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WERELDBURGERSCHAP

Wat is wereldburgerschap?
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Verschillende opvattingen over wereldburgerschap
•

Moreel wereldburgerschap - Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld als geheel en voor de
mensheid als zodanig (bv Global Competency OECD)

•

Socio-politiek wereldburgerschap - Gericht op verandering van de politieke machtsrelaties naar meer
gelijkheid en waardering van culturele diversiteit (bv SDG’s)

•

Open wereldburgerschap - Globalisering als uitgangspunt en wijst op de toenemende onderlinge
afhankelijkheden en verbindingen (bv Onderwijsraad)

Er bestaan allerlei definities en interpretaties van wereldburgerschap
WERELDBURGERSCHAP:
Bart van Haaster/Saxion/UvA Veugelers e.a :
• Moreel wereldburgerschap is gebaseerd op morele elementen (bijv. gelijkheid en
mensenrechten) en gaat uit van de verantwoordelijkheid van mensen voor de wereld als
geheel en voor de mensheid als zodanig. Zowel lokaal als mondiaal ben je open, neem je
verantwoordelijkheid, vergroot je kansen voor een menswaardig bestaan en waardeer je
verschillen tussen mensen. Een manifestatie van moreel wereldburgerschap in de
actualiteit is het concept van "Global competency" van de OESO.
• Socio-politiek wereldburgerschap is gericht op verandering van de politieke
machtsrelaties naar meer gelijkheid en waardering van culturele diversiteit. Het gaat
daarbij om de bewustwording van sociale en politieke machtsrelaties en -structuren die
de wereldwijde problemen van armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid
veroorzaken en tegelijkertijd om aandacht voor de vraag hoe deze machtsstructuren
beïnvloedt en veranderd kunnen worden voor een meer gelijkwaardige wereld.
Manifestaties van socio-politiek wereldburgerschap in de actualiteit zijn de duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN met als kerndoel: "Een solidaire wereld door een
blijvende transformatie in het denken, houding, handelen en omgang van mensen en
landen” en de groeistrategie van Europa (Europa2020) waarin sociale inclusie, -cohesie
en -solidariteit centraal staan.
• Open wereldburgerschap neemt de globalisering als uitgangspunt en wijst op de
toenemende onderlinge afhankelijkheden en verbindingen. Het verwijst naar de culturele
interacties binnen nationale contexten. Kennis van andere culturen en het verkrijgen van
interculturele competenties zijn daarom essentieel. Manifestaties van open
wereldburgerschap in de Nederlandse actualiteit zijn het onlangs uitgebracht advies van

de Onderwijsraad aan de overheid ("Iedereen moet het onderwijs internationaal
competent verlaten”) en het huidige streef van de onderwijssector naar "een
geactualiseerde po/vo curriculum, passend bij de eisen van de 21ste- eeuw”).
Verder:
•
Internationaliseren met ambitie, Onderwijsraad
•
Wat hebben onze leerlingen nodig om volwassen en ec. zelfstandig te worden, bij te
dragen aan de samenleving én met zelfvertrouwen in het leven staan? Curriculum.nu
•
De mondiale dimensie van burgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes
van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de
gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken. (Mondiaal
Burgerschap. Van draagvlak naar participatie, NCDO)
•
Veugelers
http://www.kortlopendonderzoek.nl/onderwijs_pdf/PK70_Mondiale%20vorming%20
en%20wereldburgerschap.pdf
•
Van Haaster
https://www.saxion.nl/wps/wcm/connect/120f7d17-0802-4ff0-81921f3981ad7ea6/Redt+Global+Citizenship+ons+van+oorlog+en+conflict.pdf?MOD=AJPE
RES&CACHEID=120f7d17-0802-4ff0-8192-1f3981ad7ea6
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OECD for PISA 2018 Global Competences assessment
Global competency for an inclusive world
Global competence is the capacity to examine local,
global and intercultural issues, to understand and
appreciate the perspectives and world views of others, to
engage in open, appropriate and effective interactions
with people from different cultures, and to act for
collective well-being and sustainable development.
https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

OECD spreekt over ‘individuals’ ipv burgers.
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OECD for PISA 2018 Global Competences assessment
Global competency for an inclusive world
4 pijlers moeten leiden tot betrokkenheid en aanzetten tot handelen
• Kennis
• Vaardigheden
• Houding
• Waarden/waarderen
https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

Kennis van de wereld en andere culturen
Begint lokaal, regional, global: wat zijn verschillen en overeenkomsten?
A curriculum should pay attention to the following four knowledge domains:
• culture and intercultural relations;
• socioeconomic development and interdependence;
• environmental sustainability; and
• global institutions, conflicts and human rights.
Skills to understand the world and to take action
Skills are defined as the capacity to carry out a complex and well-organised pattern of
thinking (in the case of a cognitive skill) or behaviour (in the case of a behavioural skill) in
order to achieve a particular goal.
Global competence requires numerous skills, including reasoning with information,
communication skills in intercultural contexts, perspective taking, conflict resolution skills
and adaptability.
Attitudes of openness, respect for people from different cultural backgrounds and global
mindedness.
Attitudes refer to the mind-set that an individual adopts towards a person, a group, an
institution, an
issue, a behaviour, or a symbol. This mind-set integrates beliefs, evaluations, feelings and
tendencies to behave in a particular way. Globally competent behaviour requires an attitude
of openness towards people from other cultural backgrounds, an attitude of respect for
cultural differences, and an attitude of global mindedness (i.e. that one is a citizen of the
world with commitments and obligations toward the planet and others, irrespective of their
particular cultural or national background).

Valuing human dignity and diversity / Over het waarom van waarderen van diversiteit
Acknowledging the importance of values in education does not mean promoting a uniform
and fixed way to interpret the world; it rather implies giving students some essential
references to navigate a world where not everyone holds their views, but everyone has a
duty to uphold the principles that allow different people to co-exist and to prosper.
An education that encourages valuing dignity, human rights and diversity emphasises shared
commonalities that unite people around the world, rather than the issues that divide them;
provides learning experiences so that students see the world from many different
perspectives, enabling them to examine their own thoughts and beliefs, and their society’s
norms and traditions; encourages people to understand the significance of another person’s
sufferings; and emphasises the importance of reasoning, careful argument, logical analysis,
self-questioning, the pursuit of truth and objectivity.
Engagement. Openness. Critical thinking.
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Voorbeelden uit de NL schoolpraktijk
•

Ouders klagen over het feit dat op school al het
afval in dezelfde vuilnisbak gaat.

•

Op een katholieke school vragen de ouders van
een aantal leerlingen vrij voor het Suikerfeest.

•

In groep 6 van een AZC-school is een aantal
kinderen in tranen, omdat een medeleerling
samen met haar vader en moeder is uitgezet.

•

Pesten, uitsluiten, discriminatie, omgaan met bv
autisme

• Ouders klagen over het feit dat hun kinderen schoenendozen moeten vullen voor
kinderen in Afrika.
• Wel of geen zwarte Pieten op 5 december?
• In groep 6 van AZC-school De Verrekijker is bij de start van de dag een aantal kinderen in
tranen, omdat een medeleerling samen met haar vader en moeder is uitgezet.
• Op een katholieke school vragen de ouders van een aantal leerlingen vrij voor het
Suikerfeest.
• Ouders klagen over het feit dat op school al het afval in dezelfde vuilnisbak gaat.
• Er heeft een terroristische aanslag plaatsgevonden, de volgende dag is het een gewone
schooldag.
Maar ook: pesten, uitsluiten, discriminatie, racisme, niet kunnen hanteren van diversiteit etc.
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Voorbeelden van internationale
projecten
• Iteps – International teacher training
for primary schools
Stenden UAS / www.iteps.eu

• VoiceS - The VOICE of European
TeacherS / Saxion UAS, Erasmus+

http://www.european-teachers.eu/

• Edina - Education of International
Newly Arrived Migrant pupilS
UU, Erasmus+ project
https://edinaplatform.eu/nl/

Wat moeten we met al deze verschillende inhouden en benaderingen?
Hier een paar voorbeelden van projecten die opmerkelijke stappen hebben gezet als het gaat
om de integratie van wereldburgerschap in het onderwijs, op verschillende niveaus.
Iteps: The basis of Teacher Education should be a broad foundation in Western culture.
Consortium considers the ideal of the open democratic society and its respect for individual
rights central.
Voices: Network connecting students, teachers and teacher trainers in Europe.
Thematic groups form international knowledge circles, a.o.:
EU Citizenship, diversity, identity, professionalism, plurilingualism, early years development
Thematic platforms: http://www.european-teachers.eu/thematic-fields/european-identity
Edina: Countries of origin and motives for migration differ.
The social background of migrants and complicating factors, such as traumatic experiences,
change.
No explicit requirements exist to teach a class of newcomers.
Specifiek op NL situatie gericht waarin vluchtelingenkinderen veel worden verplaatst.
Gericht op professionalisering docenten en meertalig onderwijsaanbod zodat kind
uiteindelijk op zijn eigen cognitieve niveau terecht komt.
Verder: HvA - project Social inclusion, Education and Urban Policy for Young Children
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VIDEO 100%

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=3kEWXKiTbqk
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De meerwaarde van
moedertaal
• Aansluiting bij terugkeer
• Vergemakkelijkt het
aanleren van vreemde talen

• Draagt bij aan de cognitieve
ontwikkeling
• Behoud culturele identiteit
• Zelfvertrouwen

Wereldburgers met
Nederlandse roots!

Taal als cultuurdrager
3 april 2017 - PO raad: De PO-Raad adviseert basisscholen de moedertaal van leerlingen niet
te negeren, maar juist te benutten... Als je woordenschat in je moedertaal groot is, dan helpt
dat bij de woordenschat in je nieuwe taal.
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TEKST 25% + BEELD 75%

Het belang van identiteit
 Typisch Nederlandse en Vlaamse cultuur
 Cultureel immaterieel erfgoed

Weten wie je bent en waar
je vandaan komt…

• Sociale gewoonten, rituelen, tradities, uitdrukkingen en muziek.
• Aandacht voor de er- en herkenning van de verschillen en overeenkomsten
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TEKST 50% BLAUW

Wereldburgerschap?
Jongeren zoeken niet bewust en actief naar
culturele diversiteit in hun contacten maar
Kennismaking en
omgang met mensen uit
andere culturen is een
voorwaarde.

sluiten dit ook niet bewust uit. Ook culturele
sensitiviteit ontwikkelen jongeren niet
bewust, voor hen is het een logisch gevolg

van intensieve omgang met een diverse
groep mensen.
Bron: Youngworks

Uit het rapport van Yongworks
Jongeren zoeken niet bewust en actief naar culturele diversiteit in hun contacten maar
sluiten dit ook niet bewust uit. Ook culturele sensitiviteit ontwikkelen jongeren niet bewust,
voor hen is het een logisch gevolg van intensieve omgang met een diverse groep mensen.
Kennismaking en omgang met mensen uit andere culturen is dus een voorwaarde. Dit
gebeurt automatisch op de Nederlandse scholen in het buitenland maar scholen in
Nederland moeten deze voorwaarden creëren.
Jongeren onderkennen dat kennis van (en ervaring met) andere culturen belangrijk is binnen
hun identiteitsontwikkeling.
In theorie kunnen jongen via sociale media contact onderhouden met jongeren uit andere
landen, in praktijk zetten jongeren sociale media echter in om contacten te onderhouden
met mensen die ze al kennen.
Jongeren kunnen zich tegelijkertijd met verschillende identiteiten identificeren, het hangt
van het onderwerp af welke identiteit overheerst.
• Een vaststaande of dominante culturele identiteit is onduidelijk en irrelevant voor
jongeren.
• Jongeren vinden het lastig om te benoemen met welke cultuur zij zich het meest
identificeren.

Voor een extra vak wereldburgerschap is weinig ruimte, maar het zou wel geïntegreerd
kunnen worden. Er is vaak al een enorm goede basis aanwezig om wereldburgerschap
(verder) te ontwikkelen – zowel bij de leerlingen als binnen de school.

Slide 12

TEKST 25% + BEELD 75%

CultQuest
Vanuit een internationaal perspectief
onderzoeken leerlingen het cultureel
immaterieel erfgoed van Nederland en

Vlaanderen.

 verleden – heden – toekomst

 hier – daar
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BEELD 100%

• Het Snelspel
feitenkennis van en woordenschat bij de traditie, gewoonten of gebruik.
• De Fotoshow
mondeling of schriftelijk uitleg geven over de uitingsvorm en de betekenis van de
traditie, gewoonten of gebruik.
• De Collagekaart
mondeling of schriftelijk de traditie, gewoonten of gebruik plaatsen in een
internationaal perspectief (vergelijking van culturele, streekgebonden perspectieven
en diversiteit; hier- daar en waar sta ik).
• Tijdcarrousel
mondeling of schriftelijk de traditie, gewoonten of gebruik plaatsten in een
perspectief van tijd (historische oorsprong, heden, ontwikkeling).
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Praatkaarten
Faciliteert het gesprek tussen kinderen:
• Vergelijken
• Verhuizen
• Kennismaken

Door met behulp van de kaarten in gesprek te gaan worden de kinderen voorbereid op hun
verhuizing (terug) naar Nederland of Vlaanderen. Tegelijkertijd bereiden de kaarten nieuwe
klasgenootjes voor op hun komst. Zodat de overgang voor iedereen zo soepel mogelijk
verloopt, en een leerzame en leuke ervaring voor alle leerlingen is.
Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland of Vlaanderen verhuizen en Nederlands
onderwijs in het buitenland hebben gevolgd, kunnen op cognitief vlak in de vaak goed
instromen in het onderwijs. Op sociaal-emotioneel gebied is dit echter niet altijd het geval.
Op aanraden van de Onderwijsinspectie besteedt NOB aandacht aan de warme overdracht
van de leerling naar het Nederlands onderwijs. Via de NOB website is het artikel
“’Terugkeren’ naar Nederland of Belgïë - Van Third Culture Kid tot wereldburger” binnenkort
beschikbaar voor ouders en leerkrachten. Daarnaast is nagedacht over een concrete
handreiking die te gebruiken is in de klas.
Hiervoor zijn leerlingen in het buitenland en in Nederland bevraagd naar hun ideeën. Dit
vond plaats in het voorjaar van 2016 in samenwerking met de Missing Chapter Foundation
(bekijk het videoverslag van de presentatie van de resultaten). De belangrijkste uitkomst:
zorg dat kinderen met elkaar hierover kunnen praten in de klas. Naar aanleiding van deze
bevraging is een set vraagkaarten ontwikkeld voor gebruik in de klas in het buitenland maar
ook in de nieuwe klas in Nederland. De vragen zijn vervolgens op scholen in Nederland en in
het buitenland getest. Ook teruggekeerde ouders hebben hun input gegeven.
Het concept
De set Praatkaarten bestaat uit 44 vraagkaarten in drie categorieën:
• Vergelijken
• Verhuizen
• Kennismaken

De vergelijk-kaarten maken de verschillen en overeenkomsten in de situatie in Nederland
versus het buitenland bespreekbaar. De verhuis-kaarten gaan in op de sociaal-emotionele
gevolgen van een verhuizing. Beide zijn bedoeld voor klassikaal gebruik op de Nederlandse
school in het buitenland.
De kennismaking-kaarten helpen om in de klas te bespreken hoe het is om “nieuw” te zijn ,
deze categorie van kaarten kunnen door de leerkracht in Nederland of Vlaanderen gebruik
worden om te bespreken wat je kunt doen om iemand zich welkom te laten voelen.
Naast de vraagkaarten zitten er in het doosje ook kaarten met tips voor de leerkracht in het
buitenland, de leerkracht in Nederland, de ouders en de leerling.
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Wereldburgerschap
• Terugkerende leerlingen zijn van nature
wereldburgers
• Internationaal competente leerkrachten
over en weer

• Grensoverschrijdende expertise NOB als
inspiratiebron voor internationalisering in
Nederland
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VRAGEN

