aanstokerij.be 
tel. 016 29 74 58
website

DC12 - Zoete groeten
Inhoud: ‘Zoete groeten’ is een rollenspel over de (eerlijke) handel van honing.
Tijdens het spel maken de spelers kennis met de commerciële weg die honing aflegt van producent tot consument. Elke 
speler vervult een bepaalde rol in de commerciële honingketen en ervaart hoe de wereldhandel in elkaar zit.

Doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar / secundair onderwijs / hoger onderwijs / volwassenen

Thema: fairtrade, democratie, wereldburgerschap, SDG’s

Prijs: 145 EUR voor jeugdwerk / 280 EUR voor onderwijs / 540 EUR voor volwassenen  
(incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 24 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij
begeleiding@aanstokerij.be 
tel. 016 29 74 58
website

https://shop.aanstokerij.be/83-chico-en-de-chocoladetrafiek.html
https://shop.aanstokerij.be/125-zoete-groeten.html
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DC13 - Papier hier, schaar daar
Inhoud: de spelers worden verdeeld in 6 groepen. Elke groep vertegenwoordigt een land en krijgt een bepaalde set 
materiaal ter beschikking.
Met dit uiterst schaarse materiaal moeten de spelers meetkundige figuren produceren waarvoor ze op de wereldmarkt 
geld krijgen. Maar de prijzen op de wereldmarkt schommelen wanneer vraag en/of aanbod veranderen.
Bovendien blijkt dat de landen uit het Zuiden en de landen uit het Noorden sterk afhankelijk zijn van elkaar en dat goed 
onderhandelen noodzakelijk is.

Doelgroep: jongeren vanaf 14 tot 18 jaar / secundair onderwijs / hoger onderwijs

Thema: duurzaamheid, wereldburgerschap

Prijs: 145 EUR voor jeugdwerk / 280 EUR voor onderwijs (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 24 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij
begeleiding@aanstokerij.be 
tel. 016 29 74 58 
website

DC14 - Handel in Kwaziland
Inhoud: Kwaziland is een fictief ontwikkelingsland. Elk jaar proberen de dorpen en de steden van Kwaziland aan de 
behoeften van hun bevolking tegemoet te komen. Om in hun opzet te slagen, rekenen ze op de hulp van de regioverant-
woordelijken en de nationale regering.
Tijdens het spel voelen de spelers de invloed van de internationale markt op de lokale economie. Is die invloed een 
zegen of een vloek? Wie houdt het hoofd boven water?

Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar tot 18 jaar / secundair onderwijs 3de graad

Thema: duurzaamheid, wereldburgerschap

Prijs: 145 EUR voor jeugdwerk / 280 EUR voor onderwijs (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 10 - 25 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://shop.aanstokerij.be/14-papier-hier-schaar-daar.html
https://shop.aanstokerij.be/85-handel-in-kwaziland.html
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DC15 - Klant is Koning
Inhoud: in ‘Klant is Koning’ kopen de spelers tijdens de 3 kooprondes per duo producten aan die ze zelf verkiezen. Ze 
hebben de keuze tussen verschillende merken die verschillen in prijs, duurzaamheid en populariteit. De spelers krijgen 
hiervoor een startbudget. 
In elke koopronde worden er verschillende producten aangeboden. Het ene product is al duurzamer dan het andere. Hoe 
ze hun startbudget inzetten en of ze al dan niet duurzaam consumeren, is dus aan de spelers. De kooprondes worden 
afgewisseld met een nieuwsronde, een actualiteitsronde en een politieke ronde.
De spelers staan kort stil bij de effecten van hun koopgedrag op de mens en het milieu. Want elk gekocht product is ooit 
geproduceerd geweest. Om deze producten te maken, zijn er m.a.w. grondstoffen en energie verbruikt en is er mankracht 
aan te pas gekomen. De gekochte producten hebben elk verschillende productie-effecten. 
Na het spel reflecteren de spelers over de gevolgen van hun aankopen en waarin de gekochte producten van elkaar 
verschillen. Wat zijn duurzame alternatieven en hoe herken je ze?

Doelgroep: secundair onderwijs 2de en 3de graad / jongeren van 14-18 jaar

Thema: duurzaamheid, democratie, wereldburgerschap

Prijs: 145 EUR voor jeugdwerk / 280 EUR voor onderwijs (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 10 - 24 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

DC16 - De duurzaamste klas
Inhoud: duurzaamheid is een mooi en veel gebruikt containerbegrip. Maar wat betekent het? Het is een allesomvattend 
begrip, waarop de hele maatschappij geëvalueerd kan worden.
Doorheen het spel ervaren de spelers het verschil tussen milieu en klimaat, worden ze uitgedaagd om zelf na te denken 
over de mogelijkheden en aangespoord om actie te ondernemen zodat ze een verschil kunnen maken.
Verschillende teams strijden om de titel van de duurzaamste klas. Ze moeten hun klas zo tevreden mogelijk krijgen door 
opdrachten en situaties op te lossen. Gaan ze voor populaire keuzes die veel punten opleveren of houden ze rekening 
met de impact op de planeet? Wie zal de meest tevreden klas hebben? Wie is zorgzaam met de planeet omgegaan? Wie 
is uiteindelijk de echte winnaar?

Doelgroep: secundair onderwijs 1ste graad

Thema: duurzaamheid, klimaat, wereldburgerschap

Prijs: 280 EUR voor onderwijs (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 6 - 25 spelers

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://shop.aanstokerij.be/438-klant-is-koning.html
https://shop.aanstokerij.be/593-duurzaamste-klas.html
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DC18 - SymbioVille
Inhoud: het spel speelt zich af in de stad SymbioVille, waar 6 bedrijven zijn gevestigd. De spelers zijn met hun team 
bedrijfsleiders van hun eigen bedrijf. Ze krijgen elk een Business Model Canvas (BMC) met de nodige informatie over hun 
bedrijf.
Tijdens het spel handelen ze, vanuit een bepaalde rol, steeds in functie van hun bedrijf. Dit moeten ze op een duurzame 
manier runnen. Ze worden gestimuleerd om samen te werken en creatieve oplossingen te bedenken die waarde creëren 
voor hun eigen bedrijf, de bedrijven van de andere spelers en de stad. De voordelen van duurzaam en circulair onderne-
men worden zo voor iedereen zichtbaar.
De spelers maken kennis met biomimicry. Via ‘BioMemory’ gaan de spelers op zoek naar voorbeelden uit de natuur en 
toepassingen daarop, zoals de Japanse Shinkansen Kogeltrein die gebaseerd is op de snavel van de ijsvogel.

Doelgroep: secundair onderwijs 3de graad / hoger onderwijs / volwassenen

Thema: duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sdg’s

Prijs: 280 EUR voor onderwijs / 540 EUR voor volwassenen  
(incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 6 - 18 spelers

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://shop.aanstokerij.be/386-symbioville.html
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DC19 - Spin the economy
Inhoud: de spelers worden verdeeld over 5 groepen. Elke groep stelt een directieteam van een bedrijf voor. De opdracht 
is heel eenvoudig: ‘Run het bedrijf zo goed mogelijk’. De spelers mogen zelf bepalen hoe ze dit interpreteren.
De spelers runnen het bedrijf gedurende enkele jaren (=rondes). Tijdens een jaar worden er grondstoffen aangekocht, 
investeringen uitgevoerd, afgewerkte producten gemaakt, afvalstoffen verwerkt, onderhandeld met andere bedrijven …
Alle beslissingen binnen een bedrijf moeten met de hele groep genomen worden. Elke speler krijgt ook een specifieke 
rol. Aan elke rol hangt een taak vast waar deze speler verantwoordelijk voor is.
Wat de spelers op voorhand niet weten, is dat er nog enkele addertjes onder het gras zitten. Het aantal ‘nieuwe’ 
 grondstoffen dat aangekocht kan worden, is beperkt. Daarnaast hangen er ook gevolgen aan een te grote algemene 
afvalproductie en niet alle mogelijke investeringen hebben op lange termijn een positief effect. Zullen de spelers de 
juiste keuzes maken en effectief het 'beste' bedrijf runnen?.

Doelgroep: secundair onderwijs 2de en 3de  graad

Thema: duurzaamheid,  maatschappelijk verantwoord ondernemen, sdg’s

Prijs: 280 EUR voor onderwijs (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 15 - 25 spelers

Voorzieningen door de aanvrager: Informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

DC20 - O. Verbloemen & Co
Inhoud: ‘O. Verbloemen & Co’ is een spel over het (onbekende) verhaal achter snijbloemen en toont spelenderwijs aan 
hoe de snijbloemensector mensenrechten schendt en het milieu schade toebrengt.
Het spel benadert het thema vanuit het perspectief van de bloemenproducenten. De spelers worden als leiders van een 
bloemenbedrijf geconfronteerd met de gevolgen van hun productiewijze voor mens en natuur.
Elk bedrijf heeft voorlopig enkel een stuk grond met daarop een loemenplantage. De plantages liggen verspreid over een 
denkbeeldige wereld. De kaart is onderverdeeld in 2 regio’s: Paramo en Landras. Deze 2 regio’s verschillen sterk van 
elkaar en dat heeft gevolgen voor de plantages die er liggen.
De teams hebben als doel om hun pas opgestart bedrijf verder uit te bouwen en het zo goed mogelijk te leiden.

Doelgroep: secundair onderwijs 3de graad / jongeren 14 - 18 jaar / hoger onderwijs / volwassenen

Thema: duurzaamheid,  maatschappelijk verantwoord ondernemen, wereldburgerschap

Prijs: 165 EUR voor jeugdwerk / 310 EUR voor onderwijs / 600 EUR voor volwassenen  
(incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 150 - 180 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 25 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://shop.aanstokerij.be/603-spin-the-economy.html
https://shop.aanstokerij.be/67-overbloemen-co.html
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DC21 - Duurzame catering
Inhoud: met je aanbesteding heb je een krachtig instrument in handen om in te zetten op gezonde en duurzame voeding. 
Maar hoe integreer je duurzaamheids- en gezondheidscriteria in deze aanbesteding? En op welke vlakken kan je de 
catering al aanpassen binnen de huidige aanbesteding? In deze workshop komt een hele reeks thema’s aan bod: van 
vleesvermindering en voedselverspilling, tot seizoensgebonden en fairtrade producten en meer.
Na deze workshop verder aan de slag rond gezonde, duurzame en toegankelijke voeding op de scholen in jouw stad of 
gemeente? We begeleiden je graag verder.

Doelgroep: ambtenaren, schoolbesturen en  scholengroepen

Thema: voedsel, grondstoffen, klimaat

Prijs: 786,5 EUR (incl. BTW)

Duur van de vorming/workshop: halve dag

Minimum/maximum aantal deelnemers: 1 -3 0

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Rikolto  
naomi.dries@rikolto.org 
tel. 016 31 65 80 · gsm 0495 94 58 42 
website

DC22 - Voedselverspilling op school bestrijden 
Inhoud: wereldwijd wordt 1/3 van alle voeding verspild. Ook op school gaat vaak heel wat voeding verloren. In de 
kantine, op evenementen, in de leraarskamer, … Ontdek in deze workshop hoe je voedselverspilling onder de aandacht 
brengt, de verspilling op school in kaart brengt én op basis hiervan gerichte actie onderneemt. 
Na deze workshop verder aan de slag rond gezonde, duurzame en toegankelijke voeding op de scholen in jouw stad of 
gemeente? We begeleiden je graag verder.

Doelgroep: ambtenaren, schoolbesturen, scholengroepen en grootkeukens/cateraars

Thema: voedsel, grondstoffen, klimaat

Prijs: 870 EUR (incl. BTW)

Duur van de vorming/workshop: halve dag

Minimum/maximum aantal deelnemers: 1 - 30

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Rikolto   
naomi.dries@rikolto.org 
tel. 016 31 65 80 · gsm 0495 94 58 42 
website

https://www.rikolto.be/nl/onze-diensten/goodfoodschool-begeleiding-voor-steden-en-gemeenten
https://www.rikolto.be/nl/onze-diensten/goodfoodschool-begeleiding-voor-steden-en-gemeenten
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DC24 - Een gezonde geest in een gezond lichaam op een gezonde 
planeet 
Inhoud: vanuit de invalshoek van gezond en gelukkig leven bekijken we in deze workshop hoe ons welbevinden 
samenhangt met het welbevinden van de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn. Met concrete voorbeelden en een 
beetje humor bekijken we hoe gezonde voeding prima kan samengaan met een kleinere ecologische voetafdruk. Hoe 
samenwerken en delen goed is voor onszelf en de leefomgeving. Hoe belangrijk de natuur is voor ons lichaam. 

Zonder culpabiliseren of welles-nietes discussie bekijken we samen hoe we kunnen zorgen dat iedereen uiteindelijk goed 
kan leven, zonder de planeet om zeep te helpen.

Doelgroep: deze sessie is ontwikkeld speciaal voor organisaties zoals Okra, Neos en anderen die zich op senioren 
richten. Maar ook andere organisaties die vooral vijftigplussers bereiken, kunnen dit programmeren.

Thema: gezondheid, gezonde planeet, SDG’s, solidariteit, veerkracht

Prijs: 340 EUR

Duur van de vorming/workshop: ongeveer 80 minuten (kan met pauze tussendoor) 

Minimum/maximum aantal deelnemers: 15 - 60

Voorzieningen door de aanvrager: beamer en scherm, eventueel microfoon afhankelijk van aantal deelnemers.

Contactgegevens 

Steven Vromman 
gsm 0486 07 26 06 
steven@lowimpactman.be 
website

mailto:steven%40lowimpactman.be?subject=
https://lowimpactman.blog/
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DC25 - Sproetenkop 
Inhoud: eerlijke handel... begrijpbaar voor jonge tieners?

In ‘Sproetenkop’ vindt Max de oplossing voor zijn pestprobleem: vertrouwen en vooral zelfvertrouwen. We reizen in zijn 
hoofd mee naar Ghana en Ivoorkust en gek genoeg hebben de cacaoboeren ook daar datzelfde vertrouwen nodig om tot 
een menswaardig bestaan te komen. Max ontdekt ook hoe dat vertrouwen van hieruit kan gevoed worden. Sproetenkop 
is een voorstelling met een acteur en levensgrote poppen, een weloverwogen smeltkroes van vertel- en figurentheater, 
gedragen op een muzikale basis. 

Doelgroep: 9+ (voornamelijk 3de graad lagere school)

Thema: eerlijke handel, duurzaam consumeren en produceren

Prijs: 620 EUR voor de eerste voorstelling op een dag, 490 EUR voor de tweede of derde op dezelfde dag

Duur van de vorming/workshop: ongeveer een lesuur per voorstelling, opbouw minimum 1,5 u - afbraak 1 u 

Minimum/maximum aantal deelnemers: geen minimum, max 150 indien goed zicht op scène

Voorzieningen door de aanvrager: indien in theaterzaal, voorzien wij een technische fiche. Kan ook in een (liefst 
verduisterde) polyvalente zaal. We voorzien dan zelf licht- en geluidsinstallatie.

Contactgegevens 

Theater Hustepot 
Tom Van Mieghem 
info@theaterhutsepot

mailto:info%40theaterhutsepot?subject=
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D001 - Duurzame Bibs
Inhoud: bibliotheken zijn als deeleconomie bij uitstek ‘duurzaam’. Ze zijn dan ook de uitgelezen plek waar burgers en 
consumenten kunnen nadenken over hun bijdrage en engagement rond de SDGs.

LINC wil - net als bibliotheken - een rol spelen in het stimuleren van maatschappelijke geletterdheid bij het brede publiek. 
Daarom bieden we een vorming aan waarbij de 17 SDGs en hun context in klare taal worden uitgelegd en vertaald naar 
een eerste oefening over de rol die bibs hierin kunnen spelen.

Doelgroep: bibliotheekmedewerkers en -vrijwilligers, middenveldorganisaties en gemeentebesturen

Thema: duurzame ontwikkeling en SDG's

Prijs: 441 EUR

Duur van de vorming/workshop: 3 uur 

Minimum/maximum aantal deelnemers: tot 20

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Linc vzw 
dirk.bocken@linc-vzw.be 
website

DO02 - Jong Geluid
Inhoud: wereldwijde solidariteit als antwoord op de uitdagingen waar we voor staan. De workshop Jong geluid toont 
inspirerende jongeren die met hun acties bouwen aan een meer rechtvaardige en duurzame samenleving.

Doelgroep: 3/4/5/6/7 ASO / BSO / KSO / TSO  – studenten lerarenopleiding

Thema: duurzame ontwikkeling en SDG's

Prijs: 225 EUR (voor een halve dag)

Duur van de vorming/workshop: 100 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 10 - 25

Voorzieningen door de aanvrager: ruim, verduisterbaar lokaal met projectiemogelijkheid

Contactgegevens
Studio Globo  
gent@studioglobo.be 
tel. 09 234 04 13 
website

https://www.linc-vzw.be/trajecten/duurzame-bibs
https://www.linc-vzw.be/trajecten/duurzame-bibs
https://www.linc-vzw.be/trajecten/duurzame-bibs
https://www.studioglobo.be/aanbod/jong-geluid
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DO03 - Missie 2030
Inhoud: hoe duurzaam gaan we om met onze enige aarde? Wat kan jij doen om minder energie te verbruiken, je 
 consumptie te beperken, voor minder afval te zorgen ...? Speel ‘Missie 2030’ en kijk niet vanop een afstand toe hoe  
de wereld verandert.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vormen een kader om duurzaam beleid te voeren. Eind 2015 lanceerden de 
Verenigde Naties een plan voor de wereld: Agenda 2030. Deze agenda bevat 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
om de komende 15 jaar wereldwijd aan duurzame ontwikkeling te werken. Deze doelstellingen zijn van cruciaal belang 
voor de mensheid en de planeet. Hierin wordt op een duurzame manier vraag en aanbod op elkaar afgestemd zodat de 
aarde leefbaar blijft.

Hoe gaan 8 miljard mensen in 2030 de klimaatverandering terugdringen, kwaliteitsvol onderwijs lopen en waardig werk 
verrichten? Samen met provincie Vlaams-Brabant ontwikkelden we 'Missie 2030', een teamspel dat jongeren over het lot 
van mens en planeet doet nadenken.

Doelgroep: 16 - 18 jaar / secundair onderwijs 3de graad / hoger onderwijs / volwassenen

Thema: SDG’s, duurzame ontwikkeling

Prijs: 165 EUR voor jeugdwerk / 310 EUR voor onderwijs / 600 EUR voor volwassenen  
(incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 150 - 180 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 25 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://www.sdgs.be/nl/teamspel-missie-2030


20

DO09 - Hé, dat is mijn geld! 
Inhoud: de workshop 'Hé, dat is mijn geld!' combineert verschillende leerdoelen van financiële geletterdheid en compe-
tenties uit de leerlijn van actief burgerschap. De interactieve werkvormen dagen de leerlingen uit om een standpunt in te 
nemen, die te beargumenteren en zelf op onderzoek uit te gaan. Naast het voel- en denkaspect komt ook het doe-aspect 
aan bod. Leerlingen krijgen via deze workshop inzicht hoe ze als actieve burger een verschil kunnen maken.
In de nascholing ervaar je als leerkracht allereerst zelf de workshop. Daarna gaan we in op de verschillende methodieken 
en eventuele vragen. Daarnaast zoeken we naar eventuele oplossingen om de mogelijke drempels om deze workshop 
toe te passen in je lessen op te lossen.
Na deze opleiding sta je krachtig in je schoenen en heb je alle tools om er zelf mee aan de slag te gaan.

Doelgroep: leerkrachten 1ste, 2de en 3de graad BSO, TSO, KSO en ASO

Thema: wereldburgerschap, duurzame ontwikkeling

Prijs: 450 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 3 uur 

Minimum/maximum aantal deelnemers: minimum 10

Voorzieningen door de aanvrager: informatie wordt meegegeven bij de aanvraag

Contactgegevens
Fairfin 
info@fairfin.be 
tel. 02 201 07 70 
website

DO10 - Wat doet de bank met mijn geld?
Inhoud: benieuwd wat je geld zoal uitspookt eenmaal het op je rekening staat? Het slaapt namelijk niet op de bank. De 
financiële keuzes die banken vandaag met dat geld maken, bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. Een bank kan 
bijvoorbeeld kiezen om te investeren in groene energie, of in wapenbedrijven. Hoe komt het dat nog zoveel geld wordt 
geïnvesteerd in praktijken die slecht zijn voor onze wereld?
In deze vorming legt FairFin uit wat er achter de schermen van een bank gebeurt. In het tweede deel van de vorming 
reiken we oplossingen aan.
Zijn er alternatieven? Waar kun je zelf naartoe met je geld, binnen en buiten het bestaande geldsysteem?

Doelgroep: volwassenen

Thema: wereldburgerschap, duurzame ontwikkeling

Prijs: 250 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 1 tot 2 uur (extra tijd voor vragen)

Minimum/maximum aantal deelnemers: 15 - 30 personen

Voorzieningen door de aanvrager: beamer, projectiescherm (of witte muur), geluidsinstallatie (kleine computerboxjes 
volstaan) en een laptop met internet.

Contactgegevens
Fairfin 
info@fairfin.be 
tel. 02 201 07 70 
website

https://www.fairfin.be/nascholing-voor-leerkrachten-he-dat-mijn-geld
https://www.fairfin.be/vorming-wat-doet-de-bank-met-mijn-geld
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DO11 - Beleidsinvloed - vlot samenwerken met een lokaal bestuur
Inhoud: aankloppen bij het lokale beleid is niet altijd even eenvoudig: om een eigen beleidsidee te introduceren, om 
samenwerking of ondersteuning te bekomen… Deze workshop behandelt een aantal verschillende thema's: werking van 
gemeentebestuur, meerjarenplanning, juridische participatiegaranties, hefbomen voor een constructieve dialoog en tips 
voor de opmaak van beleidsaanbevelingen. 
Bij deze activiteit kan, in overleg met de begeleider, de nadruk worden gelegd op specifieke lokale uitdagingen en 
vragen.    

Doelgroep: volwassenengroepen, lokale burgerinitiatieven, geïnteresseerde inwoners

Thema: wereldburgerschap, burgerparticipatie

Prijs: 310 EUR

Duur van de vorming/workshop: 2 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers: onbepaald

Voorzieningen door de aanvrager: beamer en scherm

Contactgegevens
De wakkere burger vzw 
info@dewakkereburger.be 
tel. 02 274 24 01 
website

DO12 - Inspiratiemomenten voor dynamische raden
Inhoud: gemeentelijke adviesraden krijgen regelmatig kritiek op hun werking. Toch blijft het engagement van hun leden 
heel wat potentieel in zich dragen. 
Via vernieuwende praktijkvoorbeelden en concrete tips  willen we de nodige inspiratie bieden voor een meer dynamische 
werking. De krijtlijnen daarbij zijn: soepele structuren, tijdelijk lidmaatschap, thematische aanpak … en een bredere 
betrokkenheid. 
Bij deze activiteit kan, in overleg met de begeleider, de nadruk worden gelegd op specifieke lokale uitdagingen en 
vragen.    

Doelgroep: leden adviesraden, lokale begeleidende ambtenaren, burgerinitiatieven

Thema: (wereld)burgerschap, burgerparticipatie

Prijs: 310 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 1 - 2 uur (in overleg)

Minimum/maximum aantal deelnemers: onbepaald

Voorzieningen door de aanvrager: beamer en scherm

Contactgegevens
De wakkere burger vzw 
info@dewakkereburger.be 
tel 02 274 24 01 
website

https://www.dewakkereburger.be/
https://adviesraden.home.blog/toekomstvisie/
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DO13 - Toekomstdenken
Inhoud: in deze workshop gaan we aan de slag met een aantal technieken uit de toekomstkunde. Hoe kunnen we 
mogelijke scenario’s ontwikkelen? Hoe werkt verandering en hoe functioneren systemen? Wat zijn kantelpunten en 
feedbackmechanismen? Hoe kunnen we een toekomstbeeld schetsen op basis van de informatie die we hebben? En hoe 
kunnen we stappen zetten om de gewenste toekomst vorm te geven?
Via opdrachten in groepjes leren de deelnemers stapsgewijs een aantal toekomstvaardigheden. In functie van de 
beschikbare tijd kan een creatieve oefening (brief naar de toekomst of collage) toegevoegd worden.    
Doelgroep: jongeren secundair onderwijs, 2de en 3de graad, alle finaliteiten

Thema: toekomstdenken, transitie, verbeelding, systeemdenken, wereldburgerschap

Prijs: 340 EUR (incl. werkbladen)

Duur van de vorming/workshop: minimum 2 opeenvolgende lesuren, eventueel 3 lesuren

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 30

Voorzieningen door de aanvrager: beamer en scherm, tafels en stoelen, flipchart of bord

Contactgegevens 

Steven Vromman 
gsm 0486 07 26 06 
steven@lowimpactman.be 
website

DO14 - Duurzame lokale verenigingen
Inhoud: bij deze workshop ligt de nadruk op het grondig onder de loep nemen van de duurzaamheid van een lokale 
vereniging. Hoe zit het met energieverbruik in de lokalen? Hoe organiseer je duurzame activiteiten met een minimum aan 
afval? Hoe kan je Fair Trade en toegankelijkheid integreren? Wat is duurzame catering? Wat met de mobiliteit die samen-
hangt met je activiteiten? Hoe vergroot je het draagvlak bij je bezoekers en leden om duurzaam te zijn? Hoe kan je vereni-
ging de SDG’s gebruiken als een instrument om de werking te verbeteren? Hoe communiceer je best over deze thema’s? 
Hoe maak je een nulmeting? Aan de hand van checklists en met veel concrete info kunnen deelnemers daarna aan de 
slag in de eigen vereniging.  
Doelgroep: iedereen die betrokken is bij een lokale vereniging. Bestuurders, vrijwilligers, organisatoren en beroepskrach-
ten van sportclubs, jeugdwerk, socio-culturele verenigingen en andere organisaties.

Thema: duurzaamheid, communicatie, wereldburgerschap, Fair Trade, evenementen, SDG’s

Prijs: 340 EUR (incl. werkbladen) 

Duur van de vorming/workshop: 100 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 30

Voorzieningen door de aanvrager: beamer, scherm, tafels, stoelen, flipchart of bord. Eventueel kan gevraagd worden 
een bundel met info te kopiëren voor de deelnemers.

Contactgegevens 

Steven Vromman 
gsm 0486 07 26 06 
steven@lowimpactman.be 
website

mailto:steven%40lowimpactman.be?subject=
https://lowimpactman.blog/
mailto:steven%40lowimpactman.be?subject=
https://lowimpactman.blog/
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DO15 - Escapekoffer
Inhoud: een boodschap uit de toekomst bereikt jouw groep. Ga jij de missie aan en help je mee de wereld te redden 
door deze opnieuw kleur te geven? Ontdek op een spannende manier de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen. Ga met jouw groep de uitdaging aan en kraak de codes!  

MISSION SDG – SDG’s kleuren de wereld
Deze missie kan aangegaan worden door alle groepen van 12 t.e.m. 28 deelnemers met een leeftijd van 10 tot 14 jaar. De 
groep krijgt een boodschap uit het jaar 2030. De wereld is helemaal grijs geworden, omdat de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen door veel mensen vergeten zijn. Bij toeval heeft men tijdscapsules opgegraven. Er wordt beweerd dat deze 
terug kleur in de wereld kunnen brengen. Er is echter één probleem … Zonder kennis over de SDG’s (Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen) zijn deze niet open te krijgen. Laat je leerlingen via het kraken van codes, oplossen van raadsels en 
het uitvoeren van proefjes, op een spelende wijze de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kennen. 

De koffer is verkrijgbaar vanuit Studio Globo Roeselare.

Materialen: 
- handleiding 
- escapegame met digitale component
- sleutelkluis met 36 sleutelhangers
- 7 tijdscapsules met bijhorende infofiches en materiaal
- groepsverdelingskaarten
- opruimfiches + whiteboardstiften
- materiaal voor nabespreking

Doelgroep: 3de graad lager onderwijs en 1e graad secundair onderwijs
Thema: duurzame ontwikkeling, SDG’s

Prijs: 100 EUR voor 2 weken (inclusief verzending en ophaling door transportdienst)

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 28

Contactgegevens
Studio Globo 
gent@studioglobo.be 
tel. 09 234 04 13 
website

http://gent@studioglobo.be
https://www.studioglobo.be/aanbod/escapekoffer
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DO16 – LABO2030 voor onderwijs
Inhoud: Labo2030 is een kunst- en cultuureducatief project over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s/Sustainable 
Development Goals) voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Kunst en cultuur zijn het middel bij uitstek om de SDG’s zicht-
baar, bespreekbaar en voelbaar te maken. Jongeren denken zelf na over deze thema’s. Ze krijgen ruimte om constructief 
en kunstzinnig hun gedachten, emoties en ideeën te uiten. 

Er zijn 4 Labo’s. Elk Labo focust op een andere SDG. Bij elk labo gaan de jongeren aan de slag met één of meerdere 
kunstdisciplines. Je kiest 1 of meerdere labo’s voor jouw klas.
- Labo Gelijkheid: theater en slam poetry
- Labo Gender: podcast
- Labo Klimaat: muziek en beeldende kunst
- Labo Consumptie: fotografie en fashion

Materialen: 
Elk Labo bestaat uit:
- educatief materiaal voor:
 3 introlessen voor de projectdag (3 x 50 minuten gegeven door een leerkracht)
 2 actielessen na de projectdag (2 x 50 minuten gegeven door een leerkracht)
- prints van de lesmap voor leerkrachten
- prints van de bundel voor leerlingen (per leerling)
- 1 projectdag van 6 lesuren (gegeven door een artiest-docent van Muzische Workshops vzw)

Doelgroep: secundair onderwijs 2de graad
Thema: duurzame ontwikkeling, SDG’s

Prijs: voor 1 labo: 660 EUR

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 25

Contactgegevens
Muzische workshops 
labo2030@muzischeworkshops.be
website

mailto:labo2030%40muzischeworkshops.be?subject=
https://www.muzischeworkshops.be/projecten/labo2030/
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DO17 – Labo2030 voor vrije tijd
Inhoud: Labo2030 is een kunst- en cultuur-educatief project over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s/Sustainable 
Development Goals) voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Kunst en cultuur zijn het middel bij uitstek om de SDG’s zicht-
baar, bespreekbaar en voelbaar te maken. Jongeren denken zelf na over deze thema’s. Ze krijgen ruimte om constructief 
en kunstzinnig hun gedachten, emoties en ideeën te uiten. 

Er zijn 4 Labo’s. Elk Labo focust op een andere SDG. Bij elk labo gaan de jongeren aan de slag met één of meerdere 
kunstdisciplines. Je kiest 1 of meerdere labo’s voor jouw groep. Elke Labo duurt 2 dagen van 6 uur per dag.
- Labo Gelijkheid: theater en slam poetry
- Labo Gender: podcast
- Labo Klimaat: muziek en beeldende kunst
- Labo Consumptie: fotografie en fashion
 
Doelgroep: 14 tot 18 jaar
Thema: duurzame ontwikkeling, SDG’s

Duur van de vorming/workshop: 1 projectdag van 6 lesuren  
(gegeven door een artiest-docent van Muzische workshops vzw)

Prijs: 1170 EUR 

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 15

Voorzieningen door de aanvrager: de locatie- en materiaal- vereisten zijn afhankelijk van het gekozen Labo. Meer info 
op aanvraag.

Contactgegevens
Muzische workshops 
labo2030@muzischeworkshops.be
website

mailto:labo2030%40muzischeworkshops.be?subject=
https://www.muzischeworkshops.be/projecten/labo2030/
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DO18 – Aan de slag met de SDG-kar
Inhoud: de SDG-kar is een ideaal instrument om in je gemeente met kinderen en gezinnen te werken rond de complexe 
SDG’s. De mobiele mini-tentoonstelling bestaat uit:
- 6 infopanelen die de SDG’s eenvoudig voorstellen
- 17 praktische tips over hoe je zelf een steentje kunt bijdragen
- een hinkelspel voor kinderen om al spelend te leren over de SDG’s
- een bijhorend lespakket voor scholen op maat van de 2de en 3de graad lager onderwijs.

Djapo, een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld, ontwikkelde de 
SDG-kar samen met de Arteveldehogeschool en met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Tijdens de workshop ga je niet alleen dieper in op duurzame ontwikkeling en de SDG’s zelf. Je verkent ook hoe lokale 
besturen kansen grijpen om ze te laten leven in de gemeente en welke rol de SDG-kar hierin kan spelen. Je kijkt boven-
dien ook even over het muurtje van enkele scholen die de SDG’s als interessante leercontext zien op school en in de klas, 
en welke aanpak het gesprek rond maatschappelijke thema’s kan bevorderen.
Voor deze workshop dien je de SDG-kar zelf ook te reserveren via mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be. De klusjes-
dienst van de Provincie kan de kar komen opstellen op een school, in de bib, in het gemeentehuis,… Idealiter plan je de 
workshop aan het begin van het bezoek van de kar in jouw gemeente. 
 
Doelgroep: Medewerkers van een lokaal bestuur, bibliotheekmedewerkers, leerkrachten en directies van het lager 
onderwijs (de workshop kan doorgaan voor een mix van deze doelgroep)
Thema: duurzame ontwikkeling, SDG’s

Duur van de vorming/workshop: 2 uur

Prijs: 352 EUR 

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5 - 25

Voorzieningen door de aanvrager: scherm, beamer, stoelen, flipchart. 

Contactgegevens

Djapo vzw 
info@djapo.be
tel. 016 29 21 27
website

mailto:info%40djapo.be?subject=
https://djapo.be/sdg-kar-17-werelddoelstellingen-op-rij/
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KM01 - Begeleiding kindergemeenteraad
Inhoud: wil je werk maken van participatie binnen je gemeente? Zoek je ideeën om kinderen en jongeren te betrekken bij 
je beleid? Laat kinderen uit je gemeente tijdens een kindergemeenteraad mee nadenken over hoe kindvriendelijk je 
gemeente is en wat er nog beter kan. De kinderen brengen in kaart welke fijne plekken er al zijn en bedenken acties om 
de gemeente duurzaam te maken. Kortom, ze geven ideeën over hoe je gemeente een nóg betere plek kan zijn voor 
kinderen en jongeren. Djapo helpt je graag met de opstart en/of begeleiding van zo’n kindergemeenteraad.

Doelgroep: ambtenaren

Thema: wereldburgerschap, kinderrechten

Prijs: 1500 EUR

Duur van de vorming/workshop: 3 sessies verspreid over een schooljaar

Voorzieningen door de aanvrager: informatie wordt meegegeven bij aanvraag

Contactgegevens
Djapo vzw 
info@djapo.be 
tel. 016 29 21 27 
website

KM02 - Kinderrechtenscholen
Inhoud: wil je werk maken van kinderrechten in jouw gemeente? Misschien wordt een school uit jouw gemeente binnen-
kort wel een School for Rights of Kinderrechtenschool? 
Een School for Rights of Kinderrechtenschool is een school waar kinderen zich bewust zijn van hun rechten en die van 
leeftijdsgenoten wereldwijd. De school geeft kinderrechten een plaats in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het 
schoolreglement, activiteiten ... 
We gaan minimum twee schooljaren aan de slag en bekijken wat de sterktes en uitdagingen zijn van de school op vlak 
van kinderrechten. 
Dit is een aanbod dat Djapo in partnerschap met andere organisaties vormgeeft. Per schooljaar kunnen slechts een 
beperkt aantal scholen instappen. Wacht dus niet te lang met je aanvraag!

Doelgroep: leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs

Thema: wereldburgerschap, kinderrechten

Prijs: 500 EUR per schooljaar 
Voor lager onderwijs zijn dit 2 schooljaren (= 1000 EUR in totaal) 
Voor secundair onderwijs zijn dit 3 schooljaren (= 1500 EUR in totaal)

Duur van de vorming/workshop: begeleidingsproces over 2 schooljaren (kleuter- en lager onderwijs) –  
3 schooljaren (secundair onderwijs)

Minimum/maximum aantal deelnemers: n.v.t. 

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Djapo vzw 
info@djapo.be 
tel 016 29 21 27 
website

https://djapo.be/traject-op-maat/
http://www.schoolforrights.be/
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MI01 - Klimaat en migratie
Inhoud: klimaatverandering, hoe werkt dat ook alweer? En wat heeft het te maken met migratie? 
In deze workshop maken we de link tussen deze thema’s duidelijk en gaan we op zoek naar oplossingen om klimaat-
verandering tegen te gaan. Hoe ziet onze wereld er over 50 jaar uit? En welke stappen kunnen we nu al nemen om hier  
te geraken?

Doelgroep: 2de en 3de graad secundair

Thema: klimaat, migratie

Prijs: 350 EUR voor een halve dag. Weekenden en avonden meerprijs van 20%.

Duur van de vorming/workshop: halve dag

Minimum/maximum aantal deelnemers: max. 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Goodplanet Belgium 
c.pattyn@goodplanet.be 
website

MI02 - Getuigenis van een vluchteling
Inhoud: onze ervaring leert ons dat een getuigenis van vluchteling een grote impact kan hebben op leerlingen/ 
studenten. De vluchtelingenproblematiek is vaak een ver-van-ons-bedshow. We verschuilen ons achter bepaalde ‘feiten’ 
en argumenten die we oppikken in de media of via onze vriendenkring. Deze getuigenis, die vaak emotioneel en 
 aangrijpend is, zorgt ervoor dat de vluchtelingenthematiek dicht op hun vel komt ...
De leerlingen/studenten krijgen de kans om vragen te stellen aan de vluchteling.
De getuigenis is meestal in het Engels (of het Frans), recent hebben een aantal Nederlandstalige getuigen zich 
 aangediend die wensen hun vluchtverhaal te delen.

Doelgroep: 2de en 3de graad secundair onderwijs, hoger onderwijs

Thema: migratie, vluchtelingen

Prijs: 210 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 2 lesuren

Minimum/maximum aantal deelnemers: 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
School zonder racisme 
arne@schoolzonderracisme.be 
website

https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerlingen/getuigenis-van-een-vluchteling
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MI03 - Vluchtelingenspel
Inhoud: in dit spel kruipt iedere leerling in de huid van een vluchteling. Er is vorming voor de 1ste en 2de graad en een 
vorming voor de 3e graad die van elkaar verschillen. Na het spel volgt er een nabespreking waar er ruimte is voor 
verdieping, reflectie en debat. Hierbij schuwen we niet de hete hangijzers maar willen we vooral zoveel mogelijk vertrek-
ken van de ervaringen van de leerlingen. Om deze reden worden verschillende (neergeschreven) denkopdrachten, die 
tijdens het spel aan bod kwamen, pas besproken tijdens de nabespreking. Op deze manier wordt het spel sterker 
verweven met de nabespreking en kunnen we meer vertrekken vanuit de bevindingen van de leerlingen.

Doelgroep: 1ste en 2de graad secundair en vorming voor de 3de graad secundair

Thema: migratie, vluchtelingen

Prijs: 210 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 2 lesuren

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
School zonder racisme 
arne@schoolzonderracisme.be 
website 1ste en 2de graad 
website 3de graad

https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerlingen/vluchtelingenspel-1e2e-graad
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerlingen/vluchtelingenspel-3e-graad
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MK01 - Klimaat Fresk 
Inhoud: dankzij dit spel rond collectieve intelligentie raken jouw leerlingen/medewerkers vertrouwd met de oorzaken en 
gevolgen van klimaatverandering. Daarna bieden we hen een moment van reflectie om realiseerbare oplossingen te 
vinden.

Zo verloopt de workshop:
1. We spelen een kaartspel dat verschillende aspecten - oorzaken en gevolgen - van de klimaatverandering aan het licht  
 brengt.
2. We traceren samen de keten van gebeurtenissen die leiden tot klimaatverandering.
3. We transformeren uw 'klimaat fresk' in een muurschildering, met aandacht voor mogelijke oplossingen.
4. We belichten de rol van verschillende actoren; individueel, collectief en maatschappelijk, in de strijd tegen  
 klimaatverandering. 

Doelgroep: volwassenen en secundair onderwijs

Thema: klimaat

Prijs: 350 EUR voor een halve dag. Weekenden en avonden meerprijs van 20%.

Duur van de vorming/workshop: halve dag

Minimum/maximum aantal deelnemers: max. 24

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Goodplanet Belgium 
c.pattyn@goodplanet.be 
website

MK02 - (grondstof)Grenzen aan de groei
Inhoud: overstromingen, bosbranden, smeltende gletsjers, …: we worden alsmaar vaker geconfronteerd met natuur-
rampen. De gevolgen zijn desastreus en onbetwistbaar: we zijn de limieten van onze planeet aan het  overschrijden. Om 
onze aardbol leefbaar te houden, moeten we dringend onze manier van leven herbekijken. In deze workshop maken we 
kennis met inspirerende stemmen uit Latijns-Amerika (in lijn met de ‘Buen Vivir’ filosofie) die laten zien dat er een andere 
manier van leven mogelijk is. Een leven waarin ‘welzijn’ centraal staat in plaats van ‘groei’. In de workshop gaan we 
samen op zoek naar manieren waarop we kunnen leven met minder niet-hernieuwbare grondstoffen, met als doel kritisch 
te kijken naar onze consumptiemaatschappij en actief na te denken over alternatieve samenlevingsmodellen.

Doelgroep: volwassenen

Thema: grondstoffen, armoede/ongelijkheid, klimaat

Prijs: 225 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 90 minuten (+ 90 minuten voorbereiding) – eventueel mogelijk voor een online sessie

Minimum/maximum aantal deelnemers: 15 - 25 deelnemers

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Catapa 
info@Catapa.be 
tel. 09 242 87 55 
website

https://www.goodplanet.be/nl/teambuilding-klimaatoplossingen/
https://catapa.be/nl/doe-mee/lessen-en-workshops/#1622664127802-61e53e14-366b
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MK04 – Eco-comedy show
Inhoud: Steven is bekend geworden met zijn Low Impact-project. In een bekroonde documentaire reeks van Canvas kon 
het publiek volgen hoe hij zijn leven drastisch omgooide om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren. Ondertussen is 
hij een van de meest gevraagde sprekers in het land en bedacht hij de ‘eco-comedy’, een originele vorm van infotain-
ment.

In deze voorstelling bekijkt Steven samen met het publiek de staat van de planeet en wat we er kunnen aan doen. De 
klemtoon ligt het ontwikkelen van veerkracht en het omzetten van angst naar actie. Welke initiatieven en acties helpen 
ons op weg naar een leefbare wereld? Wat kunnen we doen als consument en burger?

Je maakt kennis met het Rad der Onfortuin, je kunt tijdens de grote veerkrachttest je eigen schokbestendigheid testen en 
krijgt praktische instructies voor de spannende tijden die eraan komen. En natuurlijk ook een liedje met de ukelele. Een 
spannende blik op het komende parcours van de mensheid met een verrassend hoopvol einde.

Doelgroep: vooral geschikt voor evenementen waarop het brede publiek warm gemaakt moet worden rond thema’s als 
klimaat, biodiversiteit en solidariteit. Voor alle leeftijden vanaf 14 jaar.

Thema: klimaat, solidariteit, SDG’s, gedragsverandering, biodiversiteit, toekomstdenken. In overleg kunnen bepaalde 
inhoudelijke accenten gelegd worden.

Prijs: 600 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 2 - 3 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers:  15 - 25 deelnemers

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens 

Steven Vromman 
gsm 0486 07 26 06 
steven@lowimpactman.be 
website

mailto:steven%40lowimpactman.be?subject=
https://lowimpactman.blog/
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MK05 – Stop#ExpresDefect
Inhoud: al gehoord van geplande veroudering? Het is een strategie die producenten van elektronica hanteren om 
producten doelbewust (“expres”) te ontwerpen zodat de toestellen minder lang meegaan (een “defect”). Zo wordt de 
aankoop van nieuwe producten immers gestimuleerd en dat is goed voor hun winst. Een alarmerende praktijk, gevaarlijk 
voor onze planeet. Grondstoffen zijn schaars en de ontginning ervan gaat ten koste van zowel mens als milieu. Geplande 
veroudering werkt bovendien globale ongelijkheid in de hand…

Neem deel aan onze workshop Stop #ExpresDefect en leer op een interactieve manier bij over de link tussen de grond-
stoffenproblematiek en de lineaire economie waar we in leven! Hoe kunnen we van die lineaire economie een circulaire 
maken? Wat is de link tussen mijn smartphone en de impact van mijnbouw in het Zuiden? Waarom zorgt de productie van 
die smartphone voor meer globale ongelijkheid? Hoe kunnen we streven naar positieve verandering en geplande 
veroudering stoppen? We gaan op zoek naar antwoorden op al deze vragen. Samen roepen we #ExpresDefect een halt 
toe! 

Doelgroep: volwassenen

Thema: grondstoffen, ongelijkheid, klimaat, circulaire economie, geplande veroudering

Prijs: 225 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 90 – 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers:  15 – 25 

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Catapa 
info@Catapa.be 
tel. 09 242 87 55 
website

https://catapa.be/nl/ctrlaltdelete-doe-mee-2/
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MK06 – De Klimaatcrisis
Inhoud: de klimaatcrisis. Zonder twijfel de grootste ramp die de mensheid ooit heeft bedreigd. Toch blijken we er niet 
van wakker te liggen. In deze interactieve lezing probeert filmregisseur, televisiemaker en klimaatactivist Nic Balthazar uit 
te leggen waarom hij zich zoveel zorgen maakt. En hij zou geen film- en televisiemaker zijn mocht hij dat niet doen met 
een hoop filmpjes en beeldmateriaal. En er wordt gezongen natuurlijk! Do it now!

Een alarmerende boodschap dus, maar ook een boodschap van hoop. Nic Balthazar breekt een lans voor een andere 
manier van denken, van ondernemen, van werken en van leven. Durven veranderen dus. Ook om de klimaatverandering 
te veranderen.

Doelgroep: iedereen die met klimaat, duurzaamheid en duurzame transitie bezig is (21+)

Thema: klimaat, milieu, duurzaamheid, migratie 

Prijs: 1115 EUR 

Duur van de vorming/workshop: lezing 65 – 75 minuten + mogelijkheid tot vraagstelling nadien (30min)

Minimum/maximum aantal deelnemers:  zoveel mogelijk toehoorders, wij leggen geen min. of max. op

Voorzieningen door de aanvrager: laptop, waarop Nic zijn presentatie kan integreren (vooraf doorsturen) + beamer/
projectie + draadloze micro (indien mogelijk – in functie van grootte van de groep en zaal)

Contactgegevens
Read My Lips 
Kristof.hebbrecht@readmylips.be 
gsm 0492 08 56 54 
website

http://www.Read My Lips.be
mailto:Kristof.hebbrecht%40readmylips.be?subject=
https://readmylips.be/moderators/nic-balthazar
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SR01 - Be The Change
Inhoud: laat je leerlingen in beweging komen voor meer rechtvaardigheid en duurzaamheid. Onze workshops vormen de 
basis voor dit traject waarbij de leerlingen geleidelijk aan meer autonomie krijgen om tot actie over te gaan. Je kan kiezen 
uit 4 thematische insteken: voedsel, grondstoffen, armoede/ongelijkheid en/of klimaat.

Doelgroep: 5/6/7 ASO / BSO / KSO / TSO

Thema: duurzame consumptie en productie 

Prijs: 450 EUR (voor een halve dag)

Duur van de vorming/workshop: 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 10 - 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Studio Globo  
gent@studioglobo.be  
tel. 09 234 40 13 
website

SR02 - Strijdwaardig!
Inhoud: de workshop Strijdwaardig vertrekt vanuit wereldwijde verhalen van mensen in armoede en rijkdom. Met behulp 
van discussie, getuigenissen, filmmateriaal en spelmethodieken ontdekken leerlingen samen met een begeleider van 
Studio Globo de drempels en hefbomen van armoede. Ze onderzoeken aan de hand van de situatie in 5 verschillen 
landen, welke rol sociale bescherming kan spelen. Samen ontdekken we hoe sociale bescherming lokaal en globaal kan 
vormgegeven worden om armoede uit te sluiten.

Doelgroep: 3/4/5/6/7 ASO / BSO / KSO / TSO – studenten lerarenopleiding

Thema: sociale rechtvaardigheid

Prijs: 225 EUR (voor een halve dag)

Duur van de vorming/workshop: 100 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 10 - 25

Voorzieningen door de aanvrager: ruim, verduisterbaar lokaal met projectiemogelijkheid

Contactgegevens
Studio Globo  
gent@studioglobo.be 
tel. 09 234 40 13 
website

https://www.studioglobo.be/aanbod/be-change-traject
https://www.studioglobo.be/aanbod/be-change-traject
https://www.studioglobo.be/aanbod/be-change-traject
https://www.studioglobo.be/aanbod/strijdwaardig
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SR03 - Wereldhandelsspel
Inhoud: de spelers worden verdeeld in een aantal landenteams. Elk land moet de eigen economie draaiende houden en 
zijn inwoners van voldoende eindproducten voorzien. Al snel blijkt dat rijke landen daar gemakkelijker in slagen dan 
arme landen. Het spel maakt de spelers op een ervaringsgerichte manier wegwijs in de bikkelharde werkelijkheid van de 
wereldhandel.
In ‘Wereldhandelsspel 1’ ligt de klemtoon op het productievoordeel dat landen met een hoog aantal fabrieken ervaren 
ten opzichte van landen die het met minder of zonder fabrieken moeten redden.

Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar / secundair onderwijs 3de graad / hoger onderwijs / volwassenen

Thema: democratie, wereldburgerschap, SDG’s

Prijs: 280 EUR voor jeugdwerk / 550 EUR voor onderwijs / 1100 EUR voor volwassenen (incl. geschatte vervoersonkosten) 

(vereist 2 speltrainers)

Duur van de vorming/workshop: 150 - 180 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 13 - 39 spelers (30 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be 
tel. 016 29 74 58 
website

SR04 - Macht breekt wet
Inhoud: workshop waarbij de spelers ervaren welke enorme kloof er is tussen arm en rijk en hoe je je in die positie van 
rijk en arm voelt. Daaruit volgt het samen zoeken naar oorzaken en oplossingen.
De spelers krijgen willekeurig 5 kralen die ze onderling mogen ruilen. Elke kraal heeft, afhankelijk van haar kleur, een 
welbepaalde waarde. De deelnemers proberen zo veel mogelijk punten te verdienen door onderling kralen te ruilen.
Naarmate het spel vordert, groeit de (on)gelijkheid en het (on)genoegen bij de spelers.

Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar tot 18 jaar / secundair onderwijs  2de en 3de graad

Thema: duurzaamheid, wereldburgerschap

Prijs: 145 EUR voor jeugdwerk / 280 EUR voor onderwijs (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 15 - 25 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://shop.aanstokerij.be/366-wereldhandelsspel-1.html
https://shop.aanstokerij.be/366-wereldhandelsspel-1.html
https://shop.aanstokerij.be/366-wereldhandelsspel-1.html
https://shop.aanstokerij.be/89-macht-breekt-wet.html
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SR05 - Wereld op stoelen
Inhoud: 'Wereld op stoelen' is een speelse inleiding op het mondiale thema. De spelers krijgen inzicht in de spreiding 
van de wereldbevolking over de verschillende continenten. Daarna staan ze stil bij de ongelijke verdeling van bestaans-
middelen over diezelfde continenten. 
Dit spel vertrekt vanuit de eigen ervaring van de deelnemers. Ze beleven de tegenstelling arm/rijk op wereldvlak en 
zoeken samen naar oplossingen. 
Het spel verloopt in 2 of meer rondes. In de eerste ronde gaan de spelers zelf op zoek naar de verdeling van de wereldbe-
volking over de verschillende continenten.
Dit vormt het startpunt voor andere mogelijke ontdekkingen zoals: 'In welk continent wonen de meeste mensen?', ‘Hoe is 
het inkomen verdeeld over de wereld?', 'Waar bevinden zich de vluchtelingen in de wereld?' …

Doelgroep: jongeren vanaf 10 jaar tot 18 jaar / secundair onderwijs  

Thema: duurzaamheid,  democratie, wereldburgerschap

Prijs: 145 EUR voor jeugdwerk / 260 EUR voor onderwijs (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 50 - 60 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 10 - 25 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://shop.aanstokerij.be/382-wereld-op-stoelen.html
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SR06 – Dekolonisatie
Inhoud: als we het hebben over het koloniale verleden, betekent dat in de Belgische context vooral de problematische 
verhouding van België met zijn ex-kolonies in Afrika: Congo, Rwanda en Burundi. Ben je zelf verward rond de term 
dekolonisatie? Wat is dekoloniseren niet en wat is het wel? In deze sessie kijken we vanuit het heden naar de wortels van 
ons koloniaal verleden en op welke manier dit nog aanwezig is in onze huidige samenleving. We brengen een introductie 
van waar de term voor staat en wat het verband is met een antiracistische werking.  Deze sessie geeft je ook inspiratie om 
binnen je werk te dekoloniseren, onder het motto “dekoloniseren is een verhaal van ons allemaal”.

Jihad Van Puymbroeck werkt als freelance diversiteit consultant. Ze gaat samen met organisaties aan de slag om hun 
uitdagingen op het gebied van inclusie, diversiteit en anti-racisme aan te pakken.   

Doelgroep: lokale besturen, ambtenaren  
Thema: diversiteit, wereldburgerschap, democratie 
Prijs: 750 EUR

Duur van de vorming/workshop: 3 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers: 25

Voorzieningen door de aanvrager: beamer en geluidsinstallatie

Contactgegevens
vanpuymbroeckjihad@gmail.com

mailto:vanpuymbroeckjihad%40gmail.com?subject=
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WD01 - Samen 11 miljoen
Inhoud: hoe belangrijk is het voor jouw bedrijf of vereniging om goed samen te werken? Dat kan alleen als iedereen met 
elkaar overeenkomt. Niet altijd evident, want iedereen is anders. Dat zorgt er soms voor dat we elkaar niet goed begrijpen 
en dat er misverstanden en zelfs vooroordelen ontstaan. Een workshop rond samen-leven legt de focus op de rijkdom 
van onze diversiteit. We willen vooroordelen ontmantelen, barrières tussen mensen afbreken en bruggen bouwen. Dit 
doen we door in dialoog te gaan en te kijken naar alles wat ons als mens met elkaar verbindt.

Doelgroep: volwassenen

Thema: diversiteit

Prijs: 350 EUR voor een halve dag. Weekenden en avonden meerprijs van 20%.

Duur van de vorming/workshop: halve dag

Minimum/maximum aantal deelnemers: max. 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Goodplanet Belgium 
c.pattyn@goodplanet.be 
website

WD02 - Humor, vrije meningsuiting en religie 
Inhoud: onze leefomgeving is rijk en divers en iedereen ontmoet zonder twijfel personen met verschillende culturele, 
religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. Maar wat betekent deze diversiteit voor jou? Wat kunnen we zo 
allemaal tegenkomen aan situaties of kansen? En is het belangrijk dat we bepaalde zaken weten over andere groepen? 
Wat denken we daarbij over de overtuiging van iemand anders? En zijn er grenzen aan wat we mogen zeggen? Of niet?
Vrijheid van meningsuiting staat soms in conflict met de vraag als het wenselijkheid of niet gewenst is grapjes te maken 
over zaken zoals iemands religieuze of levensbeschouwelijke identiteit. Bepalen de wetten daarin alles of is respect voor 
iemands religieuze of levensbeschouwelijke eigenheid ook bindend in professionele en privérelaties?

Doelgroep: volwassenen

Thema: diversiteit, culturele uitwisseling 

Prijs: 200 EUR

Duur van de vorming/workshop: 2 uur 

Minimum/maximum aantal deelnemers: tot 20

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Orbit vzw  
thomas@orbitvzw.be 

   website

https://www.goodplanet.be/nl/samen-11-miljoen/
https://www.orbitvzw.be/religie-en-levensbeschouwing/


39

WD03 - Interculturele communicatie
Inhoud: tijdens deze vorming leer je omgaan met cultuurverschillen. We staan stil bij ons eigen referentiepatroon 
(waarden, normen, rituelen …) en bij de verschillende dimensies van cultuur. Tegelijk oefenen we onze communicatie-
vaardigheden op concrete interculturele situaties.

Doelgroep: volwassenen

Thema: diversiteit, culturele uitwisseling 

Prijs: 230 EUR

Duur van de vorming/workshop: 2,5 uur 

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 15

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Orbit vzw  
thomas@orbitvzw.be  
website

WD04 - Racisme op je scherm: hoe ga je ermee om? 
Inhoud: als je een racistisch bericht ziet, dan sta je meteen voor de vraag: hoe ga ik ermee om? Verspreiden of niet? 
Reageren of niet? En wat als het bericht informatie bevat waar ik geneigd ben toch geloof aan te hechten? Wat als zo’n 
bericht afkomstig is van iemand die je goed kent? Bijvoorbeeld iemand die lid is van een vereniging waar je ook komt?
Tijdens deze vorming benaderen we racistische haatberichten van alle kanten en belichten we ook de mogelijkheden om 
er effectief mee om te gaan. Dat wil zeggen: in respect voor de afzenders, maar ook vanuit de ervaring dat dergelijke 
berichten kwetsen en een sfeer van haat en onverdraagzaamheid teweegbrengen.

Doelgroep: volwassenen

Thema: wereldburgerschap en diversiteit  

Prijs: 230 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 2,5 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers: tot 20

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Orbit vzw  
thomas@orbitvzw.be  
website

https://www.orbitvzw.be/interculturele-communicatie/
https://www.orbitvzw.be/racisme-op-je-scherm/


40

WD05 - Omgaan met racisme
Inhoud: over het omgaan met racistische uitspraken en gedrag. 
In dagelijkse contacten met buren, familieleden, vrienden en collega’s word je regelmatig geconfronteerd met racistische 
uitspraken of racistisch gedrag. Als je daarop wil reageren, voel je je vaak machteloos. Sommigen slaan de deur dicht, 
anderen bouwen een heel discours op met cijfers en weerleggingen. Vaak stel je vast dat het allemaal niet baat.
In deze cursus gaan we op zoek naar een persoonlijke, effectieve en bevrijdende manier om in gesprek te gaan met 
mensen die zich racistisch uiten. Aan de hand van interactieve oefeningen, rollenspel en huistaken verwerven we inzicht 
in de achtergronden van racistisch gedrag.

Doelgroep: volwassenen

Thema: wereldburgerschap en diversiteit  

Prijs: 230 EUR

Duur van de vorming/workshop: 2,5 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 15

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Orbit vzw  
thomas@orbitvzw.be 
website

WD06 - Omgaan met meertaligheid
Inhoud: een vorming over de kracht van taal, het omgaan met (eigen) vooroordelen over meertaligheid. Deze vorming 
heeft als doelstelling de waardering voor meertaligheid te vergroten en de vaardigheden in het omgaan met meertalig-
heid in de klas te ontwikkelen.
Gesteund op wetenschappelijk onderzoek weerleggen we enkele vooroordelen over meertaligheid. We bespreken 
concrete voorbeelden en leren hoe je als leerkracht kan omgaan met meertaligheid bij de leerlingen, hoe je meertalig-
heid als iets positiefs kan bekijken en kan gebruiken om de leerlingen beter te laten presteren.

Doelgroep: leerkrachten en studenten lerarenopleiding

Thema: diversiteit, meertaligheid

Prijs: 270 EUR

Duur van de vorming/workshop: 2 uur 

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
School zonder racisme 
arne@schoolzonderracisme.be 
website

https://www.orbitvzw.be/interculturele-communicatie/
https://www.schoolzonderracisme.be/
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WD07 - Omgaan met diversiteit in de klas/op school 
Inhoud: superdiversiteit, meervoudige identiteit, meerderheids- en minderheidsstress, …
Diversiteit is een complex gegeven. We navigeren de basisbegrippen, tonen aan hoe de schoolcultuur een invloed heeft 
op het welbevinden én de studieresultaten van jongeren met een andere socio-culturele achtergrond, en geven tips en 
tricks over hoe je kan reageren op discriminerende uitspraken.
Na deze vorming worden momenten waarop culturen dreigen te botsen plots leermomenten voor iedereen. 

Doelgroep: leerkrachten basis en secundair, studenten lerarenopleiding

Thema: diversiteit

Prijs: 270 EUR

Duur van de vorming/workshop: 2 uur 

Minimum/maximum aantal deelnemers: 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
School zonder racisme 
arne@schoolzonderracisme.be 
website

WD08 - Oogkleppen af!
Inhoud: tijdens deze workshop focussen we op wat stereotypen en vooroordelen zijn. We onderzoeken samen hoe deze 
stereotypen en vooroordelen ons denken bepalen, en wanneer deze schadelijk kunnen worden.
De leerlingen leren het verschil maken tussen feiten en vooroordelen, waar vooroordelen vandaan komen, en welk effect 
het gebruik van stereotiepe beelden kan hebben.
De Workshops van de 1ste, 2de en 3de graad sluiten perfect op elkaar aan, waarbij de stap van stereotypen en 
 vooroordelen naar discriminatie gemaakt wordt.

Doelgroep: verschillende workshop voor de 1e, 2e en 3e graad secundair onderwijs.

Thema: diversiteit

Prijs: 210 EUR

Duur van de vorming/workshop: 2 uur 

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens 
School zonder racisme 
arne@schoolzonderracisme.be 
website

https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten/omgaan-met-diversiteit-de-klasop-school
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerlingen/oogkleppen-af
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WD09 - Racisme verwondt
Inhoud: vrouwen die hun handtas dichter tegen zich aantrekken als je de bus opstapt. Leerkrachten die op basis van je 
huidskleur veronderstellen dat je moslim bent. Uitspraken als "Elke cultuur is anders. Bij Karim thuis bijvoorbeeld eten ze 
op de grond" en "Goed kunnen dansen, dat hebben Afrikanen zoals jij in het bloed". Hoewel niet altijd slecht bedoeld, 
kunnen al deze voorvallen diepe wonden slaan.
Jongeren met een migratieachtergrond ondervinden geregeld zichtbare discriminatie, maar ook meer onzichtbare 
vormen, zoals microkwetsuren en stereotypen, kunnen diep snijden. In deze vorming trachten we ons in te leven in hoe 
het voelt om slachtoffer te worden van stereotypen, vooroordelen, discriminatie en racisme.
We kaderen mogelijke reacties op, en psycho-emotionele gevolgen van racisme. Van daaruit ontdekken we samen wat 
we kunnen doen om slachtoffers beter te ondersteunen en weerbaar te maken.

Doelgroep: leerkrachten secundair, studenten lerarenopleiding

Thema: diversiteit

Prijs: 360 EUR

Duur van de vorming/workshop: 3 uur 

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
School zonder racisme 
arne@schoolzonderracisme.be 
website

WD10 - Rafa Rafa
Inhoud: door het spel Rafa Rafa te spelen, ervaren jongeren aan den lijve wat het is om plotseling ondergedompeld te 
worden in een heel ander milieu waar de voorschriften en afspraken totaal anders zijn dan wat ze traditioneel gewoon 
zijn.
Voor de nabespreking komen beide groepen samen. Kunnen de Alfa's de Beta-cultuur uitleggen en omgekeerd? Hoe 
hebben de Beta’s gereageerd op de eerste Alfa-bezoeker? Hoe voelde die eerste Alfa-bezoeker zich precies? In welke 
cultuur zou je het liefst willen wonen? 
En dan heel belangrijk: kent iemand nog zo’n situaties? Als hier dan verhalen opduiken van kinderen die b.v. eens bij hun 
tante een week moesten logeren omdat hun eigen ouders op reis waren, waarbij ze, ondanks het feit dat ze hun best 
deden, toch de huisregels schonden, krijgt dit spel een heel duidelijke meerwaarde. Van hieruit is het maar een kleine 
moeite om naar migranten, godsdienstbeleving en op het eerste zicht afwijkend gedrag te gaan.

Doelgroep: secundair onderwijs / jongeren 10 - 18 jaar / hoger onderwijs / volwassenen

Thema: wereldburgerschap, democratie, diversiteit

Prijs: 240 EUR voor jeugdwerk / 460 EUR voor onderwijs / 980 EUR voor volwassenen 
(vereist 2 speltrainers)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 40 spelers (30 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten/racisme-verwondt
https://shop.aanstokerij.be/27-rafa-rafa.html
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WD11 - Blauwland-Geelland
Inhoud: ‘Blauwland-Geelland’ is een simulatiespel. Het spel spoort 2 groepen aan tot het ontdekken van elkaars 
 gewoonten, gebruiken, rituelen en afspraken.
De spelers worden in 2 groepen verdeeld: Blauwland en Geelland. Elke groep verhuist naar een nabijgelegen lokaal en 
speelt een spel dat de cultuur van de groep voorstelt.
Een spel waarin praten verboden is.
Beide groepen sturen 2 waarnemers naar de andere groep. De waarnemers mogen alleen observeren. Praten of 
 participeren is uitgesloten. Ze observeren hoe de andere groep haar cultuur ‘speelt’ en brengen vervolgens verslag uit in 
de eigen groep. Samen proberen ze de andere groep te doorgronden. Wat gebeurt er in de andere groep? Welke regels 
en rituelen heersen er? In de volgende fase proberen de 2 waarnemers mee te spelen, maar dat blijkt niet zo makkelijk te 
zijn ...

Doelgroep: lager onderwijs / jongeren 8 - 12 jaar

Thema: wereldburgerschap, diversiteit

Prijs: 240 EUR voor jeugdwerk / 400 EUR voor onderwijs (vereist 2 speltrainers)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 40 spelers (30 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be 
tel. 016 29 74 58 
website

WD12 - Kwinkslag
Inhoud: ‘Kwinkslag’ is een simulatiespel waarbij de spelers geconfronteerd worden met medespelers die, ondanks vele 
schijnbare overeenkomsten, dingen op een verschillende manier doen. In feite is het een spel waarbij de spelers leren 
omgaan met verschillen: de spelers worden uitgedaagd om deze verschillen te ontdekken en om strategieën te bedenken 
waarmee ze deze verschillen kunnen overstijgen.
Verschillen tussen mensen zijn vaak zeer subtiel en het gaat niet altijd om verschillen tussen mensen uit verschillende 
culturen. Het gaat evenzeer om verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen generaties of tussen lokale afdelingen van 
een jeugdbeweging. In die zin is ‘Kwinkslag’ een spel dat je kan gebruiken in uiteenlopende situaties.

Doelgroep: jongeren 14 - 18 jaar / secundair onderwijs 3de graad / hoger onderwijs / volwassenen

Thema: wereldburgerschap, democratie, diversiteit

Prijs: 145 EUR voor jeugdwerk / 280 EUR voor onderwijs / 540 EUR voor volwassenen  
(incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 12 - 36 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://shop.aanstokerij.be/31-blauwland-geelland.html
https://shop.aanstokerij.be/35-kwinkslag.html
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WD13 - Diversidentiteit
Inhoud: wie in de jaren ’80 opgroeide, kon niet naast de ‘Rubik’s cube’ kijken. Voor kinderen een uitdaging of bron van 
frustratie. Voor ouders hét ultieme instrument om de kroost kalm te houden tijdens urenlange autoritten. Nu is de kubus 
terug, en met een onverwachte functie ...

Voor ‘DiversIdentiteit’ werd de kubus herwerkt tot een diversiteitskubus. Op de diversiteitskubus staan symbolen in 6 
verschillende kleuren. De kleuren staan voor de verschillende aspecten waaruit de identiteit van een persoon bestaat: 
geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, vermogen en afkomst. De symbolen representeren de deelaspecten. 
Bijvoorbeeld: iemand kan hetero-, bi- of homoseksueel geaard zijn.
Door de diversiteitskubus te gebruiken, worden de spelers gestimuleerd om na te denken over kruispuntdenken. Met 
andere woorden: ‘DiversIdentiteit’ benadrukt dat de identiteit van een persoon uit meerdere (deel)aspecten bestaat. We 
zijn niet alleen een man of een vrouw. We zijn niet alleen een autochtoon of een allochtoon. We zijn niet alleen … Neen, 
we zijn allemaal een man of een vrouw én een autochtoon of een allochtoon én …

Doelgroep: secundair onderwijs 3de graad / hoger onderwijs / volwassenen

Thema: wereldburgerschap, diversiteit

Prijs: 225 EUR voor onderwijs / 295 EUR voor hoger onderwijs / 400 EUR voor volwassenen (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 60 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 4 - 12 spelers

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

WD14 - Van hier naar daar
Inhoud: ‘Van hier, naar daar’ bestaat uit 2 totaal verschillende kaartspelen. Tijdens elk kaartspel moeten de spelers zo 
veel mogelijk kwartetten vormen. De spelers ondervinden spelenderwijs hoe moeilijk het is om nieuwe regels te leren.
Tijdens de tweede ronde verhuizen verschillende spelers naar een tafel waar andere regels gelden. Het verhuizen naar 
een andere tafel, verloopt telkens op een andere manier waardoor de ervaring ook telkens anders is. De eerste speler die 
naar een andere groep verhuist, mag enkel observeren. Hij neemt niet deel aan het spel en mag ook geen vragen stellen. 
De tweede speler mag wel meespelen, maar geen vragen stellen. De derde speler speelt mee én mag vragen stellen.
In de derde en laatste ronde vormen de spelers nieuwe groepen met spelers van de verschillende tafels. Ze vormen een 
nieuwe samengestelde cultuur en bepalen nu zelf de spelregels. Hoe gaan ze te werk? Werken ze samen nieuwe spelre-
gels uit? Kiezen ze de leukste spelregels van beide tafels? Of, maken ze ruzie om de eigen regels te behouden?

Doelgroep: secundair onderwijs 3de graad / hoger onderwijs / volwassenen

Thema: wereldburgerschap, diversiteit

Prijs: 280 EUR voor onderwijs / 540 EUR voor volwassenen (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 6 - 25 spelers

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://shop.aanstokerij.be/38-diversidentiteit.html
https://shop.aanstokerij.be/47-van-hier-naar-daar.html
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WD15 - Coolturen!
Inhoud: deze actieve workshop combineert inzicht in diversiteit en andere culturen en gewoontes op een laag-
drempelige manier met zélf ervaren en uitwisselen van meningen en ervaringen met de andere spelers.
De actieve groepsspelen zijn erop gericht om intercultureel leren mogelijk te maken.
Intercultureel leren? Wat is in hemelsnaam intercultureel leren? Misschien bestaat er op dat vlak nog wat onenigheid, 
maar één ding is zeker: iedereen krijgt ermee te maken, of je nu wil of niet. En je hoeft helemaal geen verre reizen te 
maken om dat te ervaren. Intercultureel leren is niet alleen noodzakelijk, maar het is ook erg boeiend en leuk. En of je nu 
‘punaise’ zegt of ‘duimspijker’, het belangrijkste is dat je poster tegen de muur blijft hangen, of niet soms?

Doelgroep: secundair onderwijs 3de graad / jongeren 14 - 18 jaar / hoger onderwijs / volwassenen

Thema: wereldburgerschap, diversiteit

Prijs: 145 EUR voor jeugdwerk / 280 EUR voor onderwijs / 540 EUR voor volwassenen  
(incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 100 - 120 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 25 spelers (15 spelers jeugdwerk)

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be 
tel. 016 29 74 58 
website

WD16 - Open blik op diversiteit
Inhoud: in alle delen van onze maatschappij is diversiteit aanwezig, in zoverre dat we kunnen spreken van super-
diversiteit. Dit brengt allerlei dynamieken met zich mee: tegenstrijdige meningen, discussies, vragen, acties en reacties.  
In deze vorming worden de deelnemers zich bewust van diversiteit in de organisatie, om er op een constructieve manier 
mee aan de slag te gaan.
'Open blik op diversiteit' combineert inzicht in diversiteit en andere culturen met zélf ervaren en uitwisselen van 
 meningen en ervaringen met de andere deelnemers.
We reiken blikverruimende kaders aan om te gebruiken in de diverse settings waarin jij actief bent. We stellen het eigen 
referentiekader in vraag en bekijken welke deelidentiteiten we allemaal kunnen ontdekken.

Doelgroep: hoger onderwijs / volwassenen 

Thema: wereldburgerschap, diversiteit

Prijs: 340 EUR voor hoger onderwijs / 660 EUR voor volwassenen (incl. geschatte vervoersonkosten)

Duur van de vorming/workshop: 240 minuten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 15 spelers

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
De Aanstokerij 
begeleiding@aanstokerij.be  
tel. 016 29 74 58 
website

https://shop.aanstokerij.be/40-coolturen.html
https://shop.aanstokerij.be/75-open-blik-op-diversiteit.html
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WD17 – Migratie in beeld
Inhoud: tijdens deze workshop gaan jongeren aan de slag met de manier waarop migranten en vluchtelingen afgebeeld 
worden in de media, hoe deze beelden hun denken vormgeven, en hoe ze kritisch en genuanceerd kunnen omgaan 
hiermee.
Het thema migratie en vluchtelingen is een vaste waarde in de media, en nuance is hierbij soms ver te zoeken. Samen 
met de leerlingen gaan we dieper in op de beeldvorming rond migratie en vluchtelingen. Welke stereotypen bepalen 
reeds ons denken over migranten? Reizen alle vluchtelingen met de boot naar Europa? Wat is framing? En hoe willen 
migranten zelf afgebeeld worden in de media? Je komt het allemaal te weten in deze workshop.  
In groepjes gaan de leerlingen zelf aan de slag met beelden uit de actualiteit en leren ze deze te contextualiseren. 
Daarnaast worden jongeren tools aangereikt om wijzer met media om te gaan.
Doelgroep: eerste en tweede graad secundair onderwijs
Thema: beeldvorming, migratie

Prijs: 215 EUR 

Duur van de vorming/workshop: 2 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8 - 25 spelers

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
School zonder racisme 
arne@schoolzonderracisme.be 
website

WD18 – Maatschappelijke thema’s integreren in je les: hoe begin je 
eraan? 
Inhoud: als leerkracht wil je je lessen zo relevant mogelijk maken. Maatschappelijke thema’s vormen daarvoor een 
dankbaar aanknopingspunt. Je leerlingen (her)kennen de onderwerpen en zijn daardoor vaak extra gemotiveerd om 
erover bij te leren. Maar hoe integreer je maatschappelijke thema’s in je lessen WO, Nederlands en wiskunde? Hoe 
combineer je ze met je eigen methode, je handboek en de leerplandoelen tot één samenhangend geheel? Je ontdekt het 
tijdens een vorming of traject ‘Maatschappelijke thema’s integreren’. 
Wat zijn de doelstellingen van deze begeleiding?
- Je verkent de mogelijkheden om meerdere doelstellingen met elkaar te combineren.
- Je ontdekt hoe je maatschappelijk interessante onderwerpen in je lessen integreert.
Doelgroep: : leerkrachten lager onderwijs 

Thema: wereldburgerschap, actualiteit

Prijs: 500 EUR per dagdeel – prijs voor een traject naargelang het aantal begeleidingssessies

Duur van de vorming/workshop: 180 minuten / traject: meerdere contactmomenten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5 - 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Djapo vzw 
info@djapo.be 
tel. 016 29 21 27 
website

mailto:arne%40schoolzonderracisme.be?subject=
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerlingen/migratie-beeld
mailto:info%40djapo.be?subject=
https://djapo.be/lesmateriaal-kleuteronderwijs/https://djapo.be/lesmateriaal-kleuteronderwijs/https://djapo.be/lesmateriaal-kleuteronderwijs/
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WD19 – Een mond vol tanden: omgaan met moeilijke thema’s in de 
klas
Inhoud: van pestgedrag en uitsluiting tot de energiecrisis en het klimaat: als leerkracht word je regelmatig geconfron-
teerd met onderwerpen die bij leerlingen uitgesproken meningen en emoties losweken. Hoe ga je om met zulke thema's? 
Hoe maak je ze bespreekbaar - of hoe reageer je als je leerlingen ze zelf benoemen? Je onderzoekt het tijdens een 
vorming of traject 'Omgaan met moeilijke thema's'.
Wat zijn de doelstellingen van deze begeleiding?
- Je komt te weten met welke begeleidershouding je gesprekken over moeilijke thema’s in goede banen kan leiden. 
- Je ontdekt concrete werkvormen om een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te bekijken en een constructief 
gesprek op gang te trekken.
- Je leert hoe je meer verbinding kan creëren.
Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs
Thema: wereldburgerschap, polarisering

Prijs: 500 EUR per dagdeel – prijs voor een traject naargelang het aantal begeleidingssessies

Duur van de vorming/workshop: 180 minuten / traject: meerdere contactmomenten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5 - 25

Voorzieningen door de aanvrager: informatie volgt bij aanvraag

Contactgegevens
Djapo vzw 
info@djapo.be 
tel. 016 29 21 27 
website

WD20 – Verhalen als kapstok om met de diversiteit van je klas aan 
de slag te gaan 
Inhoud: je verkent ‘Dit ben ik in Brussel’, een lessenpakket met vijf verhalen van kinderen met migratie-roots uit verschil-
lende wijken in de grootstad. Je luistert naar het muzisch verhaal ‘Baloena’, over een vluchtelingengezin uit Gent. Hoewel 
ze zich afspelen in de grootstad, zijn de thema’s universeel. Deze materialen zijn dus overal bruikbaar, in elke school of 
wijk. 
De auteur, Brigitte Puissant leefde mee met de gezinnen en coördineerde beide projecten. Ze is een enthousiaste 
verteller en zal je wegwijs maken in creatieve mogelijkheden om met deze verhalen als kapstok aan de slag te gaan met 
de diversiteit van je eigen klas of groep. Daarvoor doet ze beroep op haar deskundigheid als pedagoge in de Bachelorop-
leiding in Odisee, als auteur, en als vertrouwenspersoon bij tal van gezinnen met wortels in een andere cultuur. 
Doelgroep: : Leerkrachten die werken met de leeftijdsgroep van kinderen tussen 4 en 10 jaar. Ook leerkrachten uit het 
Buitengewoon Onderwijs met kinderen van deze mentale leeftijd. Zorgcoördinatoren, leerkrachten met GOK- of SES-uren, 
Directies, schoolondersteuners, CLB-medewerkers. Eventueel ook OKAN-leerkrachten (1B). 
Thema: wereldburgerschap, diversiteit

Prijs: 200 EUR

Duur van de vorming/workshop: 180 minuten / traject: meerdere contactmomenten

Minimum/maximum aantal deelnemers: 15 - 20

Voorzieningen door de aanvrager: beamer, scherm en geluidsboxen voor powerpoint

Contactgegevens
Brigitte Puissant,  
G. Gezellelaan 6, bus 43 , 3010 Kessel Lo 
brigitte.puissant@hotmail.com

mailto:info%40djapo.be?subject=
https://djapo.be/systeemdenken-praktijkgids/
mailto:brigitte.puissant%40hotmail.com?subject=
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WD21 – Theaterworkshop op maat van wereldburgerschap
Inhoud: theater is inleven en beleven, theater is exploreren en communiceren. Tijdens een workshop theater op maat 
van wereldburgerschap gaat onze theaterdocent samen met de jongeren aan de slag rond het thema ongelijkheid. 
Jongeren ontdekken aan den lijve wat het betekent om gediscrimineerd te worden of net privileges te hebben. In deze 
theaterworkshop ervaren we ongelijkheid vanuit elk perspectief.
Doelgroep: basisonderwijs, secundair onderwijs, jeugdwerk
Thema: wereldburgerschap, ongelijkheid, discriminatie

Prijs: 285 EUR

Duur van de vorming/workshop: maximaal 2,5 uur (of 3 lesuren)

Minimum/maximum aantal deelnemers: 4 – 25 op school, 15 vrije tijd

Voorzieningen die aanwezig moeten zijn:

- een grote, propere, prikkelarme ruimte met stopcontact.

- afgezonderd van andere activiteiten om de concentratie van de deelnemers te stimuleren.

- actieve aanwezigheid en medewerking van een begeleider van de school/organisatie.

- de aanwezigheid van een muziekinstallatie met bluetooth.

- makkelijke, loszittende kleding en sportschoenen.

- het kan zijn dat we op voorhand vragen om kopieën van teksten af te drukken voor de deelnemers. Indien dit het geval 
is, word je ruim van tevoren daarvan op de hoogte gebracht.

Contactgegevens

Muzische workshops 
info@muzischeworkshops.be
website

WD22 – Inclusieve communicatie 
Inhoud: we leven in een hyperdiverse samenleving. Veel organisaties beseffen hoe belangrijk inclusie is, maar weten niet 
altijd zo goed hoe ze dat in de praktijk kunnen realiseren. Hoe leggen we de brug naar diverse burgers en gebruikers die 
(digitaal) allemaal verbonden zijn met elkaar? Hoe spreek je een breder publiek aan? En hoe uit je dat in je taal(gebruik) 
en beeldmateriaal?

Jihad Van Puymbroeck schetst een kader voor inclusieve communicatie, geeft tips en toont cases die je houvast en 
inspiratie geven om meer aansluiting te vinden bij iedereen van jouw doelgroep.
Jihad Van Puymbroeck is een freelance communicatiestrateeg gespecialiseerd in inclusie. Ze gaat samen met organisaties 
aan de slag om hun uitdagingen op het gebied van inclusie, diversiteit en anti-racisme aan te pakken.  
Doelgroep: lokale besturen, jeugdwerk, onderwijs, communicatiemedewerkers
Thema: inclusie, diversiteit, anti-racisme
Prijs: 750 EUR

Duur van de vorming/workshop: 3 uur

Minimum/maximum aantal deelnemers: tot 25

Voorzieningen door de aanvrager: beamer en geluidsinstallatie

Contactgegevens
 vanpuymbroeckjihad@gmail.com

mailto:info%40muzischeworkshops.be?subject=
https://www.muzischeworkshops.be/theater/op-maat/
mailto:%20vanpuymbroeckjihad%40gmail.com%20?subject=

