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Voorwoord

Dit rapport betreft een mid-term evaluatie van de onderwijswerking binnen het gemeenschappelijk
Komyuniti-programma van Studio Globo en Broederlijk delen (2017-2021). De onderwijswerking is
naast het bewegingswerk en de politieke werking één van de drie specifieke doelstellingen binnen dit
programma. We willen de talrijke leerkrachten en andere respondenten die deelnamen aan de midterm evaluatie van harte bedanken. We hopen dat de resultaten van de evaluatie kunnen bijdragen tot
de verdere versterking van het educatief aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen en de
implementatie van mondiale vorming in het onderwijs in Vlaanderen.
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Samenvatting

1. Onderwerp van de evaluatie
Dit rapport betreft een mid-term evaluatie van de onderwijswerking binnen het gemeenschappelijk
Komyuniti programma van Studio Globo en Broederlijk delen (2017-2021). De onderwijswerking is
naast het bewegingswerk en de politieke werking één van de drie specifieke doelstellingen binnen dit
programma. De onderwijswerking wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk
Delen, met Studio Globo als lead organisatie. Via de onderwijswerking hopen Studio Globo en
Broederlijk delen bij te dragen tot een versterkte motivatie bij leerkrachten, leerlingen en de brede
schoolomgeving voor internationale solidariteit en een duurzame levenswijze. Voor het aanbod van
Broederlijk Delen ligt de focus van deze evaluatie voornamelijk op de fotosets en de materialen van
Spoor Zes voor het basisonderwijs en de trajecten Inleefreis en School als Gastgemeenschap voor
het secundair onderwijs. Voor het aanbod van Studio Globo wordt voornamelijk gekeken naar de
inleefateliers voor het basisonderwijs (BaO) en naar de thematische workshops (bv. Aan Tafel,
FoodWiseAction, Heavy Metal), en trajecten (bv. Brussel Beleven en Climate Challenge) voor het
secundair onderwijs (SO).
2. Doelstelling van de evaluatie en evaluatievragen
Deze evaluatie is er voornamelijk op gericht om te leren in welke mate en op welke manier Studio
Globo en Broederlijk Delen hun ondersteuning naar de leerkrachten in het basis en secundair
onderwijs kunnen optimaliseren. Dit gebeurde aan de hand van de volgende drie evaluatievragen: 1)
in welke mate voelen leerkrachten zich versterkt door het gebruik van het educatief aanbod van
Studio Globo en Broederlijk Delen? 2) Welke evoluties in de schoolcontext beïnvloeden (positief of
negatief) het duurzaam effect van onze ondersteuning? 3) Op welke sleutelcompetenties van
leerlingen in het basis- en secundair onderwijs moeten we in de huidige context inzetten?
3. Aanpak van de evaluatie
Via een mix van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes werden interne stakeholders
(leerkrachten en directeurs) bevraagd alsook externe stakeholders zoals onder andere pedagogen,
lectoren uit de lerarenopleiding en medewerkers vanuit organisaties waar Broederlijk Delen en Studio
Globo mee samenwerken. 7 basisscholen en 5 secundaire scholen namen deel aan de kwalitatieve
bevraging. Aan de online bevraging namen 255 respondenten vanuit het basisonderwijs deel alsook
24 respondenten vanuit het secundair onderwijs.
4. Appreciatie van het aanbod in de scholen
De appreciatie van het aanbod van Broederlijk Delen en Studio Globo in zowel de basis- als
secundaire scholen die deelnamen aan de evaluatie kan ronduit indrukwekkend genoemd worden.
Ongeacht de sterke competitie met andere aanbieders blijven scholen kiezen voor het aanbod van
Studio Globo en Broederlijk Delen. Leerkrachten voelen zich ook versterkt door het gebruik van het
aanbod. Beide organisaties hebben een duidelijke nichewerking binnen mondiale vorming
uitgebouwd waarrond ze een specifieke meerwaarde kunnen bieden in vergelijking met andere
aanbieders. Naar de toekomst toe zal het belangrijk zijn om resoluut te blijven inzetten op de
volgende kenmerken van het aanbod die, zoals de evaluatie heeft kunnen aantonen, bijdragen tot
deze meerwaarde:
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- Een sterke aansluiting bij de leerdoelstellingen van zoveel mogelijk vakgebieden alsook
vakoverschrijdende doelstellingen (bv. sociale vaardigheden).
- Inhoudelijke en didactische kwaliteit met specifieke aandacht voor het ervaringsgericht karakter
waarrond Studio Globo en Broederlijk Delen een specifieke expertise hebben opgebouwd en
waar tot op vandaag veel vraag naar is vanuit het onderwijsveld.
- De trajectmatige opbouw van het aanbod die leerkrachten toelaat om er over een langere
periode projectmatig en in bepaalde gevallen vakoverschrijdend mee aan de slag te gaan.
- De rijke waaier aan materialen, thema’s en werkvormen in de verschillende componenten van
het aanbod (inleefateliers, trajecten, workshops, …) die beantwoordt aan de diverse noden van
leerkrachten en die hen toelaat om er op een creatieve manier mee aan de slag te gaan.
- De mix van langdurige leertrajecten (bv. inleefateliers, Climate Challenge, Inleefreis, …) en
korte meer laagdrempelige activiteiten (bv. acties binnen de vastencampagne, thematische
workshops, …) die toelaat toe om zowel in de breedte als in de diepte te werken. Het zorgt er
ook voor dat bepaalde thema’s via de verschillende activiteiten op verschillende momenten
doorheen het jaar onder de aandacht kunnen worden gebracht.
- Het feit dat het aanbod inspirerend en motiverend werkt bij de leerlingen en bijdraagt tot een
observeerbaar leereffect (bv. inzicht in andere leefwerelden en diversiteit, duidelijker beeld over
kansarmoede, engagement in solidariteitsacties) is een belangrijke motiverende factor voor
leerkrachten om er blijvend gebruik van te willen maken.
5. Mogelijke drempels voor het gebruik van het aanbod
De bevindingen vanuit de evaluatie wijzen ook op een aantal contextuele en aanbod-specifieke
factoren die het capaciteitsversterkend potentieel kunnen bevorderen of belemmeren en waar Studio
Globo en Broederlijk Delen ook in de toekomst rekening zullen moeten mee houden:
- Praktische beslommeringen zoals het inbellen voor de inleefateliers, het organiseren van
transport voor bepaalde activiteiten alsook de kostprijs zijn factoren die in de scholen als
belemmerend worden ervaren. Desalniettemin lijkt de kwaliteit van het aanbod en het
leerpotentieel voor de leerlingen een antwoord te kunnen bieden op deze belemmeringen en
kiest men er in de meeste gevallen toch voor om het aanbod te blijven gebruiken. Tegelijkertijd
kan men er niet vanuit gaan dat dit in de toekomst zo zal blijven. In die zin is het belangrijk om
te blijven zoeken naar manieren die deze drempels kunnen verlagen. Daarom is het initiatief
van mobiele ateliers interessant en liggen er wellicht ook opportuniteiten in digitale oplossingen
(bv. digitale lespakketten, digitale leertrajecten, ...) die verder onderzocht kunnen worden.
- De kwaliteit van de begeleiding lijkt een bepalende factor te zijn voor de effectiviteit van de
workshops of trajecten. Zowel in de kwantitatieve als kwalitatieve bevraging wordt gewezen op
het belang van begeleiders die inhoudelijk en didactisch sterk in hun schoenen staan en
aansluiting kunnen vinden met diverse groepen van leerlingen.
- Het is een uitdaging om het bredere leerkrachtenteam te betrekken in schoolbrede en
vakoverstijgende projecten. In de basisscholen ondervinden gebruikers van het aanbod een
zekere weerstand of aarzeling bij de collega’s als het al te complexe projecten betreft of
moeilijke en gevoelige thema’s. In de secundaire scholen dragen tijdsgebrek en motivatie aan
de kant van de collega leerkrachten alsook schoolorganisatorische redenen (bv. beperkte
mogelijkheid om leerkrachten voor zulke projecten vrij te roosteren) hiertoe bij. Tegelijk zijn
er ook opportuniteiten. Door de cyclische programmering van de inleefateliers in bepaalde
leerjaren raken deze geïntegreerd in het schoolbeleid. Ook helpen de laagdrempeligheid en de
goede voorbereiding van de activiteiten binnen het Broederlijk Delen aanbod om andere
leerkrachten te betrekken in schoolbrede activiteiten tijdens de vastentijd. Dit biedt
opportuniteiten om een breder team van leerkrachten hierbij te betrekken. Het biedt eveneens
mogelijkheden om een sterkere koppeling te maken tussen het aanbod van Studio Globo en
Broederlijk Delen.
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- Het leereffect van het aanbod dat leerkrachten observeren bij hun leerlingen wordt momenteel
niet systematisch gemeten in de scholen en blijft vooral een perceptie van de leerkrachten.
Broederlijk Delen en Studio Globo zouden in hun aanbod aandacht kunnen besteden aan
methodieken om zulke leereffecten te meten. Indien zulke leereffecten inderdaad kunnen
worden vastgesteld zou het eveneens kunnen helpen om collega leerkrachten te motiveren om
gebruik te maken van het aanbod. Het zou er eventueel ook kunnen toe bijdragen dat bepaalde
activiteiten van het aanbod onderdeel worden van het schoolbeleid zoals nu reeds het geval
was in een aantal scholen.
6. Aansluiting van het aanbod bij evoluties in de schoolcontext
Een aantal belangrijke evoluties (bv. nieuwe eindtermen en leerplannen, …) die zich momenteel
voordoen in de schoolcontext hebben betrekking op wat in recente literatuur beschouwd wordt als
pijlers voor het onderwijs van de 21steeuw, nl. sterkere verbinding school en wereld, gepersonaliseerd, actief en
coöperatief leren, anders evalueren en focus op multiperspectiviteit en diversiteit. De resultaten van de evaluatie
tonen aan dat Studio Globo en Broederlijk Delen reeds concrete stappen hebben gezet om hierop in
te spelen. Tegelijk zijn er opportuniteiten om hier in de toekomst nog sterker op in te zetten en
strategische keuzes hierop af te stemmen:
- Verbinding tussen school en wereld: Met de nieuwe eindtermen en recente evoluties binnen
de leerplannen van de verschillende netten zal de focus op verbinding met de wereld nog sterker
worden. Tegelijk zien leerkrachten dit nog vaak als iets bovenop hun normale lesopdracht
waardoor men de indruk krijgt dat de lesopdracht onder tijdsdruk komt te staan. Het zal
belangrijk zijn voor Studio Globo en Broederlijk Delen om sterk in te spelen op de nieuwe
eindtermen en leerplannen en om binnen het aanbod sterk de link te blijven maken tussen het
mondiale en lokale niveau. Een kritische vorm van mondiale vorming (voorbij een caritatieve
benadering) met focus op actualiteit en mediawijsheid zijn hierbij aangewezen.
- Meer gepersonaliseerd onderwijs: Rond deze pijler zijn Studio Globo en Broederlijk Delen
echte nichespelers met uitgebreide expertise rond ervaringsgericht leren en het afstemmen van
de werkvormen op de specifieke noden van de leerlingen en de leerkrachten. Het zal belangrijk
zijn om deze expertise verder uit te bouwen en blijvend te vernieuwen. Ook liggen er
belangrijke opportuniteiten voor het gebruik van digitale media en technologie om
gepersonaliseerd leren te faciliteren. Verder inzetten op digitale media en technologie zal ook
essentieel zijn om het risico van een verouderend imago te vermijden.
- Coöperatief leren door leerlingen en leerkrachten: In lijn met de groeiende focus op het
werken rond normen, waarden en vaardigheden is er ook de verwachting dat er meer en meer
belang zal worden gehecht aan vakoverschrijdend werken in team. Dit biedt opportuniteiten
voor Studio Globo en Broederlijk Delen om zich het scala van alternatieve
nascholingsmodellen (bv. via leergemeenschappen, team-teaching met collega’s, gezamenlijk
lesvoorbereidingen maken, klasobservaties met feedback, participeren in vak- of
klasoverstijgende lesactiviteiten, co-teaching, …) eigen te maken en hiermee te experimenteren
in het aanbod. Ook zal het belangrijk zijn om zoveel mogelijk one-shot activiteiten (bv.
workshops) te linken aan langer durende vakoverstijgende leertrajecten.
- Anders evalueren: Kwalitatieve vormen van evaluatie die beter geschikt zijn voor de
opvolging van verandering rond vaardigheden, normen en waarden zullen in de toekomst
belangrijker worden in de scholen. Tegelijk bevestigen de interviews dat zulke vormen van
evaluatie nog niet helemaal ingeburgerd zijn bij de leerkrachten zowel in het basisonderwijs als
in het secundair onderwijs. Leerkrachten zullen hierrond in de toekomst wellicht ondersteuning
nodig hebben. Dit biedt opportuniteiten voor Studio Globo en Broederlijk Delen om hun
expertise rond alternatieve vormen van monitoring en evaluatie verder uit te bouwen en te
integreren in hun aanbod.
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- Multiperspectiviteit en diversiteit: Meer en meer dienen scholen rekening te houden met
een groeiende mix van culturele achtergronden, levensbeschouwingen, taalgebruik en
verschillen in socio-economische achtergrond. De evaluatie toont aan dat leerkrachten het als
een belangrijke meerwaarde zien dat het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen
handvaten biedt om rond diversiteit te werken. Ook naar de toekomst toe zal het belangrijk
zijn voor Studio Globo en Broederlijk Delen om zich verder te professionaliseren rond dit
thema en ook te leunen op recent onderzoek hierrond (bv. recent onderzoek van de KU
Leuven dat aantoont dat een multicultureel diversiteitbeleid in tegenstelling tot een
‘kleurenblind of assimilatiegericht beleid kan bijdragen tot betere leerresultaten en een
verhoogd welbevinden van de leerlingen op school (Celeste et al. 2019, Mitchell 2017).
7. Inzetten op sleutelcompetenties
De resultaten van de evaluatie wijzen op het belang om in de huidige context sterk in te zetten op
interculturele vaardigheden, sociale vaardigheden, kritisch denken, vaardigheden inzake
duurzaamheid, systeemdenken en actie kunnen ondernemen rond maatschappelijke problemen. Deze
competenties werden zowel door leerkrachten basisonderwijs als leerkrachten secundair onderwijs
als belangrijk gezien alsook door externe actoren (pedagogen, lectoren, onderwijsexperts,
partnerorganisaties,). Ze zijn ook in lijn met recente internationale ontwikkelingen rond
competentiedenken rond mondiale vorming waarbinnen meer een meer een kritische benadering
wordt nagestreefd. Bij zulke benadering is er een sterke vraag naar trajectmatige en verdiepende
leerprocessen die een kritische reflectie toelaten op onderliggende veronderstellingen over armoede
en ongelijkheid en mogelijke oplossingen. Zulke benadering biedt een nuttige basis om na te denken
hoe deelnemers (leerkrachten en leerlingen) aan laagdrempelige solidariteitsacties (bv. tijdens een
vastencampagne) via een sterkere koppeling van Broederlijk Delen en Studio Globo ook in een dieper
leerproces kunnen meegenomen worden. Tevens zal het belangrijk zijn voor Studio Globo en
Broederlijk Delen om sterker in te zetten op digitale competenties en mediawijsheid. Gezien de
huidige evoluties in de schoolcontext kan aangenomen worden dat zulke competenties in de toekomst
alsmaar belangrijker zullen worden. De conceptuele kaders rond ‘global competencies’ die in deze
evaluatie werden besproken alsook de competenties die door de leerkrachten tijdens de bevraging
naar voor werden geschoven kunnen inspiratie bieden voor Studio Globo en Broederlijk Delen om
hun eigen referentiekader rond competenties voor mondiale vorming uit te werken.
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Inleiding

Dit rapport betreft een mid-term evaluatie van de onderwijswerking binnen het gemeenschappelijk
Komyuniti-programma van Studio Globo en Broederlijk Delen (2017-2021). De onderwijswerking is
naast het bewegingswerk en de politieke werking één van de drie specifieke doelstellingen binnen dit
programma. De onderwijswerking wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk
Delen, met Studio Globo als trekker. De verschillende componenten van de onderwijswerking alsook
het bereik worden beschreven in bijlage 18.
Via de onderwijswerking hopen Studio Globo en Broederlijk Delen bij te dragen tot een versterkte
motivatie bij leerkrachten, leerlingen en de brede schoolomgeving voor internationale solidariteit en
een duurzame levenswijze. Er wordt vanuit gegaan dat de onderwijswerking op die manier (samen
met de andere twee specifieke doelstellingen) kan bijdragen tot het sensibiliseren en mobiliseren van
de Vlaamse samenleving voor internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling.
Deze mid-term evaluatie vraagt voornamelijk aandacht voor de rol van de intermediaire actoren.
Voor de onderwijswerking zijn dit de leerkrachten in het basis- en het secundair onderwijs. Binnen
de veranderingstheorie van de onderwijswerking vormen zij de sleutelactoren die
ontwikkelingseducatie en –actie in de klas en in het schoolgebeuren vorm kunnen geven. Het is tevens
de bedoeling dat de veranderingen bij de leerkrachten zich ook na de ondersteuning door het
programma kunnen voortzetten.
De evaluatievragen richten zich daarom op wat blijft hangen bij leerkrachten na de ondersteuning
van Studio Globo en Broederlijk Delen en op de impact van evoluties in de schoolcontext op deze
ondersteuning. De evaluatie onderzoekt ook op welke sleutelcompetenties het programma in de
huidige context moet inzetten.
Dit rapport integreert de bevindingen vanuit de kwantitatieve en kwalitatieve bevraging in het basisen secundair onderwijs.
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1 | Doelstelling en evaluatievragen

1.1

Doelstelling van de evaluatie

Deze evaluatie is er voornamelijk op gericht om te leren in welke mate en op welke manier het
programma haar ondersteuning naar de leerkrachten in het basis en secundair onderwijs kan
verbeteren. Wat betreft de DAC-criteria is het de bedoeling dat de evaluatie vooral de nadruk legt op
de criteria relevantie, doeltreffendheid van de veranderingstheorie en sociale duurzaamheid. De
evaluatievragen richten zich voornamelijk op het leren rond verandering in de manier van werken in
de klas alsook op verandering in het bredere schoolgebeuren. Het is de bedoeling om vanuit het
perspectief van verschillende actoren (leerkrachten, directies, pedagogische begeleiders,
onderwijsbeleid, koepels, programmamedewerkers) te onderzoeken wat werkt in welke context, wat
de uitdagingen zijn en wat beter kan, welke belangrijke evoluties zich momenteel voordoen en de
mate waarin het programma hierop inspeelt, … ook wordt er nagegaan in welke mate de
veranderingstheorie kan verdiept worden inzake het toewerken naar een hoopvol en positief
perspectief bij jongeren via het promoten van specifieke sleutelcompetenties.

1.2

Evaluatievragen

De evaluatievragen voor het basisonderwijs:
Voor het basisonderwijs ligt de focus van de evaluatievragen bij leerkrachten die gebruik maakten
van het educatief aanbod van Studio Globo (inleefateliers) en Broederlijk Delen (Spoor ZeS en de
fotosets) tijdens de periode 2017-2019.
1. Wat blijft bij leerkrachten BaO (basisonderwijs) hangen na de ondersteuning van Studio
Globo en Broederlijk Delen?
a) Voelen ze zich inhoudelijk en methodisch beter uitgerust om de wereld in de klas te
brengen of mondiale thema’s met hun leerlingen te behandelen?
b) Voelen ze zich beter uitgerust om te werken aan een meer duurzame en solidaire
schoolomgeving?
2. Welke evoluties in de schoolcontext beïnvloeden (positief of negatief) het duurzaam effect
van onze ondersteuning?
a) Sluit ons aanbod voldoende aan bij die evoluties?
b) Is Komyuniti voldoende uitgerust om optimaal gebruik te maken van de mogelijke
positieve invloed (kansen), of de negatieve invloed (bedreigingen) op te vangen/om te
buigen?
3. Op welke sleutelcompetenties van kinderen in het basisonderwijs moeten we in de huidige
context inzetten?
De evaluatievragen voor het secundair onderwijs:
Voor het secundair onderwijs (SO) wordt een onderscheid gemaakt tussen leerkrachten die een traject
volgden in 2017-2018 of 2018-2019 (doelpubliek A) en leerkrachten die workshops hebben
aangevraagd in 2017-2019 (doelpubliek B). Bij doelpubliek A gaat het om deelnemers van de inleefreis
en ‘School als Gastgemeenschap’ (Broederlijk Delen) en deelnemers van de trajecten Climate
Challenge en Brussel Beleven (Studio Globo). Bij doelpubliek B gaat het om leerkrachten die een of
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meerdere van de vier volgende workshops hebben geboekt: Aan Tafel!, Foodwise Action, Heavy
Metal en Strijdwaardig.
1. Hoe ervaren leerkrachten secundair onderwijs de ondersteuning van Studio Globo en
Broederlijk Delen (doelpubliek A)?
a) Voelen ze zich na het traject inhoudelijk en methodisch beter uitgerust om de wereld in
de klas te brengen of mondiale thema’s met hun leerlingen te behandelen?
b) Voelen ze zich na het traject beter uitgerust om te werken aan een meer duurzame en
solidaire schoolomgeving?
c) Indien leerkrachten zich beter uitgerust voelen, hoe komt dat? Wat zijn de
succesfactoren?
d) Indien leerkrachten zich niet beter uitgerust voelen, hoe komt dat? Wat kan beter?
2. Hoe ervaren leerkrachten secundair onderwijs de ondersteuning van Studio Globo en
Broederlijk Delen (doelpubliek B)?
a) Op welke manier worden de workshops ingebed in een educatieve strategie op klas- of
schoolniveau?
b) Op welke manier dragen de workshops bij aan de strategie of het engagement van de
leerkracht die ze boekt?
3. Welke evoluties in de schoolcontext beïnvloeden het duurzaam effect van onze
ondersteuning?
a) Sluit het aanbod voldoende aan bij die evoluties?
b) Is Komyuniti voldoende uitgerust om optimaal gebruik te maken van de mogelijke
positieve invloed (kansen), of de negatieve invloed (bedreigingen) op te vangen/om te
buigen?
4. Op welke sleutelcompetenties van jongeren in het secundair onderwijs moeten we in de
huidige context inzetten?
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2.1

Conceptueel kader

Deze evaluatie leunt sterk op twee conceptuele kaders die respectievelijk toelaten om de effectiviteit
van professionaliseringsinitiatieven in een schoolcontext te evalueren (zie bijlage 8 voor analysekader
op basis van Merchie et al. 2013) alsook om het innovatieproces dat zich rond ontwikkelingseducatie
voordoet in een school meer in de diepte te analyseren als een activiteitensysteem dat is opgebouwd
uit verschillende componenten (zie bijlage 9 voor activiteitenmodel op basis van Engeström 2011, &
Cremers 2016). Samen met de evaluatievragen vormen deze conceptuele kaders de basis voor het
uitwerken van de datacollectie instrumenten (bv. leidraden voor diepte-interviews en
focusgroepgesprekken, vragenlijsten voor online surveys).

2.2

Voorbereidende fase

Opstartvergadering: Tijdens de voorbereidende fase werd in eerste instantie een werkvergadering
georganiseerd op 31/01/2019 met medewerkers van de onderwijswerking en de evaluatiestuurgroep
van het Komyuniti programma. Dit liet toe om de doelstelling en evaluatievragen uit te klaren alsook
om de methodologische aanpak toe te lichten en bij te sturen. Tijdens dit overleg werd tevens de
praktische aanpak, het verloop van de evaluatie en de tijdsplanning besproken, evenals de
taakverdeling inzake aanlevering van gegevens en contactname met de doelgroepen. Op basis van
deze vergadering werd een afsprakennota opgesteld.
Desk studie: Deze stap omvatte een analyse van programmadocumenten, (bv. programma dossier,
activiteitenverslagen en monitoring informatie verzameld door Studio Globo/Broederlijk Delen)
alsook een scan van recente literatuur inzake ontwikkelingseducatie in het basis- en secundair
onderwijs. (zie bijlage 10 voor overzicht van geraadpleegde documenten)
Interviews met betrokken actoren buiten de school: Tijdens de voorbereidende fase werden ook
11 interviews afgenomen met actoren van buiten de scholen die direct of indirect een rol spelen bij
het (al dan niet) implementeren of structureel verankeren van ontwikkelingseducatie op school. Deze
actoren werden voornamelijk telefonisch of via skype geïnterviewd. Het betreft medewerkers en
vrijwilligers van de onderwijswerking Broederlijk Delen en Studio Globo, onderwijsexperten
(pedagogen), pedagogische begeleiders, actoren vanuit het onderwijsbeleid, actoren vanuit de
lerarenopleiding en de scholierenkoepel. Zie bijlage 11 voor een overzicht van de personen die
werden geïnterviewd. Samen met de inzichten van de deskstudie konden deze interviews bijdragen
tot het verwerven van een rijker en meer genuanceerd inzicht vanuit het perspectief van diverse
actoren over belangrijke contextuele factoren die bepalend kunnen zijn voor de verankering van
ontwikkelingseducatie in het basis- en secundair onderwijs. Een werkdocument met een synthese van
de resultaten van deze interviews werd opgemaakt en voorgesteld tijdens een tweede werkmeeting
met de evaluatiestuurgroep op 18/02/2019.
Uitwerken van de instrumenten voor datacollectie in de scholen: Vragenlijsten voor de online
bevraging en richtvragen voor diepte-interviews en focusgroepen met leerkrachten en directies
werden uitgewerkt op basis van de evaluatievragen, de conceptuele kaders en de resultaten van de
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deskstudie en interviews met actoren van buiten de school. Leden van de evaluatiestuurgroep kregen
de mogelijkheid om commentaar te geven op de draft van deze instrumenten. Zij werden eveneens
besproken tijdens een tweede werkvergadering met de stuurgroep op 18/02/2019. Bijlage 15 toont
de leidraden voor de diepte-interviews en focusgroepen met leerkrachten en directies. Bijlage 16 bevat
de vragenlijsten voor de online survey.
Tweede werkmeeting met stuurgroep: Op 18/02/2019, tijdens een tweede werkmeeting met de
stuurgroep, werd de veranderingstheorie van de onderwijswerking besproken en verder uitgediept.
De meeting liet eveneens toe om de resultaten van de bevraging met externe actoren alsook de draft
van de datacollectie instrumenten (survey en interviewleidraden) te bespreken.

2.3

Dataverzameling

Online bevraging
Alle leerkrachten en/of scholen die gebruikmaakten van het educatief aanbod in 2017-2018 en/of
2018-2019 werden gecontacteerd door Studio Globo en Broederlijk Delen met de vraag om deel te
nemen aan een online bevraging en/of de uitnodiging door te sturen naar collega-leerkrachten die
(ook) gebruik gemaakt hebben van hetzelfde aanbod binnen dezelfde periode maar waarvan de
contactgegevens niet bekend waren. De hele populatie werd m.a.w. benaderd zonder voorafgaand
een steekproef te trekken om het bereik zo goed mogelijk te optimaliseren.
Voor het basisonderwijs werd een uitnodiging gestuurd naar 1666 mailadressen van leerkrachten die
in 2017-2019 een inleefatelier volgden en/of gebruik maakten van Spoor ZeS of de fotoset. Er
werden 255 bruikbare reacties ontvangen.
Ook voor het secundair onderwijs werd de populatie volledig benaderd zonder voorafgaand een
steekproef te trekken om het bereik zo goed mogelijk te optimaliseren. Er werd een uitnodiging
gestuurd naar 125 mailadressen van leerkrachten die een workshop bestelden in 2017-2019 en naar
56 mailadressen van contactpersonen voor trajecten Climate Challenge of Brussel Beleven in 20172019. Er werden 24 bruikbare reacties ontvangen (8 voor doelpubliek A; 16 voor doelpubliek B)
Voor de beschrijving van de respondenten uit het basisonderwijs en secundair onderwijs, zie
respectievelijk bijlage 13 en bijlage 14.
Diepte-interviews
Naast de online bevraging werden ook leerkrachten en directies binnen de school bevraagd. Voor het
basisonderwijs gaat het om leerkrachten die deelnamen aan een traject of een activiteit in 2017-2018
(deelnemers inleefateliers Studio Globo & gebruikers materiaal Spoor ZeS + fotoset) en hun
directeur. Voor het secundair onderwijs gaat het om leerkrachten die in dezelfde periode deelnamen
aan een traject (deelnemers werkvormen ‘inleefreis scholen’ en ‘School als Gastgemeenschap’ &
deelnemers trajecten Climate Challenge & Brussel Beleven), leerkrachten die geregeld workshops
boekten en hun directeur.
Aan een steekproef van 34 scholen werd gevraagd of zij wilden participeren aan een diepte-interview.
Er werd daarbij gestreefd naar een kwalitatief representatieve steekproef van minstens 10 scholen die
zouden willen deelnemen aan de interviews. Met een kwalitatieve steekproef bedoelen we dat we
variatie nastreven die overeenkomt met de diversiteit in het schoolprofiel van gebruikers en
deelnemers (basisonderwijs versus secundair onderwijs; onderwijsvormen, regio) en het profiel van
de gebruikers en deelnemers zelf (leerkrachten die het aanbod reeds voor 2017-2018 gebruikten
versus nieuwe gebruikers). Scholen uit de steekproef werden in eerste instantie gecontacteerd via email. Daarna werd telefonisch contact opgenomen met de scholen. Uiteindelijk stemden 13 scholen
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in met een interview, waaronder 8 basisscholen en 5 secundaire scholen. (Zie bijlage 12 voor een
overzicht van de basisscholen en secundaire scholen en het educatief aanbod dat tijdens de interviews
werd besproken.
In de scholen werden de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:
1) Diepte-interview met enerzijds de SO leerkrachten die regelmatig een workshop boekten en
SO leerkrachten die deelgenomen hebben aan een vormingstraject en anderzijds met de BaO
leerkrachten (leerkrachten die het aanbod reeds voor 2017-2018 gebruikten of nieuwelingen)
die gebruik maakten van materiaal Spoor ZeS + fotoset (Studio Globo + Broederlijk Delen)
en/of inleefateliers Studio Globo.
Indien er binnen eenzelfde school meerdere leerkrachten waren die op een of andere manier
gebruik hadden gemaakt van leermaterialen of workshops of deelgenomen hadden aan een
vormingstraject, dan werd geprobeerd om een focusgroep te organiseren met deze
leerkrachten.
2) Waar mogelijk, werd ook gesproken met leerkrachten die geen gebruik hadden gemaakt van
het aanbod van Studio Globo/Broederlijk Delen. Bedoeling was om vanuit een breder
perspectief van leerkrachten die niet noodzakelijk het aanbod van Studio Globo/Broederlijk
Delen kennen, een dieper zicht te krijgen op de schoolcontext en de verschillende
dynamieken (i.e. activiteitensystemen) en motivaties van verschillende schoolactoren die een
directe of indirecte rol kunnen spelen in de verankering van ontwikkelingseducatie op school
of in de klas.
3) In elke school werd ook een diepte-interview met de directie voorzien om zicht te krijgen op
de demografische kenmerken van de school, het schoolbeleid en –klimaat en andere
factoren. Deze diepte-interviews werden eveneens met een semigestructureerde
interviewleidraad uitgevoerd.
Interviews werden mits toelating van de respondenten opgenomen. Achteraf werd een uitgebreide
samenvatting van het interview en de gesprekken opgemaakt.

2.4

Analyse

Analyse van de interviews
Voor de analyse overheen de interviews werd gebruik gemaakt van de ‘constant comparative method’ voor
het coderen en categoriseren (Strauss & Corbin, 19981). Dit omvat een proces waarbij de informatie
gelezen wordt en waaruit bepaalde stukken met specifieke betekenis geïsoleerd worden. Deze stukken
worden dan verder onderzocht en vergeleken op gelijkenissen en verschillen op basis van een ‘open’
codeer proces. Zulk proces helpt om de stukken data te kunnen groeperen in verschillende
categorieën. Dit coding proces werd ook geholpen door het gebruik van een aantal vooraf bepaalde
analytische categorieën die we hadden geïdentificeerd op basis van de resultaten van de desk studie
en de interviews met externe actoren tijdens de voorbereidingsfase.
Analyse van de online bevraging
De data van de online bevraging werden na afloop van de bevraging ingelezen in SPSS. Op basis van
de data werden univariate (beschrijvende statistiek zoals frequentietabellen etc.), bivariate (verbanden
tussen twee variabelen, bv. onderwijsniveau en zelfvertrouwen om wereldburgerschapseducatie te
implementeren) en multivariate analyses (bv. het verklaren van een duurzaam effect door meerdere
kenmerken van professionaliseringsinitiatieven) uitgevoerd.
1 Strauss, A. L. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand
Oaks, CA: Sage Publications.
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2.5

Methodologische uitdagingen bij het verloop van de evaluatie

Het bleek een grotere uitdaging dan verwacht om leerkrachten bereid te vinden om deel te nemen
aan de online bevraging. Daarom werd de doelgroep van 2017-2018 uitgebreid naar 2018-2019. Ook
werd een bijkomende meer gerichte en gepersonaliseerde uitnodiging gestuurd waardoor de response
rate opgevoerd kon worden. Het uiteindelijke aantal respondenten vanuit het secundair onderwijs
was echter niet groot genoeg om een regressieanalyse toe te laten. Dit werd echter opgevangen door
de resultaten vanuit de beschrijvende analyse van de online bevraging te trianguleren met de
bevindingen vanuit de kwalitatieve bevraging en de interne bevragingen vanuit Broederlijk Delen en
Studio Globo alsook de gesprekken met externe actoren.
Ook voor de kwalitatieve bevraging was het een aanzienlijke uitdaging om scholen bereid te vinden
om deel te nemen aan de diepte-interviews. Zo diende er meer tijd dan voorzien geïnvesteerd te
worden in het telefonisch contacteren en opvolgen van scholen. Ook diende de eerste steekproef van
scholen uitgebreid te worden om een voldoende aantal scholen met de nodige diversiteit
(onderwijsvorm, provincie, …) bereid te vinden voor deelname. Bovendien was het niet evident om
in alle scholen zowel de directeur als de leerkrachten te spreken in individuele interviews gezien de
overvolle agenda’s in de scholen. Daarom werden de gesprekken ingepland op momenten die het
beste uitkwamen voor de school en werd in een aantal scholen gekozen voor een focusgroepgesprek
in plaats van individuele face to face interviews. In twee scholen werden de interviews ook deels
telefonisch en per email gevoerd.
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3 | Wat blijft bij de leerkrachten basisonderwijs
hangen na de ondersteuning van Studio Globo en
Broederlijk Delen?

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate de leerkrachten zich inhoudelijk en methodologisch ondersteund en
uitgerust voelen om zelf te werken rond mondiale vorming in hun klas en op het niveau van de school. Dit gebeurt aan
de hand van de bevindingen vanuit de diepte-interviews in de scholen aangevuld met inzichten vanuit de kwantitatieve
bevraging.

3.1

Sterke appreciatie van het professionaliseringsaanbod

De resultaten van zowel de kwantitatieve bevraging als de kwalitatieve bevraging tonen aan dat de
respondenten erg tevreden zijn met het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen. Dit wordt
ook bevestigd door de interne evaluaties die door Broederlijk Delen in het kader van de campagne
worden uitgevoerd2.
Voor alle aspecten van de inleefateliers van Studio Globo zijn de respondenten van de kwantitatieve
bevraging (207 respondenten – zie bijlage 1) over het algemeen lovend. Minstens drie kwart van de
respondenten vindt de verschillende aspecten van het inleefatelier (zeer) waardevol of gaat (helemaal)
akkoord met positieve stellingen over de kwaliteit van de begeleiding tijdens het atelier. De waardering
lijkt het grootst te zijn voor de voorbereiding van het atelier in de klas (72% vindt het zeer waardevol),
de afstemming van het atelier op het niveau van de leerlingen (71% helemaal akkoord) en het leerrijke
gehalte van het atelier voor zowel de leerlingen als de leerkrachten (61% helemaal akkoord). De
waardering, hoewel over het algemeen positief, lijkt het laagst te zijn voor de vorming van de
leerkracht vooraf aan het atelier (19% vindt het zeer waardevol) en de afsluitende activiteiten in de
klas (28% vindt het zeer waardevol). Deze sterke appreciatie blijkt ook uit de kwalitatieve bevraging.
Bij alle respondenten in de scholen die deelnamen aan een atelier, wordt er tijdens de interviews op
gewezen dat het niet altijd evident is om een inschrijving te bemachtigen. De vraag lijkt groter dan
het beschikbare aanbod. Scholen schrikken er dan ook niet voor terug om bij de opening van de
inschrijvingen, een aantal uren te besteden aan het proberen inbellen bij Studio Globo.
Net zoals de inleefateliers worden de Spoor ZeS materialen en de fotosets van Broederlijk Delen
positief beoordeeld. Bij de kwantitatieve bevraging vinden minstens negen op de tien respondenten
de informatie over de mondiale thema’s, de werkvormen en de vormgeving van lesmateriaal (zeer)
waardevol. Minstens acht op de tien respondenten gaan (helemaal) akkoord met de stelling dat het
lesmateriaal meteen in de klaspraktijk geïntegreerd kan worden, het lesmateriaal gemakkelijk kan
aangepast worden en dat de werkvormen in een nieuwe context toegepast kunnen worden. 27 van de
213 respondenten gaven ook een aantal praktische tips of bedenkingen mee in de open antwoorden;
(zie bijlage 2 en bijlage 3 voor een gedetailleerd overzicht van de resultaten van de online bevraging).
2

De resultaten van een interne online bevraging uitgevoerd door Broederlijk Delen bij leerkrachten vanuit het basisonderwijs in het
kader van de 2018 campagne rond Oeganda toont aan dat het aanbod voor het 2 e tot 6e leerjaar zeer positief werd beoordeeld.
Zo werd een gemiddelde score van 8,4/10 gegeven op de verschillende survey items (hoger dan de gemiddelde scores van de
laatste jaren, nl. 8 in 2017 & 2016 en 8,2 in 2015) (Rapport e-evaluatie 2018, Onderwijs, Broederlijk Delen, p2).
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Deze positieve appreciatie komt ook duidelijk naar voor tijdens de diepte-interviews in de scholen.
Uit de interviews blijkt dat de Broederlijk Delen materialen vooral gebruikt worden in het kader van
de Broederlijk Delen campagne tijdens de vastenperiode. Veelal wordt er gewerkt met de Spoor ZeS
handboekjes alsook met de poster, fotoset, campagnefilm en het lied. Ook de jaarlijkse koffiestop en
sponsortocht komen in de meeste gevallen aan bod.
De sterke appreciatie voor het aanbod van Studio Globo en/of Broederlijk Delen blijkt ook uit de
bereidheid van een grote meerderheid van de respondenten om het in de toekomst verder te willen
gebruiken alsook om het aan te bevelen aan collega’s. (Zie tabel 3.1 & 3.2).

Tabel 3.1

Intentie om in de toekomst opnieuw gebruik te maken van het aanbod van Studio Globo en/of
Broederlijk Delen

Aantal

%

Nee

2

0,9

Misschien

13

6,1

Ja

198

93,0

Total

213

100

Tabel 3.2

Aantal leerkrachten dat reeds het aanbod van Studio Globo en/of Broederlijk Delen
aanbevolen heeft aan hun collega’s

Aantal

%

Nee

10

4,7

Nee, maar ik ben van plan dit wel te doen

10

4,7

Ja

193

90,6

Total

213

100

3.2

Meerwaarde van het professionaliseringsaanbod

De resultaten van de diepte-interviews en de antwoorden op de open vragen tijdens de kwantitatieve
bevraging bieden bijkomende informatie over de meerwaarde van het aanbod van Studio Globo
en/of Broederlijk Delen. Deze situeert zich rond een sterke aansluiting bij de volgende specifieke
noden van de leerkrachten en de leerlingen:
1) Versterkend effect bij de leerkrachten
Respondenten van de kwantitatieve bevraging voelen zich zowel didactisch als inhoudelijk versterkt
dankzij het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen (tabel 3.3). Zich versterkt voelen is een
belangrijke voorwaarde om duurzaam aan de slag te gaan met mondiale vorming. Driekwart van de
respondenten voelt zich zowel didactisch als inhoudelijk versterkt.
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Tabel 3.3

Versterking van de leerkrachten dankzij het educatief aanbod van Studio Globo en Broederlijk
Delen

Ik voel me …

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

N.v.t.

inhoudelijk sterker om met mondiale
thema’s aan de slag te gaan in de klas

0
0,0(%)

5
2,3(%)

25
11,6(%)

98
45,4(%)

69
31,9(%)

19
8,8(%)

didactisch sterker om mondiale thema’s
te behandelen in de klas

0
0,0(%)

1
0,5(%)

34
15,7(%)

95
44,0(%)

66
30,6(%)

20
9,3(%)

sterker om te werken aan een duurzame
en solidaire schoolomgeving

0
0,0(%)

8
3,7(%)

44
20,4(%)

87
40,3(%)

54
25,0(%)

23
10,6(%)

gestimuleerd om me (ook) buiten de
school in te zetten voor een solidaire en
duurzame samenleving

2
0,9(%)

7
3,2(%)

65
30,1(%)

74
34,3(%)

34
15,7(%)

34
15,7(%)

Respondenten voelen zich ook versterkt met betrekking tot schoolbeleid. Twee derde voelt zich
sterker dankzij het aanbod om te werken aan een duurzame en solidaire schoolomgeving. De helft
voelt zich meer gestimuleerd om zich ook buiten de school in te zetten voor een solidaire en
duurzame samenleving. 11 tot 16% gaf aan zich reeds sterk of gestimuleerd te voelen voordat ze in
aanraking kwamen met het aanbod.
De resultaten van de regressieanalyse (zie bijlage 17) wijzen op een aantal factoren die een rol lijken
te spelen in de mate waarin het aanbod van Studio Globo en/of Broederlijk Delen een versterkend
effect hebben. Algemeen kan worden vastgesteld dat gebruikers van het educatief aanbod reeds voor
2017-2018, zich sterker voelen dankzij het aanbod dan nieuwe gebruikers. Verder is de perceptie van
de leerkracht over de aansluiting van het aanbod met evoluties in de schoolcontext een belangrijke
factor. Hetzelfde geldt voor hun perceptie rond de kwaliteit van het aanbod. Educatieve aanbieders
kunnen hierop inspelen en de aansluiting bij deze evoluties en de maatschappelijke waarde nog extra
benadrukken alsook inzetten op de kwaliteit van het aanbod. Tot slot, contextfactoren kunnen ook
een positieve rol spelen in de ondersteuning van de leerkracht en het zich versterkt voelen bij de
implementatie van het educatief aanbod. Een bevorderende context op school in termen van visie,
leerlingen en faciliteiten hangt immers positief samen met een versterkt gevoel.
2) Aansluiting bij leerdoelstellingen
Tijdens de diepte-interviews gaven leerkrachten aan dat de inleefateliers en bijhorende leermaterialen
goed aansluiten bij verschillende leerdoelstellingen, voornamelijk in Wereld Oriëntatie. Volgens de
respondenten draagt het Studio Globo aanbod ertoe bij dat de leerlingen de WO-thema’s veel dieper
kunnen beleven. Ook het feit dat er tijdens de inleefateliers sterk de nadruk wordt gelegd op sociale
vaardigheden (bv. leren omgaan met elkaar, leren samenwerken, leren omgaan met diversiteit) werd
sterk geapprecieerd door leerkrachten. Zo gaven leerkrachten van een van deze scholen bijvoorbeeld
aan dat het inleeftraject in Brussel hen hielp in het omgaan met de problematiek van diversiteit op
school. Ook hielp het inleeftraject om de eigen stereotypen in vraag te stellen en om zelf schoolbrede
activiteiten op te zetten waardoor mensen met verschillende culturele achtergrond elkaar beter
kunnen leren kennen, bv. via de organisatie van een culturele week met focus op Syrië vanwaar een
aantal leerlingen op school afkomstig zijn. Ook in de kwantitatieve bevraging werd verwezen naar de
meerwaarde van een sterke aansluiting bij de leerdoelstellingen:
“De inleefateliers zitten goed in elkaar. De voorbereiding brengt situaties aan het licht die de kinderen minder van
thuis meekrijgen, waardoor ze daarover beginnen na te denken. De manier waarop die situaties behandeld worden
zijn heel laagdrempelig. Goede werkvormen en tof atelier!”
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“De vaardigheden die tijdens het inleefatelier worden geoefend en de doelen die kunnen bereikt worden zijn nooit
haalbaar
in
een
gewone
klassetting.
Dit
is
voor
veel
leerlingen
‘echt’’.
“Het inleefatelier zit zo goed in elkaar. Op geen enkele andere manier kan je de doelstellingen zo goed bereiken dan
via deze weg. De leerlingen zijn telkens ook ontzettend enthousiast!”
Ook voor de Spoor ZeS materialen en voor de fotosets werd een goede aansluiting bij de
leerdoelstellingen tijdens de interviews aangewezen als een belangrijke meerwaarde. Volgens de
leerkrachten sluit het Broederlijk Delen materiaal heel goed aan bij het educatief traject dat ze tijdens
de vastenperiode uitbouwen. Het aanbod wordt voornamelijk gebruikt tijdens de godsdienstlessen
maar in een aantal scholen wordt het ook aangewend binnen andere vakgebieden zoals muzische
vorming en wereldoriëntatie, bv. memory spel rond water (Basisschool Limburg). Een leerkracht gaf
aan dat de materialen haar helpen om binnen het vakgebied wereldoriëntatie het probleemoplossend
denken te stimuleren bij de leerlingen. Volgens dezelfde leerkracht zijn de Broederlijk Delen
materialen, in vergelijking met de uitgeverij boekjes, ook beter geschikt om projectmatig te werken
met de leerlingen (Leerkracht 5e en 6e leerjaar basisschool Limburg). Eén leerkracht 1e leerjaar geeft
expliciet aan dat zij het Broederlijk Delen materiaal (voornamelijk de fotosets) gebruikt voor haar
lessen wereldoriëntatie (Basisschool Limburg).
3) Hoge kwaliteit zowel inhoudelijk als didactisch
Inleefateliers: In alle scholen die deelnamen aan de kwalitatieve bevraging wordt expliciet gewezen
op de hoge inhoudelijke kwaliteit en de gevarieerde en actieve werkvormen bij de inleefateliers.
Leerkrachten zijn ook erg te spreken over het ganse traject dat rond het inleefatelier is opgebouwd.
De leermaterialen die binnen zulk traject worden aangeboden laten toe om de leerlingen terdege voor
te bereiden op het inleefatelier en om het leerproces ook na het inleefatelier in klasverband verder te
zetten. De ganse aanloop naar het inleefatelier gebeurt op een slimme manier waarbij de
geheimzinnigheid en spanning die rond het ganse gebeuren wordt opgebouwd heel erg aanslaat bij
de leerlingen. Hierdoor raken ze sterk betrokken en gemotiveerd en dit bevordert het ganse
leerproces. De tijdsinvestering van zulk intens traject (soms meerdere weken) wordt door geen van
de respondenten gezien als een nadeel. Integendeel, een heel aantal leerkrachten geeft aan dat het
trajectmatige karakter met nascholing voor leerkrachten juist een belangrijke reden is waarom ze de
inleefateliers ook in de toekomst willen blijven gebruiken.
Ook bij de kwantitatieve bevraging wijzen respondenten op de inhoudelijke en didactische kwaliteit
als belangrijke meerwaarde:
“Dit is een originele en zeer waardevolle werkvorm (inleefatelier) om dit thema bij kinderen bespreekbaar te maken.
Kinderen zijn hier steeds vol van en spreken er jaren later nog over. Het blijft bij.”
“Een zeer goed aanbod, interactief en zeer waardevol. Wekt een positief enthousiasme op bij de kinderen.”
Spoor ZeS en Fotosets: Zowel over de inhoud als over de werkvormen zijn de leerkrachten
doorheen de verschillende interviews erg te spreken. Bovendien vindt men het aanbod goed
afgestemd op de verschillende leeftijden van de leerlingen. Leerkrachten geven aan dat de materialen
toelaten om met de verschillende leeftijdsgroepen, via spel en diverse actiegerichte activiteiten, dieper
in te gaan op complexe thema’s van ongelijkheid en onrechtvaardigheid.
Een ‘stoelendans spel’ kon ik gebruiken om de leerlingen de problematiek van ongelijkheid en onrechtvaardigheid
rond landbezit te laten ervaren. Tijdens het spel konden de leerlingen zien hoe een klein aantal grootgrondbezitters
gaandeweg meer stoelen vergaarden ten opzichte van de werkers die met veel meer waren maar met heel weinig stoelen
overbleven. Deze activiteit liet toe om een abstracte problematiek concreter en tastbaarder te maken voor de leerlingen.
(Leerkracht 5e leerjaar basisschool Limburg)
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Het is heel leuk dat de fotosets kunnen gebruikt worden door verschillende leeftijdsgroepen. Zo focust het verhaal van
de fotoset voor de jongere leerlingen op het broertje of zusje van de jongen of meisje die centraal staat in het lesmateriaal
voor de oudere leerlingen. Op die manier kunnen de verschillende leeftijdsgroepen zich identificeren met een
leeftijdsgenootje binnen de verhalen. Dit is een slimme en stimulerende manier om het aanbod af te stemmen op
verschillende leeftijdsgroepen. (leerkracht & Dir. 1e leerjaar basisschool Limburg).
‘‘Leerlingen verschieten vaak dat mensen in landen in het Zuiden ook beschikken over laptops en Gsm’s en dan
biedt het materiaal van Broederlijk Delen nuttige achtergrondinformatie om te duiden dat de onderliggende oorzaken
van de problemen ook te maken hebben met regeringen die mensen onderdrukken en verkiezingen die niet zo goed
lopen. Op die manier krijgen de leerlingen meer inzicht in complexe thema’s zoals oneerlijkheid en ongelijkheid in de
wereld.’’ (Leerkracht 5e leerjaar, basisschool Limburg)
Het feit dat er op een trajectmatige manier gedurende meerdere weken kan gewerkt worden wordt
ook sterk geapprecieerd (4 scholen). In één school (O-VL) werd gewezen op de mogelijke
wisselwerking tussen de materialen van Broederlijk Delen en het Studio Globo aanbod. Zo kon de
leerkracht dit jaar telkens terugkoppelen naar zaken die de leerlingen ervaren hadden in het Guatemala
infleefatelier en activiteiten op basis van de Broederlijk Delen materialen. De leerkracht zag dit als
een belangrijk voordeel omdat zulke wisselwerking het toelaat om bepaalde zaken rond mondiale
vorming door te trekken doorheen het jaar en overheen verschillende jaren.
4) Invloed op de klaspraktijk
Eerder werd reeds gewezen op het versterkend effect van het educatief aanbod van Studio Globo
en/of Broederlijk Delen bij de leerkrachten. De resultaten van de diepte-interviews alsook de
antwoorden op de open vragen tijdens de kwantitatieve bevraging bieden bijkomende informatie over
hoe dit versterkend effect zich praktisch vertaalt in de klas. Zo konden leerkrachten in vier van de
vijf scholen die deelnamen aan inleefateliers concrete voorbeelden geven over de manier waarop de
inleefateliers hun klaspraktijk inspireren (zie onderstaande getuigenissen).
‘‘De aanpak tijdens het atelier in Brussel waarbij de leerlingen tijdens het natraject geconfronteerd werden met hun
eigen gedrag tijdens groepsactiviteiten waar de leerkracht niet mocht ingrijpen was heel confronterend en leerrijk voor
de leerlingen maar ook voor mij als leerkracht. Hierdoor heb ik immers geleerd om de leerlingen ook af en toe los te
laten… (Leerkracht basisschool O-VL)
‘‘Bij bepaalde thema’s die aan bod komen in de klas kan ik verwijzen naar het inleefatelier, bv. wanneer er geleerd
wordt over tijdsbalken en Daens: Ik kan verwijzen naar het feit dat de situatie die zich nu voordoet in bepaalde
landen (bv. slechte werkomstandigheden) zich ook hier voordeed in die tijd.’’ (Leerkracht basisschool W-VL)
Het valt ook op dat leerkrachten hun eigen invulling geven en bepaalde elementen van het aanbod
uitkiezen of aanpassen in functie van de specifieke noden van de leerlingen of de accenten die de
leerkracht wil leggen. Dit geldt voor alle ateliers, maar kwam extra sterk naar voor bij de ateliers
‘Achter de muur’ en ‘Wonen op het Dak’. In twee scholen heeft het atelier ‘Achter de muur’
leerkrachten aangezet om zelf excursies te organiseren in de eigen schoolomgeving om zo de
leerlingen kennis te laten maken met diversiteit of kansarmoede in hun eigen buurt (zie onderstaande
getuigenis basisschool Limburg). In een van deze scholen hebben de opgedane ideeën tijdens het
inleefatelier ‘Wonen op het Dak’, naast de praktische problemen rond het inbellen en openbaar
vervoer, ertoe bijgedragen dat de leerkrachten er voor gekozen hebben om zelf een culturele week te
organiseren in plaats van in te schrijven voor het inleefatelier. Toch een indicatie van
capaciteitsversterking waarbij leerkrachten zonder ondersteuning van Studio Globo aan de slag gaan
rond het thema culturele diversiteit.
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‘‘…bij het atelier ‘Achter de muur’, alvorens het werd vernieuwd, diende ik heel veel zelf te investeren in de
voorbereiding. Dit deed ik bijvoorbeeld door zelf activiteiten te organiseren waardoor leerlingen kansarmoede konden
ervaren. Dit gebeurde onder andere door contacten te leggen met lokale ervaringsdeskundigen die kwamen spreken in
de school of via een bezoek met de leerlingen aan de kringloopwinkel of voedselbank. Ook zaken zoals budgetmeters
dienden vooraf goed uitgelegd te worden zodat leerlingen zich er iets kunnen bij voorstellen tijdens het bezoek aan het
Studio Globo atelier. De werkboekjes vond ik te mager om de leerlingen voldoende voor te bereiden maar tegelijkertijd
gaven ze wel aanleiding en inspiratie om het leertraject zelf voor te bereiden. Door deze persoonlijke investering in de
voorbereiding heb ik heel veel bijgeleerd en heb ik mijn manier van lesgeven rond dit thema omgegooid. Bovendien
bleek het atelier, mits deze voorbereiding, wel degelijk te werken en helpt het om de leerdoelen te bereiken’ alsook om
‘invulling te geven aan de leerstof. Ook belangrijk is het feit dat er vanuit het ZILL leerplan (zin in leren, zin in
leven) veel aandacht gaat naar het zoeken van aansluiting tussen verschillende vakgebieden. En met deze Studio
Globo projecten lukt dit perfect’’. (Leerkracht 5e & 6e leerjaar graadklas Limburg).
Zoals ook het geval was bij de inleefateliers, gaan leerkrachten op een creatieve en selectieve manier
aan de slag met de materialen van Broederlijk Delen. Zo worden uit het brede aanbod specifieke
activiteiten gekozen die het meest geschikt zijn voor de leerlingen, voor specifieke leerdoelen of een
specifieke context. Materialen worden ook vaak aangepast aan de specifieke leerdoelstellingen of
worden gebruikt als inspiratie om eigen leermaterialen en activiteiten vorm te geven.
“Voor de lessen met mijn leerlingen van de eerste graad laat ik mij inspireren door de ‘‘leuke spelletjes en activiteiten’’
die in de werkboekjes worden aangeboden. Ik gebruik ook altijd de kleurplaat van het land die de leerlingen van het
eerste leerjaar dan kunnen inkleuren. De prentenset met het verhaal wordt ook altijd gebruikt. Maar daarnaast toon
ik ook steeds het filmpje. Het is in feite meer geschikt voor de leerlingen van de tweede graad maar ik toon het toch
omdat het gewoon zo mooi is en omdat het de zaken die aan bod komen in het prentensetverhaal veel ‘echter’ maken
voor de leerlingen. Daarnaast gebruik ik elementen van het Broederlijk Delen materiaal om zelf leermaterialen te
maken die ik inzet tijdens de aanloop naar Pasen. Aan het begin van de vasten vertel ik over Aswoensdag en de
40-dagentijd en dat is meestal de start om af te tellen naar Pasen. Bij het begin van de vastenperiode krijgt het 1e en
2e leerjaar dan bijvoorbeeld een paasboom met figuurtjes geïnspireerd door het jaarlijkse Broederlijk Delen thema. In
het 3e en 4e leerjaar krijgen de leerlingen een briefje dat ik zelf maak rond het jaarthema. En dan tellen ze af naar
Pasen aan de hand van activiteiten waarbij leerlingen met deze materialen aan de slag gaan (zie figuur). Elk jaar is
het dus een zoektocht naar voorwerpen waar ik mee kan werken en hiervoor maak ik sterk gebruik van de
Broederlijk Delen materialen. De ideeën in de boekjes rond knutselen en koken zijn minder geschikt aangezien mijn
lessen maar 50 min. duren. Daarom heb ik zelf kleine zakjes bij de Banier gekocht en deze mogen de leerlingen
versieren met tekensymbolen van Guatemala geïnspireerd op de Mayacultuur en deze zullen ze wellicht gebruiken
om hun knikkers bij te houden.” (Leerkracht godsdienst basisschool W-VL).
Leerkrachten gebruiken het Broederlijk Delen materiaal ook vaak in combinatie met zaken die ze zelf
proactief opzoeken op het internet (bv. Karrewiet, …) of die ze verkrijgen door samenwerking met
andere organisaties (bv. VECO, Djapo, Damiaan actie, JEF-film, Kleur Bekennen, ….). Verschillende
leerkrachten wijzen erop dat het zelf aanpassen van de leermaterialen ervoor zorgt dat je er als
leerkracht veel sterker bij betrokken raakt. Er wordt ook vaak gebruik gemaakt van lokale organisaties
die niet noodzakelijk werken rond ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingseducatie. Zo heeft
een school in Limburg een goede relatie opgebouwd met het openluchtmuseum in Bokrijk en wordt
er al drie jaar op een projectmatige en schoolbrede manier gewerkt rond het cultureel erfgoed van de
streek. Tijdens het interview wordt wel aangegeven dat het moeilijk is andere leerkrachten betrokken
te krijgen bij zulke grote projecten (zie onderstaande getuigenis).
‘‘Leerkrachten ervaren niet altijd dat door aan die projecten te werken dat ze ook aan eindtermen werken…. Velen
blijven vasthangen aan hun handleiding om hun eindtermen te bereiken’’… (Dir. basisschool O-VL))
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5) Verandering op schoolniveau
In de meeste gevallen komt het initiatief voor deelname aan de inleefateliers van individuele
leerkrachten die de inleefateliers kennen en overtuigd zijn van de meerwaarde voor het educatief
traject dat ze met hun klas willen uitwerken. De leerkrachten gebruiken de inleefateliers voornamelijk
in de context van het educatief traject van hun respectievelijke klas. Tegelijk zullen leerkrachten die
deelnemen aan de ateliers hierover wel feedback geven tijdens personeelsvergaderingen of informeel
bij collega’s of de directie. Op die manier kunnen de inleefateliers een indirecte invloed hebben op
schoolniveau. Zo werd in een van de scholen die deelnamen aan de interviews mondiale vorming als
mogelijk thema naar voor geschoven voor de schoolbrede jaarwerking nadat een leerkracht feedback
had gegeven over het inleefatelier tijdens een personeelsvergadering. In een aantal scholen werd
eveneens aangegeven dat deelname aan de inleefateliers, via het creëren van draagvlak bij leerlingen,
indirect kan bijdragen tot verandering op schoolbeleid, zoals bv. een afvalarm schoolbeleid, werken
met lokale handelaars. Eerder in dit hoofdstuk bleek ook reeds dat leerkrachten zich door de
inleefateliers versterkt voelen met betrekking tot het schoolbeleid.
In tegenstelling tot de inleefateliers wordt het aanbod van Broederlijk Delen tijdens de vastentijd,
naast gebruik in klasverband, ook meestal ingezet voor schoolbrede activiteiten zoals vieringen,
sponsortocht, koffiestop, rommelmarkt. De voorbereiding hiervan gebeurt vaak in overleg met het
leerkrachtenteam en wordt ook besproken tijdens personeelsvergaderingen. Een leerkracht merkte
op dat schoolbrede activiteiten in het kader van de Broederlijk Delen campagne reeds goed
voorbereid zijn vanuit Broederlijk Delen en dat dit helpt om de andere leerkrachten erbij te betrekken.
Scholen geven er wel hun eigen invulling aan en linken deze acties vaak met initiatieven van de school
zelf of met 4e pijler projecten vanuit de buurt die hun projecten dan op school komen toelichten en
vertellen wat er met het ingezamelde geld gebeurt. De laagdrempeligheid van zulke acties maakt het
makkelijker om andere leerkrachten erbij te betrekken.
6) Effecten bij leerlingen
Alhoewel de effecten niet op een systematische manier worden gemeten, waren leerkrachten het er
tijdens de interviews wel over eens dat leerlingen sterk geïnspireerd werden door de ateliers en er nog
lang nadien over praatten. Leerkrachten zien ook een sterk leereffect bij de leerlingen. Zo werd door
een van de leerkrachten aangegeven dat de leerlingen na deelname aan het traject ‘Achter de muur’,
een duidelijker beeld hadden over kansarmoede. Haar leerlingen verwezen er ook terug naar wanneer
ze in hun eigen omgeving dingen opmerkten die met kansarmoede te maken hadden. Ook de
landenateliers dragen er volgens de leerkrachten toe bij dat leerlingen op een leuke manier andere
culturen en leefwerelden leren kennen. Dit gebeurt tevens op een genuanceerde manier, waarbij
leerlingen kunnen inzien dat er in die landen, zoals ook hier het geval is, zowel rijkdom als armoede
bestaat en dat er naast de verschillen ook veel gelijkenissen zijn. Vooral bij de landenateliers wijzen
leerkrachten erop dat de leerlingen zich heel snel kunnen inleven in de situatie van de verschillende
personages.
“Het ganse traject met een zekere geheimzinnigheid errond maakt het ook heel spannend en motiverend voor de
leerlingen waardoor ze extra betrokken raken in het leerproces. Leerlingen komen er ook op terug als er toevallig iets
in de media komt over het land dat ze in het inleefatelier bezocht hebben. Ook als de leerlingen tijdens de mondiale
week iets moeten opzoeken gaat dit meestal over iets dat we in het inleefatelier gezien hebben.’’ (Leerkracht 6e leerjaar
basisschool O-VL.).
Volgens een aantal leerkrachten dragen de inleefateliers ook bij tot een sterker engagement van de
leerlingen rond solidariteitsacties op school bv. in het kader van de Warmste Week of Rode Neuzen.
Uit herinneringsonderzoek uitgevoerd door Studio Globo blijkt ook dat een groot deel van de
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leerlingen die deelnam aan een inleefatelier na minstens 8 jaar nog sterke herinneringen hieraan heeft
en er ook nog een invloed van ondervindt inzake beeldvorming (Studio Globo, IKAK 2011-2012).
Ook voor wat betreft het aanbod van Broederlijk Delen geven leerkrachten en directies van
verschillende scholen aan dat de leermaterialen die in de klas worden gebruikt de leerlingen toch
helpen om hun kijk op de wereld te verbreden.
‘‘Als er dan een specifieke actie wordt opgezet (bv met Broederlijk Delen of warmste week), dan zie je toch een
sterkere betrokkenheid bij de leerlingen…’’. (Leerkracht 3e leerjaar basisschool W-VL).
‘‘Leerlingen krijgen toch meer inzicht in problematiek van ongelijkheid en onrechtvaardigheid (bv. stoelenspel)
(Leerkracht 5e leerjaar basisschool Limburg)
‘‘Voordeel van het gebruik van de materialen is dat het bijdraagt tot het beter mekaar leren kennen in de klas. Dat
is belangrijk want hier is het bijvoorbeeld niet de gewoonte dat leerlingen bij mekaar op bezoek gaan waardoor ze
mekaars achtergrond of situatie ook niet goed kennen. …de materialen laten ook toe om de leerlingen te laten
kennismaken met de manier waarop andere mensen in andere landen leven … en dan vergelijken met hoe het hier
is. (Leerkracht 1e leerjaar basisschool Limburg)
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4 | Hoe ervaren leerkrachten secundair onderwijs
de ondersteuning van Studio Globo en Broederlijk
Delen?

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate leerkrachten die deelnemen aan trajecten van
Broederlijk Delen (inleefreis scholen & School als Gastgemeenschap) en van Studio Globo (Climate
Challenge & Brussel Beleven) zich inhoudelijk en didactisch versterkt voelen en in welke mate dit
zich vertaalt in hun klaspraktijk of hun bijdrage tot een duurzame en solidaire schoolomgeving. Ook
wordt gekeken in welke mate de workshops van Studio Globo ingebed worden in een educatieve
strategie op klas- of schoolniveau. Tegelijkertijd wordt ook nagegaan op welke manier de workshops
bijdragen tot capaciteitsversterking bij de leerkracht die de workshops bestelt of tot veranderingen
op het niveau van de school. De analyse is gebaseerd op de bevindingen vanuit de kwantitatieve
bevraging en de interviews in de scholen. Doorheen de tekst wordt echter ook verwezen naar
resultaten van interne evaluaties uitgevoerd door Studio Globo en/of Broederlijk Delen.

4.1

Algemene appreciatie van het aanbod

Op basis van de resultaten van de kwantitatieve bevraging zien we dat leerkrachten van beide
doelpublieken (A en B), duidelijk tevreden zijn over het educatief aanbod. Geen enkele respondent
gaf aan niet meer gebruik te willen maken (tabel 4.1). Ruim twee derde van de 22 respondenten gaf
aan dat wel te zullen doen en een (klein) derde gaf aan er misschien opnieuw gebruik van te zullen
maken. Ruim de helft van de respondenten heeft reeds het aanbod aanbevolen bij collega’s. Een
kleine minderheid heeft dat nog niet gedaan. 14% (doelpubliek B) tot 25% (doelpubliek A) wil dat
wel nog in de toekomst doen (zie tabel 4.2). De toelichting die een aantal respondenten gaven waarom
ze het aanbod zouden aanbevelen alsook een aantal belemmeringen en praktische aanbevelingen
staan weergegeven in bijlage 7. In deze toelichtingen gaat de appreciatie vooral uit naar de meerwaarde
en de kwaliteit van het aanbod, de goede begeleiding en de sterke link met de leerplannen.
Belemmeringen en aanbevelingen omvatten vooral opmerkingen rond vervoerskosten en de
moeilijkheid om andere collega’s te overtuigen. Deze appreciatie van bepaalde componenten van het
aanbod (bv. School als Gastgemeenschap en educatief aanbod gelinkt aan de jaarlijkse
vastencampagne) werd ook vastgesteld tijdens interne bevragingen door Broederlijk Delen3.

3

De resultaten van een interne online bevraging uitgevoerd door Broederlijk Delen bij leerkrachten vanuit het secundair onderwijs in
het kader van de 2018 campagne rond Oeganda toont aan dat het aanbod voor het secundair onderwijs positief werd beoordeeld.
Zo werd een gemiddelde score van 8,2/10 gegeven op de verschillende survey items (hoger dan de gemiddelde scores van de
laatste jaren, nl. 7,6/10) (Rapport e-evaluatie 2018, Onderwijs, Broederlijk Delen, p3). Ook werd het traject School als
Gastgemeenschap door de bevraagde leerkrachten in 16 scholen overwegend positief beoordeeld tijdens een bevraging in 2013.
(Enquête School als Gastgemeenschap, 2013, Broederlijk Delen).
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Tabel 4.1

Intentie om in de toekomst opnieuw gebruik te maken van het aanbod van Studio Globo en/of
Broederlijk Delen

Doelpubliek A

Doelpubliek B

Aantal

%

Aantal

%

Nee

0

0,0

0

0,0

Misschien

3

37,5

4

28,6

Ja

5

62,5

10

71,4

Totaal

8

100,0

14

100,0

Tabel 4.2

Aantal respondenten die ooit het aanbod van Studio Globo en/of Broederlijk Delen hebben
aanbevolen aan collega’s

Doelpubliek A

Doelpubliek B

Aantal

%

Aantal

%

Nee

1

12,5

4

28,6

Nee, maar ik ben van
plan dit wel te doen

2

25,0

2

14,3

Ja

5

62,5

8

57,1

Totaal

8

100,0

14

100,0

4.2

Trajecten (Doelpubliek A)

Uit de resultaten van de kwantitatieve bevraging blijkt dat respondenten die deelnamen aan Studio
Globo trajecten (Brussel Beleven en/of Climate Challenge) deze positief of neutraal evalueren.
Slechts 1 respondent beoordeelt sommige aspecten negatief. Driekwart van de respondenten vindt
de voorbereiding van het traject waardevol, minstens de helft is positief over de begeleiding en
minstens de helft vindt de afsluitende activiteit waardevol. De grootste waardering gaat uit naar de
interactiemogelijkheden tussen de leerkracht en de begeleider, het leerrijke gehalte voor zowel de
leerling als de leerkracht en de aanpassing van het aanbod aan het niveau van de leerlingen. De
respondenten zijn minder uitgesproken positief voor de expertise van de begeleider m.b.t de
werkvormen en de afsluitende activiteit. (Zie bijlage 4 voor een gedetailleerd overzicht van de
resultaten van de bevraging)
In eenzelfde lijn voelen de leerkrachten die deelnamen aan Brussel Beleven of Climate Challenge zich
over het algemeen inhoudelijk en didactisch versterkt. Twee derde van de respondenten aan de
kwantitatieve bevraging gaat akkoord met de stelling dat ze inhoudelijk en didactisch versterkt werden
(tabel 4.3). Twee derde van de respondenten vindt ook dat ze versterkt werden om te werken aan een
duurzame en solidaire schoolomgeving. Relatief minder leerkrachten lijken te beamen dat ze door
het aanbod gestimuleerd werden om zich ook buiten de school in te zetten voor een duurzame en
solidaire samenleving. Enkele leerkrachten gaven aan dat ze zich reeds voor de kennismaking met het
aanbod inhoudelijk sterk vonden om met mondiale thema’s aan de slag te gaan en dat ze zich reeds
gestimuleerd voelden om buiten de school te werken aan duurzaamheid en solidariteit.
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Tabel 4.3

Versterking van de leerkrachten die deelnamen aan een traject dankzij het aanbod
(Doelpubliek A; N=8)

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

N.v.t.

inhoudelijk sterker om met mondiale
thema’s aan de slag te gaan in de klas

0
0,0(%)

1
12,5(%)

1
12,5(%)

5
62,5(%)

0
0,0(%)

1
12,5(%)

didactisch sterker om mondiale thema’s
te behandelen in de klas

0
0,0(%)

1
12,5(%)

2
25,0(%)

5
62,5(%)

0
0,0(%)

0
0,0(%)

sterker om te werken aan een duurzame
en solidaire schoolomgeving

0
0,0(%)

1
12,5(%)

2
25,0(%)

5
62,5(%)

0
0,0(%)

0
0,0(%)

gestimuleerd om me (ook) buiten de
school in te zetten voor een solidaire en
duurzame samenleving

0
0,(%)0

1
12,5(%)

3
37,5(%)

2
25,0(%)

0
0,0(%)

2
25,0(%)

De diepte-interviews en de antwoorden op de open vragen bij de online bevraging bieden bijkomende
informatie over hoe leerkrachten het versterkend effect van de trajecten ervaren. In de volgende
paragrafen bespreken we naast de Studio Globo trajecten (Brussel Beleven en Climate Challenge)
ook de Broederlijk Delen trajecten, namelijk Inleefreis en School als Gastgemeenschap. Voor deze
laatste twee is de analyse gebaseerd op bevindingen vanuit de kwalitatieve interviews. Bij de
kwantitatieve bevraging waren er immers geen respondenten die deelgenomen hadden aan deze twee
trajecten.

4.2.1

Traject Brussel Beleven

Voor wat betreft Brussel Beleven werd dit traject telkens geprogrammeerd in het kader van een
specifiek vakgebied, bv. in het kader van een vakverdiepingstraject voor aardrijkskunde (ASO-school
Limburg), gelinkt aan het leerplan van het vak gedragswetenschappen (ASO-school O-Vl), als
activiteit rond interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog binnen de godsdienstles (BSOTSO-school W-Vl). De sterke aansluiting bij de leerdoelstellingen van het educatief traject is een
belangrijke reden voor de leerkrachten om hieraan deel te nemen. In twee van de drie scholen die
gebruik maakten van dit traject werd eveneens expliciet verwezen naar de didactische en inhoudelijke
meerwaarde van deze trajecten. Leerkrachten vinden de werkvormen motiverend voor de leerlingen
maar ook inspirerend voor hun eigen klaspraktijk. Ook het feit dat er voldoende aandacht wordt
besteed aan de inhoudelijke onderbouw wordt sterk geapprecieerd. Dit wordt geïllustreerd door de
onderstaande getuigenissen vanuit twee scholen:
‘‘Ik gebruik wel nog het materiaal dat ik tijdens de nascholing heb gekregen om te werken rond integratie en
interculturaliteit. Het is heel mooi materiaal. Zo doe ik nog de activiteit met de foto’s waarbij leerlingen de persoon
op de foto moeten voorstellen in een regel of 10 … ook de activiteit rond objectiviteit en ‘fake nieuws’ waarbij een
bepaalde gebeurtenis aan de hand van verschillende krantenartikelen vanuit verschillende perspectieven kan bekeken
worden … in die materialen zitten veel activiteiten die ik nog kan gebruiken in mijn klas …’’ (Leerkracht
godsdienst, BSO-TSO W-VL.)
‘‘Het traject biedt een zeer goede inleiding voor de grote onderzoeksopdracht die de leerlingen doorheen het jaar moeten
uitvoeren rond het thema superdiversiteit. Zelf zou ik dit niet kunnen organiseren want ik ken die lokale organisaties
niet…ook de interactie met de begeleiders tijdens de nascholing die voorafgaat aan het traject was heel nuttig…zeker
de evaluatiemethodieken die werden gebruikt waren heel inspirerend…zo kon iedereen aan bod komen en via een
doorschuifsysteem tussen verschillende groepjes kon je ook met mensen vanuit de andere groepjes in interactie
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gaan…ook het materiaal dat we kregen om de leerlingen voor te bereiden op het bezoek, was heel nuttig ... Het was
laagdrempelig en bevatte genoeg cijfermateriaal en informatie om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te
wekken…Volgend jaar plannen we terug in te schrijven en willen we er een meerdaagse uitstap van maken… zo
kunnen we nog bijkomende aspecten van Brussel verkennen, bv. het parlement, theater, museum.’’ (Leerkracht
gedragswetenschappen, ASO O-VL.)
Leerkrachten vonden het lastig om aan te geven in welke mate het traject kon bijdragen tot
verandering op het niveau van de school. Volgens de leerkrachten is dit ook moeilijk meetbaar. In
twee scholen werd wel aangegeven dat het bijdraagt tot sensibilisering en dat het indirect aanzet tot
engagement bij de leerlingen wanneer ze zich inzetten in solidariteitsacties op school in het kader van
de Broederlijk Delen campagne.

4.2.2

Traject Climate Challenge

Eén van de vijf scholen die deelnamen aan de kwalitatieve bevraging (ASO Vl.-Brabant) had in 20172018 alsook het jaar ervoor het Climate Challenge traject georganiseerd. Dit werd telkens uitgewerkt
als een vakoverschrijdend project voor de leerlingen van het 5e jaar wetenschappen en als
leerplanonderdeel voor de vakken aardrijkskunde en Nederlands. Het versterkte broeikaseffect is
immers een leerplanonderdeel voor aardrijkskunde. Een debat voeren is een onderdeel van het
leerplan voor Nederlands. Het project omvat een nascholing en praktische voorbereiding voor
leerkrachten, voorbereidingslessen op school voor de leerlingen en tenslotte de klimaatconferentie.
De sterke link met de leerplannen, het vakoverstijgend karakter en de hoge kwaliteit van de
ondersteuning van Studio Globo zowel inhoudelijk als didactisch (nl. tijdens de begeleiding van de
conferentie) werden tijdens het interview aangeduid als belangrijke sterktes van dit traject:
‘‘ik was sterk onder de indruk van de kwaliteit van de landenfiches die Studio Globo had gemaakt. Zulke land
specifieke informatie vind je niet in de meer algemene informatie vanuit de IPCC-rapporten. Zo had ik ook een
nascholing gevolgd bij professor Huybrechts aan de VUB. Hierdoor had ik veel informatie vanuit het IPCC-rapport.
Maar deze informatie is eerder algemeen (bv. over de veranderingen van de poolgebieden) en bevat niet het land
specifieke informatie die de leerkracht en de leerlingen nodig hebben bij de voorbereiding van de conferentie. De
informatie op de Studio Globo website, filmfragmentjes en quiz zijn ook heel nuttig en ook bruikbaar voor leerlingen
die geen wetenschappen volgen … De inbreng van de twee begeleiders was ook zeer waardevol. Zij konden heel goed
de standpunten van de landen vanop de laatste klimaattop overbrengen … dat is heel belangrijk want als leerkracht
heb ik niet de kennis over de laatste evoluties op zulke klimaattop’’. (Leerkracht aardrijkskunde, ASO VLBrabant).
De organiserende leerkracht zou het traject zeker ook in de toekomst willen organiseren, maar tegelijk
zijn er toch ook een aantal schoolorganisatorische factoren die de organisatie van zulk project
bemoeilijken:
‘‘Zo waren de leerlingen tijdens de laatste conferentie minder goed voorbereid omdat leerlingen in verschillende
klascombinaties onderverdeeld waren voor het vak Nederlands en aardrijkskunde. Daarenboven is niet iedereen van
het leerkrachtenteam waarmee moet samengewerkt worden even enthousiast voor zulk project. Dit heeft er ook toe
bijgedragen dat ik de klimaatconferentie dit jaar niet georganiseerd heb. Ik wacht nu de klascombinaties af voor ik
zulk traject terug organiseer. Een bijkomende uitdaging situeert zich ook bij de directie van de school. Zo staat de
directie enerzijds wel open voor zulke vakoverstijgende projecten maar vinden ze het anderzijds toch niet evident om
daarvoor leerkrachten vrij te roosteren. Je moet het als leerkracht toch eerder in je vrije halve dag doen. Ook als er
zich organisatorische problemen zouden voordoen dan moet je toch ook als leerkracht zelf met oplossingen komen.’’
(Leerkracht aardrijkskunde, ASO VL-Brabant).
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Volgens de leerkracht is het moeilijk te zeggen in welke mate zulk traject het schoolbeleid kan
beïnvloeden. De school is wel actief rond MOS en engageert zich in een klimaatcampagne maar dit
lijkt niet direct gelinkt aan het Studio Globo project.

4.2.3

Inleefreizen

Bij de scholen die deelnamen aan het kwalitatief onderzoek was er één BSO-TSO-KSO school in
Antwerpen die in 2016 had deelgenomen aan een inleefreis naar Senegal. Volgens de coördinerende
leerkracht bieden de inleefreizen een aantal belangrijke opportuniteiten voor de werking rond
internationale solidariteit en wereldburgerschap:
- Het laat toe om er een jaarwerking rond wereldburgerschap aan op te hangen. Dit gebeurt o.a.
via een voortraject met presentaties over het inleefreisproject en fondsenwervingsactiviteiten (bv.
familiequiz) alsook een nawerking met getuigenissen voor de schoolgemeenschap en tijdens
publieke toonmomenten tijdens de vastencampagne van Broederlijk Delen.
- Tevens biedt het de leerkrachten en de leerlingen de mogelijkheid om op een intense manier
mensen in het bezochte land te ontmoeten en om hun leefwereld te leren kennen. De
praktijkgerichte insteek van de Senegalreis bleek hiervoor, in vergelijking met vorige inleefreizen,
heel effectief te zijn:
‘‘Alhoewel zulke inleefreizen in het verleden steeds met Broederlijk Delen werden georganiseerd gebeurde dit deze
keer op uitnodiging van twee lokale vzw’s die in Senegal een vierde pijler project hebben lopen rond een plaatselijke
school. Tijdens de reis konden leerlingen samen met hun Senegalese leeftijdsgenoten meewerken bij de aanleg van de
schooltuin volgens agro-ecologische principes (permaculture). Zulke aanpak ligt meer in lijn met leerlingen BSO-TSO
omdat ze zo dingen in de praktijk kunnen brengen en al doende met voeten en handen in de tuin, dingen kunnen
uitleggen. Dit leidt tot meer intense ontmoeting dan rondtrekken. Ook de taalbarrière speelt dan minder mee. Bij
vorige inleefreizen lag de nadruk vooral op het bezoeken van verschillende projecten van Broederlijk Delen en daarbij
is het nadeel dat de leerlingen vooral veel moeten luisteren hetgeen de leerlingen toch minder aanspreekt.’’ (Leerkracht
godsdienst en coördinator mondiale werking BSO-TSO Antwerpen)
- Ook krijgen de leerlingen en de leerkrachten een bredere kijk op verschillende vormen van
ontwikkelingssamenwerking en de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Het onderstaande
interview extract illustreert hoe de leerlingen en de leerkrachten zelf tot inzichten kwamen over
belangrijke uitdagingen betreffende eigenaarschap en duurzaamheid van bepaalde projecten:
‘‘Tijdens de reis kwamen de leerlingen zelf tot het inzicht dat zulke vierde pijler projecten ook wel sterke uitdagingen
hebben in termen van beperkte lokale inbedding … Hier maakten ze zelf spontaan opmerkingen over. En ze zagen
dan wel een belangrijk verschil met de Broederlijk Delen projecten die ze ook bezochten tijdens hun verblijf. Deze
waren lokaal veel sterker ingebed en ook de partnerwerking kwam er veel sterker naar voor… ‘‘. (Leerkracht
godsdienst en coördinator mondiale werking BSO-TSO Antwerpen)
- Naar mobilisatie toe op school is de inleefreis eveneens een belangrijke activiteit. Leerkrachten
en leerlingen die hieraan deelnemen zijn vaak ook actief betrokken bij de mondiale werking, bv.
via getuigenissen op school of bij het organiseren van de mondiale dag:
‘‘Zelf ga ik nooit mee op inleefreis … Maar elke leerkracht die wel meegaat is pure winst voor onze mondiale werking
hier op school’’ (Leerkracht godsdienst en coördinator mondiale werking BSO-TSO Antwerpen)
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4.2.4

School als Gastgemeenschap

In twee scholen die deelnamen aan de diepte-interviews (BSO-TSO Antwerpen & ASO Limburg)
werd recent de ‘School als Gastgemeenschap’ georganiseerd. Dit gebeurde telkens vanuit de
werkgroep die de activiteiten rond wereldburgerschap trekt. In beide scholen was het een schoolbrede
activiteit waar de leerlingen die zich inzetten rond wereldburgerschap mee vorm geven aan het
programma tijdens het verblijf van de gast. De opportuniteiten voor intense interactie tussen de gast
en de leerlingen en sommige collega leerkrachten wordt sterk gewaardeerd. Ook het feit dat er
verschillende wereldburgerschapsactiviteiten (bv. getuigenissen en publieke avonden) kunnen aan
gekoppeld worden wordt gezien als een meerwaarde. Tegelijkertijd biedt het de leerlingen de
mogelijkheid om een aantal belangrijke wereldburgerschapsvaardigheden4 in te oefenen (zie
onderstaande getuigenissen), bv. kunnen omgaan en communiceren met mensen met verschillende
achtergrond (tijdens het gidsen van de gast en tijdens het samen tafelen), in staat zijn anderen te
betrekken en met hen samen te werken en netwerken te vormen (tijdens het organiseren van
activiteiten zoals publieke getuigenissen en bezoek aan lokale boeren). Over doorsijpeling naar de
klaspraktijk van de leerkrachten werden weinig concrete voorbeelden gegeven.
‘‘Het project School als Gastgemeenschap werd twee jaar geleden georganiseerd door het wereldteam. Zo hebben de
leerlingen samen met de gast de stad Hasselt bezocht. De gast heeft ook uitleg gegeven. Het project werd samen met
de leerlingen van het 3e tot 6e leerjaar die actief betrokken zijn in het wereldteam, vormgegeven. De gast verbleef bij
een van de collega’s en is ook een drietal keer bij leerlingen thuis gaan eten. Hij heeft ook gesproken voor de leerlingen
van het 5e en 6e leerjaar. Het organiseren van een publieke avond, hetgeen waarschijnlijk verwacht werd door
Broederlijk Delen, hebben we niet meer kunnen doen.’’ (Leerkracht aardrijkskunde ASO Limburg).
‘‘Vorig jaar hadden we iemand van Oeganda te gast. Het programma tijdens dit bezoek wordt samen met de
leerlingen uitgewerkt en biedt hen goede opportuniteiten om met de gast in interactie te gaan. Zo zijn ze samen met
de gast op bezoek gegaan bij verschillende lokale boeren. En tijdens zulke bezoeken moeten de leerlingen gids spelen
en moeten ze dingen uitleggen in het Engels. De gast kan op zijn beurt ook zijn verhaal doen. Tegelijkertijd moeten
ze ook samen eten en dat moeten ze allemaal inplannen. Die wederkerigheid werkt echt. In het traject worden ook
de andere collega’s en leerlingen betrokken. Zo heeft de gast bij een van de collega’s gelogeerd en werd een publiek
ontmoetingsmoment georganiseerd met input van iemand van de lokale landbouwkoepel en de stad. Onze gast heeft
ook getuigenissen gegeven tijdens een mondiale dag voor leerlingen van de derde graad.’’ (Leerkracht godsdienst en
coördinator werkgroep wereldburgerschap BSO-TSO Antwerpen).

4.3

Workshops (Doelpubliek B)

De resultaten van de kwantitatieve bevraging tonen aan dat de helft van de workshopaanvragen
gebeurt in het kader van een mondiale dag of week op school met de focus op landen in het Zuiden.
Dit lijkt de belangrijkste reden te zijn om de workshop aan te vragen en in te bedden binnen de school
en de klas. Een kwart van de respondenten gaf aan dat de aanvraag van de workshop(s) gebeurde in
het kader van een campagne van bijvoorbeeld Broederlijk Delen. Een op vijf respondenten gaf aan
dat de aanvraag gebeurde in het kader van een themadag zoals duurzaamheid, vrede of afval.
De resultaten van de kwantitatieve bevraging tonen ook aan dat de leerkrachten uit doelpubliek B
iets positiever zijn over de begeleiding tijdens de workshops dan leerkrachten uit doelpubliek A over
de trajecten (zie bijlage 5). Minstens drie kwart gaat (helemaal) akkoord met de positieve stellingen
over de kwaliteit van de begeleiding. Alle respondenten vinden dat er voldoende interactie mogelijk
was tussen de begeleider en de leerlingen en dat de begeleider een expert was in de werkvormen. De
expertise m.b.t. werkvormen en het enthousiasmeren van de leerlingen werden relatief iets minder
4

32

https://www.internationalisering.nl/modules/wereldburgerschap/lessen/domein-2-vaardigheden-om-wereldburger-te-zijn/

HOOFDSTUK 4 | HOE ERVAREN LEERKRACHTEN SECUNDAIR ONDERWIJS DE ONDERSTEUNING VAN STUDIO GLOBO EN
BROEDERLIJK DELEN?

positief beoordeeld dan de andere aspecten van begeleiding. Een ruime meerderheid (87%) van de
leerkrachten toont zich tevreden met de voorbereidende informatie die momenteel aanwezig is.
Ongeveer de helft van de respondenten geeft ook aan dat zij of de betrokken leerkracht zelf een
voorbereidende les of een gesprek met leerlingen voorafgaand aan de workshop hadden voorzien.
Daarenboven zou een meerderheid van de leerkrachten een les of een nabespreking met leerlingen
na de workshop hebben voorzien.
Wat betreft het versterkend effect van de workshops gaan leerkrachten die een workshop boekten
voor zichzelf of een collega relatief minder vaak akkoord dat ze inhoudelijk of didactisch versterkt
werden. Slechts ruim een derde gaat (helemaal) akkoord (tabel 4.4). Dit is op zich niet zo verrassend
gezien schoolorganisatorische redenen. Vaak hebben deze leerkrachten zelf geen rol in het
aanbrengen van mondiale thema’s in de klas tijdens de workshop en er is ook geen voorafgaand
vormingsmoment voor de leerkracht. Slechts een derde van de leerkrachten zegt vaker aan de slag te
willen gaan met mondiale thema’s. Twee derde vindt wel, net zoals doelpubliek A, dat ze zich sterker
voelen om bij te dragen aan een duurzame en solidaire schoolomgeving dankzij de workshops.

Tabel 4.4

Versterking van de leerkrachten of hun collega die een workshop hebben aangevraagd
dankzij het aanbod (Doelpubliek B; N=14)

inhoudelijk sterker om met mondiale
thema’s aan de slag te gaan
didactisch sterker om mondiale
thema’s te behandelen
sterker om te werken aan een duurzame en solidaire schoolomgeving
wil ik vaker aan de slag gaan met
mondiale thema’s

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutr
aal

Akkoord

Helema
al
akkoord

N.v.t.

Ik
weet
het
niet

0

2

2

4

1

4

1

0,0(%)

14,3(%)

14,3(%
)

28,6(%)

7,1(%)

28,6(%)

7,1(%)

0

2

3

4

2

2

1

0,0(%)

14,3(%)

21,4(%
)

28,6(%)

14,3(%)

14,3(%)

7,1(%)

0

0

3

7

2

1

1

0,0(%)

0,0(%)

21,4(%
)

50,0(%)

14,3(%)

7,1(%)

7,1(%)

0

0

6

2

3

2

1

0,0(%)

0,0(%)

42,9(%
)

14,3(%)

21,4(%)

14,3(%)

7,1(%)

De diepte-interviews en de antwoorden op de open vragen bij de online bevraging bieden bijkomende
informatie over hoe leerkrachten het versterkend effect van de workshops ervaren.
Drie van de vijf secundaire scholen die deelnamen aan het kwalitatieve luik van het onderzoek
bestelden recent Studio Globo workshops. In een van deze scholen maakten de workshops deel uit
van een educatief traject binnen het vak aardrijkskunde (zie box 1). In de andere twee scholen werden
de workshops door de godsdienstleerkrachten geprogrammeerd in het kader van een mondiale dag
gelinkt aan het thema van de campagne van Broederlijk Delen (zie box 2). In alle drie de scholen was
men heel positief over de inhoud en de didactische aanpak van de workshops. Bovendien waren er
in twee scholen ook indicaties dat de leerkrachten die de workshops bestelden een vorm van
nawerking of nabespreking organiseerden met hun leerlingen. Dit wijkt enigszins af van de
vaststelling bij de kwantitatieve bevraging dat leerkrachten die workshops boeken relatief minder snel
geneigd zijn om in de klas verder werk te maken van mondiale vorming.
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Box 1: Workshops ter ondersteuning van een educatief traject binnen het vak aardrijkskunde: In een van de
drie scholen (ASO Limburg) had de leerkracht Aardrijkskunde, die ook de trekker is van het wereldteam, reeds
een aantal keer Studio Globo workshops besteld. Zij was heel erg te spreken over de inhoudelijke kwaliteit
alsook de sterke afwisseling tussen theoretische stukjes, filmpjes, quiz, groepswerk, switchen van groepen, en
debatten rond standpunten die leerlingen vanuit een specifieke rol moeten verdedigen. Volgens de
leerkracht wordt ervoor gezorgd dat er in de klas wordt teruggekoppeld over wat er tijdens de workshops
wordt gezien. Ook wordt er rond het workshopthema verdiepend verder gewerkt in klasverband en wordt
het ook aanzien als leerstof die moet gekend zijn voor het examen. Tijdens het interview formuleert de
leerkracht het als volgt:

‘Bij de ‘Aan Tafel’ workshop (2017) krijgt iedereen een rol en daar koppel ik naar terug in de klas, (wie was hier
de groenteboer, mevrouw die altijd in de Quick ging eten,). Die rollen onthouden de leerlingen veel meer dan het grote
plaatje of de boodschap die erachter schuilt. De inhoudelijke boodschap moet dan terug herhaald worden in de klas.
Na de workshop moeten de leerlingen ook verder werken rond de workshop thema’s en moeten ze ook werkblaadjes
hierrond invullen. Hierrond werd ook een vraag gesteld op het examen …
Box 2 - Workshops als onderdeel van een mondiale dag: In twee TSO-BSO scholen werd recent gebruik
gemaakt van de workshops ‘Aan Tafel’ & ‘Foodwise Action’ (2018-2019 Antwerpen en 2017-2018 W-Vl.). In
één school werd ook de ‘Heavy Metal’ workshop besteld (2016-2017 Limburg). De workshops werden telkens
besteld door de godsdienstleerkracht in het kader van een mondiale dag tijdens de vastenperiode. Deze
dag maakte in beide scholen deel uit van een schoolbreed wereldburgerschapstraject dat gelinkt werd aan
het thema van de Broederlijk Delen campagne. In de twee scholen was men tijdens de interviews erg te
spreken over de inhoud van de workshops alsook over de sterke variatie van werkvormen (i.e. afwisselende
opdrachten, quiz, filmfragmenten, …) hetgeen TSO-BSO leerlingen sterk aanspreekt. Doorsijpeling naar de
klaspraktijk van de leerkrachten die de workshops bestelden was minder duidelijk aangezien zij niet
deelnamen aan de workshops. De workshops geven wel mee vorm aan een schoolbreed project. Hierdoor
kunnen de behandelde thema’s (bv. duurzaamheid, solidariteit, diversiteit, klimaat,) via verschillende
activiteiten en werkvormen (mondiale dag, fair trade ontbijt, sponsortocht, Studio Globo workshops,) op
verschillende momenten onder de aandacht van de leerlingen en de leerkrachten worden gebracht.

Over verandering in de klaspraktijk van de collega leerkrachten die de workshops bijwonen (maar
deze niet zelf hebben besteld) konden er weinig indicaties gevonden worden tijdens de interviews.
Collega’s geven wel feedback over wat ze ervan vonden maar er is zo goed als geen informatie over
de invloed ervan op hun klaspraktijk. In één school werd tijdens de interviews expliciet aangegeven
dat men niet dacht dat de workshops enige invloed zouden hebben op de manier van werken bij de
collega’s. Dit werd ook bevestigd door een van de leerkrachten (Leerkracht 6e jaar Engels) die zulke
workshop had bijgewoond. In de twee andere scholen werd gesteld dat zulke beïnvloeding sterk
afhangt van de motivatie van de leerkrachten: ‘‘sommigen pakken het mee maar anderen blijven aan hun
handboek hangen’’. Tijdens de interviews werd gewezen op een aantal mogelijke hindernissen die ertoe
kunnen bijdragen dat de workshops slechts in beperkte mate bijdragen tot verandering in de
klaspraktijk van collega leerkrachten:
1. Management van de leerlingen tijdens de workshops: Een van de geïnterviewde
leerkrachten die in 2017 de Heavy Metal workshop had bijgewoond, gaf aan dat ze er
weinig had van opgepikt omdat ze meer met klasmanagement bezig moest zijn dan met
de inhoud van de workshop. Het bleek eerder moeilijk om de leerlingen stil te houden en
om hen aan te sporen om mee te werken. De leerkracht vond dit jammer omdat ze vond
dat er heel wat belangrijke dingen aan bod kwamen die de leerlingen toch wel
aanbelangden.
‘‘Tijdens de Heavy Metal workshop was er een debat waarbij leerlingen vanuit hun rol hun standpunt voor of tegen
het bouwen van mijnen moesten verdedigen. In de workshop liep het niet zo vlot maar ik vond het wel een geschikte
werkvorm. Eerder dan de werkvorm of de inhoud zal het feit dat de workshop tijdens de laatste 2 uur van de
namiddag viel er wellicht toe bijgedragen hebben dat de leerlingen niet meer zo oplettend en actief waren en dat ik me
daarom meer met klasmanagement moest bezighouden’’ (extract interview leerkracht Engels 6e jaar ASO Limburg).
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2. Leerkrachten kunnen soms maar een deel van de workshops bijwonen. Een
bijkomende hindernis is dat, om praktische redenen, een aantal workshops tegelijkertijd
worden ingepland voor verschillende klassen. Collega leerkrachten nemen deel aan de
workshop waar hun klas op dat moment aan deelneemt. Het nadeel is echter dat de
leerkrachten meestal slechts een deel van de workshop (die normaal 2 uur duurt) kunnen
bijwonen omdat ze na een uur reeds naar een andere klas moeten. Hierdoor kunnen ze
zelf niet zoveel oppikken van de workshops (alle respondenten die workshops bestelden).
3. Begeleiding tijdens de workshops. Door alle respondenten die workshops bestelden
werd aangegeven dat de effectiviteit van de workshops sterk afhangt van de manier waarop
de animatoren de workshops begeleiden en erin slagen om de leerlingen mee te krijgen.
Volgens de leerkrachten is het belangrijk dat de animatoren enthousiast zijn en sterk in
hun schoenen staan.
‘‘Naar inhoud toe krijgen we nooit negatieve reacties over de workshop maar succes hangt sterk af van het ‘vuur’ en
‘enthousiasme’ van de begeleiders. (Extract interview leerkracht godsdienst BSO-TSO school Antwerpen)
Ook is er soms de praktische realiteit dat leerlingen van verschillende klassen en richtingen samen
zitten in een workshop waardoor ze mekaar niet goed kennen. Bij rollenspellen en groepswerk kan
dit een hindernis zijn omdat leerlingen wel wat tijd nodig hebben alvorens ze met elkaar in interactie
kunnen gaan. Dit was bijvoorbeeld het geval in één BSO-TSO school in Antwerpen waar de
workshops, om de kost te drukken, niet meer voor alle leerlingen konden aangeboden worden maar
nu één van de mogelijke keuzeactiviteiten vormen in het kader van een schoolbrede mondiale dag.
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5 | Aansluiting van het aanbod van Studio Globo
en Broederlijk Delen bij de huidige evoluties in de
schoolcontext

Uit de kwantitatieve bevraging blijk dat de leerkrachten een positieve kijk hebben op de aansluiting
van het educatief aanbod bij de huidige evoluties in de onderwijscontext. Dit geldt zowel voor de
aansluiting bij de leerplannen, de diversiteit in de klas en de verwachtingen van het schoolbestuur, de
maatschappij en de ouders. Voor de aansluiting bij de verwachtingen van het schoolbestuur en de
ouders is er wel een hoger percentage van de respondenten die een neutrale houding aanneemt maar
een meerderheid blijft wel positief. (Zie bijlage 6 voor een gedetailleerd overzicht van de resultaten
van de bevraging).
Via de interviews met leerkrachten en directies in de scholen alsook met externe actoren kon dieper
worden ingegaan op een aantal van deze onderwijsspecifieke en maatschappelijke evoluties die zich
momenteel voordoen. Deze bieden zowel opportuniteiten als uitdagingen voor organisaties die
scholen willen ondersteunen rond wereldburgerschapseducatie. In de volgende paragrafen bespreken
we de bevindingen aan de hand van een aantal principes die in de VLOR studie ‘de nieuwe school in
2030’5 en in recente rapporten van de OESO naar voor worden geschoven als richtinggevend voor
onderwijs dat leerlingen voorbereidt voor de opportuniteiten en uitdagingen in de 21e eeuw:

1) sterkere verbinding school en wereld, 2) gepersonaliseerd en coöperatief leren, 3) anders
evalueren en focus op 4) multiperspectiviteit en 5) diversiteit. Actief leren, wat nog als een
bijkomende pijler zou kunnen beschouwd worden (zie Sels, Vansteenkiste & Knipprath 20176)
nemen we mee als rode draad doorheen de verschillende principes.

5.1

Verbinding tussen de school en de wereld

De “nieuwe school van 2030” is een open school, die veel verbindingen aangaat met de buitenwereld, de buurt en de
bedrijfswereld (Van den Brande, 2019)7.
Uit de interviews blijkt dat de scholen (zowel BaO als SO) stappen zetten om hun educatief traject te
laten aansluiten bij de lokale maatschappelijke en culturele realiteit van de school. Dit gebeurt
bijvoorbeeld wanneer scholen zich engageren rond specifieke maatschappelijke uitdagingen die zich
zowel op school als in de schoolomgeving voordoen (bv. milieu, klimaatverandering, gezondheid,
diversiteit, armoede …). In sommige gevallen engageert de school zich in maatschappelijk relevante
projecten die in samenwerking met actoren van buiten de school worden opgezet (bv. culturele
projecten rond lokaal erfgoed, …). Ook rond wereldburgerschap werd in meerdere interviews
expliciet gewezen op het belang van de link met de lokale omgeving en herkenbaarheid om leerlingen
en leerkrachten hierrond te kunnen mobiliseren. Geëngageerde leerkrachten en directies gaan dan
5
6
7

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Eindrapport%20De%20nieuwe%20school%20in%202030.pdf
Toekomstverkenning arbeidsmarkt 2050 - Een rapport in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
& de Vlaamse minister van Onderwijs. https://www.steunpuntwerk.be/system/files/werk.rapport_2017_01_0.pdf
https://duurzaamonderwijs.com/2019/05/14/de-nieuwe-school-in-2030-een-toekomstgerichte-visie/
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ook proactief op zoek naar relevante actoren of organisaties in de schoolomgeving waarmee ze
kunnen samenwerken of die ze kunnen betrekken in bepaalde activiteiten of projecten (bv. via
sprekers, uitstappen, …).
In het vorige hoofdstuk werden reeds een aantal voorbeelden gegeven van vakoverstijgende projecten
rond wereldburgerschap waarbij grenzen tussen school en buurt en tussen vakgebieden overschreden
worden. Zo was er bijvoorbeeld de samenwerking met lokale boeren tijdens het project ‘school als
gastgemeenschap’ in de BSO-TSO school in Antwerpen. Het zoeken naar zulke verbinding blijft
uiteraard niet beperkt tot wereldburgerschapseducatie. Tijdens de interviews wordt sterk de nadruk
gelegd op het feit dat verschillende leerkrachten naargelang hun interesses of betrokkenheid bij
specifieke educaties (vredeseducatie, gezondheidseducatie, kinderrechteneducatie, milieueducatie,
EDO, …) op zoek gaan naar een educatief aanbod alsook naar samenwerking met diverse actoren
buiten de school (bv. basisschool in Limburg die nauw samenwerkt met cultuurhistorisch museum
rond cultureel erfgoed).
Met de nieuwe eindtermen en recente evoluties binnen de leerplannen van de verschillende netten
zal deze focus op verbinding met de wereld nog sterker worden. Zo is er binnen het katholiek
onderwijs het nieuwe leerplan ZILL –Zin in Leren, Zin in Leven8- voor het basisonderwijs en het
leerplan Mens en Samenleving voor het secundair onderwijs9. Binnen het GO! is er sinds 2018 de
competentiegerichte leerlijn rond actief burgerschap voor het secundair onderwijs10. Deze
leerplannen komen tegemoet aan de maatschappelijke vraag naar ‘burgerschapsvorming’ en een
sterkere verbinding tussen de school en de buitenwereld.
De hierboven beschreven evolutie komt met een aantal uitdagingen voor de scholen. Het kan er
bijvoorbeeld toe bijdragen dat leerkrachten sterker verwacht worden om in te gaan op belangrijke
maatschappelijke gebeurtenissen die zich voordoen. En dat zorgt ervoor dat leerkrachten zich soms
overbevraagd voelen. Dit kan leiden tot tijdsdruk bij leerkrachten waardoor ze sommige projecten
gaan inkorten of bepaalde activiteiten en uitstappen zullen schrappen.
‘‘Momenteel is het aanbod nog steeds uitverkocht maar we kunnen er niet vanuit gaan dat dit steeds zo zal blijven…
we moeten ervoor zorgen dat materiaal interessant genoeg blijft voor leerkrachten en dat het zo wordt uitgewerkt dat
het niet beschouwd wordt als iets extra, bovenop hun normale taken’’ (interview Studio Globo medewerker)
Tijdens de interviews met leerkrachten en directies in zowel het BaO als in het SO wordt vaak het
probleem van een overladen programma en tijdsdruk aangehaald waardoor leerkrachten soms minder
gemakkelijk te mobiliseren zijn voor vakoverstijgende projecten. ‘We moeten ook nog ons leerplan afwerken’
is een uitspraak die regelmatig gehoord wordt tijdens de interviews. Tegelijkertijd wordt ook erkend
dat sommige leerkrachten nog te sterk vasthouden aan de handleiding en nog niet voldoende inzien
dat men door vakoverstijgende projecten ook aan de eindtermen kan werken.

Implicaties voor Studio Globo en Broederlijk Delen
- In lijn met deze evolutie is het belangrijk om sterk in te spelen op de leerplannen die aan het
wijzigen zijn en om het aanbod hier zo goed mogelijk op af te stemmen. Uit de interviews bleek
dat het aanbod in het basisonderwijs vooral gebruikt wordt binnen de vakgebieden godsdienst en
wereldoriëntatie. In het secundair onderwijs komt het vooral aan bod binnen godsdienst en
aardrijkskunde. Toch wordt in meerdere scholen aangegeven dat er zeker ook linken mogelijk
zijn met de andere vakgebieden. In sommige interviews werd aanbevolen om de link met
8 https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/
9 https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/secundair/modernisering-so-2018/mens-samenleving
10 Gellens, S. & Deweerdt, L. (2018). Actief burerschap in heel het GO! Blog http://www.g-o.be/actief-burgerschap-in-heel-het-go/
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meerdere vakgebieden nog duidelijker te maken binnen het huidige aanbod (bv. met taalvakken,
geschiedenis en wiskunde). Gezien de sterkere resultaatsverbintenis die rond bepaalde
vaardigheden verwacht wordt in de nieuwe eindtermen zullen deze wellicht een belangrijke
stimulans vormen voor leerkrachten om op zoek te gaan naar, en gebruik te maken van educatief
materiaal dat hen hierbij kan ondersteunen. In die zin is aansluiting bij de eindtermen en
leerplannen des te belangrijker zodat het niet gezien wordt als extra activiteiten die boven op de
gewone lesopdracht komen.
- Verbinding tussen school en wereld houdt ook een mondiale dimensie in en vergt aandacht
voor de verbanden die bestaan tussen gebeurtenissen en uitdagingen op lokaal niveau in de
omgeving van de school en op mondiaal niveau. Studio Globo en Broederlijk Delen hebben een
brede ervaring opgebouwd in het behapbaar maken van zulke complexe verbanden voor
verschillende leeftijdsgroepen en onderwijsvormen. Dit is een belangrijke meerwaarde die
opportuniteiten biedt voor de toekomst. Tegelijk is het een uitdagende opdracht en zal het
belangrijk zijn voor Studio Globo en Broederlijk Delen om hier verder aandacht aan te besteden.
Dit wordt geïllustreerd door onderstaande extracten uit interviews met medewerkers en
leerkrachten:
‘‘Broederlijk Delen wil inzetten op structurele oplossingen en het liefdadigheidsverhaal overstijgen maar het blijft een
uitdaging om het meer complexe verhaal te brengen. Ook de verhalen vanuit de partners van BD over
capaciteitsontwikkeling en lobby en advocacy en rechtenbenadering zijn minder gemakkelijk om te brengen in het
lager onderwijs…. Deze verhalen zijn vaak niet concreet genoeg om doelgroepen binnen het lager onderwijs aan te
zetten tot actie’’. (medewerker Broederlijk Delen)
‘‘Problemen in het zuiden worden complexer…. Moeilijk om uit te leggen aan kinderen in lagere scholen:
biodiversiteit, grondgebruik, …… op welke manier zo verstaanbaar mogelijk maken voor kinderen? ... wat willen
we bereikt hebben bij kinderen… dat moet je op voorhand doen voor je materialen ontwikkelt’’. (medewerker partner
organisatie Broederlijk Delen)
‘‘In vergelijking met BD is Rikolto misschien toch al iets verder geëvolueerd in aanpak… Rikolto zet niet meer
zoals Broederlijk Delen een project of een land in de kijker. Zij focust eerder op een voedselketen en de
onderhandelingen hier met bedrijven zoals Colruyt om te zien wat mogelijk is voor de boeren hier en daar. …BD
focust nog steeds op één land zoals bijvoorbeeld met Holy guacamole en Guatemala. Dat is wel een hele toffe insteek
maar toch misschien iets traditioneler’’. (Leerkracht ASO school Limburg)
- Ook komt de realiteit van nieuwe media meer en meer binnen op school hetgeen zowel
opportuniteiten als uitdagingen biedt. Enerzijds biedt dit opportuniteiten als bron van informatie.
Maar anderzijds is er de uitdaging i.v.m. de kwaliteit, neutraliteit en betrouwbaarheid van
informatie (e.g. fake news). De leerkracht heeft geen controle meer over de info die zoals vroeger
via knipsels uit kranten of tijdschriften naar de klas wordt gebracht. Mediawijsheid en het kritisch
kunnen omgaan met informatie zal in die zin ook steeds belangrijker worden.
‘‘Mediawijsheid is ontzettend belangrijk, jongeren van 16 zitten continu op YouTube en de wereld komt continu
binnen. We onderschatten soms het belang van mediawijsheid bij wereldburgerschap…. Wat kan digitalisering bieden
om te leren over de wereld (bv. hoe mensen leven in andere landen, vluchtelingen, manieren van opvoeding in
verschillende delen van de wereld, levensomstandigheden en onderwijs in verschillende landen, etc.)? Competenties van
leerkrachten om in te kunnen spelen op de actualiteit is heel belangrijk. (interview lector hogeschool)
In die zin is er nood aan specifieke materialen die leerkrachten helpen in het betrekken van de
actualiteit in de lessen. Tijdens een van de interviews met externe actoren wordt er op gewezen dat
er binnen het bestaande aanbod reeds een aantal actualiteitslessen voor SO zijn maar dat er ook nood
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is aan zulke lessen voor het basisonderwijs (pedagogisch begeleider). Tijdens een interview in één van
de scholen werd ook aangegeven dat er naast het digitaal beschikbaar maken van leermaterialen nood
is aan applicaties en websites die leerlingen helpen om zelf op zoek te gaan naar informatie over
bepaalde thema’s en hen uitdagen om kritisch met deze informatie om te gaan (Basisschool W-VL.).

5.2

Meer gepersonaliseerd onderwijs

‘‘De nieuwe school van 2030 probeert via allerlei werkvormen, moderne technologie, klasdoorbrekend werken en
flexibele lessenroosters het onderwijs en de ondersteuning meer op maat te snijden van individuele leerlingen. De leraar
is niet alleen lesgever maar ook coach en begeleider, die individuele feedback, ondersteuning en aangepaste taken
aanbiedt, en die persoonlijke talenten in jongeren doet opflakkeren. Zo kan elke individuele leerling de beste versie
van zichzelf worden’’ (Van Den Brande, 2019).
Zowel tijdens de interviews in de scholen als tijdens gesprekken met externe actoren werd er
meerdere malen op gewezen dat er in de toekomst meer de nadruk zal worden gelegd op innovatieve
en gepersonaliseerde vormen van onderwijs en leren. Zo zullen leerlingen in het secundair onderwijs,
meer dan vroeger, hun eigen leertraject kunnen volgen met meer keuzemogelijkheden. En ook in de
basisscholen komt er in de nieuwe leerplannen meer en meer nadruk te liggen op onderwijs op maat
van individuele leerlingen. Zo wordt in het ZILL leerplan expliciet aangegeven dat leerkrachten ‘‘op
zoek gaan naar en werken in de zone van de naaste ontwikkeling, op maat van elke leerling, …steeds op zoek gaan
naar wat een leerling nodig heeft om een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te zetten, en hanteren de leerlijn als
persoonlijk didactisch-pedagogische handvat, eerder dan als maatstaf voor de ontwikkeling van hun leerlingen’’11. Ook
in de visietekst rond actief burgerschap wordt gewezen op het belang van onderwijs dat aansluit bij
de specifieke noden van individuele leerlingen. ‘‘In het bijzonder voor actief burgerschap is het aangewezen om
bij de keuze van (actuele) onderwerpen en van de didactische werkvormen, expliciet rekening te houden met de interesses
en voorkeuren van de leerlingen. Dat heeft een positief effect op hun betrokkenheid en motivatie, wat de doeltreffendheid
ten goede komt’’ (GO visietekst actief burgerschap 2016)12

Implicaties voor Studio Globo en Broederlijk Delen
Uit de interviews kwam duidelijk naar voor dat leerkrachten in het basisonderwijs en het secundair
onderwijs proactief en selectief op zoek gaan naar educatief aanbod dat inhoudelijk sterk onderbouwd
is en didactisch goed aansluit bij hun educatief traject en bij het niveau en de leerstijl van de leerlingen.
De redenen waarom leerkrachten kiezen voor het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen
wijzen op een aantal opportuniteiten alsook werkpunten om de evolutie naar meer gepersonaliseerd
onderwijs te kunnen ondersteunen….
- Het huidige ervaringsgericht aanbod waarbij leerlingen zich kunnen inleven in andere contexten
of leefomstandigheden (bv. via de inleefateliers, trajecten, …) lijkt reeds een goede basis te
vormen voor het verder stimuleren en ondersteunen van meer gepersonaliseerd onderwijs. In
een meerderheid van de interviews geven leerkrachten immers aan dat de diverse werkvormen
die worden aangeboden goed aansluiten bij de diverse leerstijlen van de leerlingen. Het brede
aanbod (langere trajecten en kortere workshops) laat ook toe om specifieke activiteiten uit te
kiezen die de leerkrachten helpen om hun eigen educatief traject uit te werken op maat van de
specifieke noden van hun leerlingen. Tegelijk geven een aantal leerkrachten aan dat de mogelijke
wisselwerking tussen het materiaal van Studio Globo en Broederlijk Delen hen toelaat om zelf
een educatief traject op maat van hun leerlingen uit te werken. Ook de hoge kwaliteit, naar inhoud
en werkvormen toe, is een belangrijke reden waarom leerkrachten voor dit aanbod blijven kiezen.
11 https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/5a24abb1-3856-4ef0-b2c2-20a8e00798a6
12 https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!_Visietekst_Actief%20burgerschap_DEF.pdf
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Dit zijn sterktes waar Studio Globo en Broederlijk Delen ook in de toekomst verder op kunnen
blijven inzetten.
‘‘Het project moet een referentiepunt worden om steeds terug naar te kunnen koppelen zodat je de transfer naar je
eigen omgeving kan maken…inleven in een atelier blijft het belangrijkste…… wat er vooraf moet gebeuren is om
het atelier te kaderen…. Maar de nawerking is enorm belangrijk … om voor de transfer te zorgen… in het materiaal
dat daar wordt aangeboden is het heel belangrijk dat je daar als leerkracht een selectie kan maken om te
contextualiseren in de klas…’’ (Leerkracht 6e leerjaar basisschool O-VL)
‘‘Onze school wordt ook overstelpt met educatief aanbod vanuit diverse hoek. Toch … voorkeur voor intensievere
trajecten want zonder nascholing blijft het een beetje zoals een leuk bezoek aan een pretpark…. Ik ben ook zeer
positief over Saved by the Bell: altijd nieuw en mooi uitgewerkt…. Ook randactiviteiten en ook andere leerkrachten
die hier kunnen aan meewerken…’’ (Leerkracht 4e leerjaar basisschool O-VL)
‘‘De meerwaarde van Studio Globo en Broederlijk Delen is dat ze educatief veel verder staan dan andere organisaties
die ook werken rond het voedselsysteem’’ (Leerkracht aardrijskunde ASO-Limburg)
- Het blijft ook belangrijk voor Studio Globo en Broederlijk Delen om zo goed mogelijk voeling
te behouden met specifieke ontwikkelingen en noden in de scholen. Dit kan immers nuttige
informatie opleveren voor de verdere ontwikkeling of aanpassing van het aanbod. Tijdens de
interviews kwamen bijvoorbeeld de volgende kritische opmerkingen naar boven over de mate
waarin het aanbod aansloot bij de noden van de leerlingen.
 In een van de basisscholen buitengewoon onderwijs gaven de leerkrachten (1e en
2e leerjaar) aan dat de materialen te moeilijk waren voor de specifieke doelgroep in het
buitengewoon onderwijs en dan vooral voor de jongere leeftijdsgroepen (1e en 2e
leerjaar). Daardoor konden de werkboeken van Spoor ZeS niet gebruikt worden. De
verhalen konden ze wel gebruiken maar de oefeningen moesten ze volledig zelf
uitwerken. Volgens de leerkrachten is er aanbod nodig dat toegankelijk genoeg is maar
toch genoeg inhoud biedt voor de specifieke doelgroep. Er is ook nood aan tactiel
materiaal. Bijvoorbeeld, tijdens de vastenperiode voorzien de leerkrachten
verschillende soorten granen die de leerlingen dan kunnen voelen. Volgens de
leerkrachten is er dus nood aan basaal aanbod dat inzet op zien, horen, voelen en soms
ook proeven.
 In alle secundaire scholen die deelnamen aan de interviews en gebruik maakten van de
workshops werd aangegeven dat het succes van de workshops, naast de inhoudelijke
kwaliteit, heel sterk afhangt van de mate waarin de facilitator sterk in de schoenen staat
en in staat is om de leerlingen op een actieve manier mee te krijgen. In drie van de vijf
scholen bleek dit soms een uitdaging te zijn.
 In één gemeenteschool (W-Vl.) gaf de godsdienstleerkracht aan dat de onderliggende
problematiek ook voor de jongere jaren aan bod zou moeten komen. De leerkracht
verwees hierbij naar Karrewiet dat daar volgens haar heel sterk in is. Volgens de
leerkracht zou het ook leuk zijn als Broederlijk Delen in hun handleiding meer tips
zouden geven voor nieuwe knutselideeën. Tevens zouden de materialen er ook
rekening moeten mee houden dat godsdienstleerkrachten soms grote groepen hebben
in één klas en maar een beperkt aantal uren.
- Ook liggen er belangrijke opportuniteiten in het gebruik van digitale media en technologie om
gepersonaliseerd leren te faciliteren. Alhoewel het gebruik van zulke digitale media in veel scholen
nog in de kinderschoenen staat zal het belang hiervan de komende jaren wellicht toenemen. Ook
wordt er meer en meer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van digitale media en
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technologie om gepersonaliseerd leren te bevorderen (bv. I-Learn13, Edutab14). Ook voor Studio
Globo en Broederlijk Delen zal het belangrijk zijn om in te spelen op de opportuniteiten die zulke
digitale technologie kan bieden. Dit betreft zowel de digitalisering van het aanbod alsook de
gebruikte didactiek. Dit blijkt ook uit de interviews met externe actoren en leerkrachten. Zo werd
er tijdens de interviews met leerkrachten meerdere malen op gewezen dat het gebruik van cd’s
nu voorbijgestreefd was. Soms werkten de cd’s gewoonweg niet meer of konden deze niet meer
gebruikt worden omdat de laptops geen cd-rom drive meer hebben. Over de digitale lesmappen
die men kan downloaden was men wel positief. Ook werd door een van de respondenten uit een
hogeschool gesuggereerd om meer tablets in te schakelen tijdens de inleefateliers om zaken op te
zoeken en uit te wisselen.
In de interviews met medewerkers werd aangegeven dat het zeker belangrijk is om verder stappen te
zetten rond digitalisering. Maar tegelijkertijd zal hiervoor de nodige tijd en ruimte moeten worden
voorzien. ‘‘Een website maken is een hele klus en capaciteit opbouwen rond websites, App ontwikkeling, etc. vergt
tijd’’ (Studio Globo medewerker)

5.3

Coöperatief leren door leerlingen en leerkrachten

‘‘Samenwerkend leren wordt in de nieuwe school van 2030 hoog in het vaandel gedragen. Dat geldt niet alleen voor
leerlingen (die elkaar in wisselende groepssamenstellingen ondersteunen), maar vooral ook voor de leraren. Zij krijgen
in de nieuwe school veel meer mogelijkheden om samen te overleggen, samen voor de klas te staan, bij elkaar te
observeren, en om samen vakoverstijgende projecten uit te denken, uit te werken, te implementeren, en er nadien samen
over te reflecteren. Zij krijgen ook kansen om samen het beleid van hun school vorm te geven. ‘‘ (Van Den Brande,
2019).
Tijdens de interviews met externe actoren alsook met leerkrachten werd meermaals aangegeven dat
er de komende jaren, mede door de nieuwe eindtermen en leerplannen, meer en meer belang zal
worden gehecht aan vakoverschrijdend werken. Dit is ook in lijn met de sterkere focus die wordt
verwacht op het werken rond normen, waarden en vaardigheden (bv. inzake participatie en actief
burgerschap, duurzaamheid, samenleven en communiceren in een diverse wereld, …). Zo vereist de
leerlijn actief burgerschap (secundair onderwijs) van het GO! ‘een expliciete emancipatorische vakdidactiek
en ‘biedt het de kans aan scholen om burgerschap op professionele wijze vakoverstijgend of vakdoorbrekend’ toe te
passen’15. Ook in het leerplan Mens en Samenleven van het katholiek secundair onderwijs wordt onder
andere ingezet op de vaardigheid om ‘vanuit de eigen uniciteit in verbondenheid, generositeit en gastvrijheid
respectvol te leren samenwerken, samen leren en in dialoog te gaan met anderen met aandacht voor de identiteit en het
welbevinden van zichzelf en de ander’16. Tevens worden vormen van coöperatief leren (bv. co-teaching of
peer-to-peer learning) naar voorgeschoven als één van de mogelijke bouwstenen van een
onderwijsarrangement binnen het ZILL leerplan17.
Tegelijk toont onderzoek aan dat zulke vormen van coöperatief leren over het algemeen nog geen
‘mainstream’ zijn in de scholen. Ook blijkt uit Talis onderzoek dat het algemeen beeld over nascholing
bij veel leerkrachten in Vlaanderen nog eerder klassiek is, bv. informeel praten met collega’s,

13
14
15
16
17
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https://nieuws.kuleuven.be/nl/2019/i-learn-brengt-gepersonaliseerd-digitaal-leren-naar-het-ganse-vlaamse-onderwijs
https://www.deappklas.be/home
http://www.g-o.be/actief-burgerschap/
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/secundair/modernisering-so-2018/mens-samenleving
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/InDialoog-2017-2018-5_06-11
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resultaten van individuele leerlingen bespreken, individueel nascholing volgen, of individueel nieuwe
kennis over een vak opdoen (Schleicher, 201818; Van Den Branden 2019 19)

Implicaties voor Studio Globo en Broederlijk Delen
- Ondersteuning van professionaliseringstrajecten voor leerkrachten. Onderzoek toont aan
dat professionalisering op teamniveau belangrijk is om tot echte verandering op school te kunnen
komen. Hierbij wordt er ook meer en meer gekeken naar nieuwe modellen van nascholing zoals
via leergemeenschappen, teamteaching met collega’s, gezamenlijk lesvoorbereidingen maken,
klasobservaties met feedback, participeren in vak- of klasoverstijgende lesactiviteiten of met
collega’s in een professionaliseringstraject stappen, … (minder louter gericht op
kennisoverdracht) (Schleicher, 2018). Echter, tijdens de interviews werd er op gewezen dat het
trajectmatig werken met schoolteams, gezien de huidige financiering en de intensieve werkvorm,
vaak een uitdaging is voor Studio Globo en Broederlijk Delen. Toch is het belangrijk dat men
hier zoveel mogelijk op blijft inzetten en zich ook het scala van alternatieve nascholingsmodellen
eigen maakt en er mee experimenteert in het aanbod.
- Ondersteuning van projectmatig en vakoverschrijdend leren. Zowel onderzoek als
praktijkervaring tonen aan dat one shot acties en klassieke opleidingen, bijvoorbeeld via korte
workshops, op zichzelf weinig effectief zijn indien het gaat over het werken rond normen,
waarden en vaardigheden. Het is belangrijk dat zulke acties minstens ingebed worden in vak- of
klasoverstijgende leertrajecten waarbij de leerlingen op verschillende momenten en via
verschillende werkvormen de kans krijgen om bepaalde vaardigheden in te oefenen en op een
kritische manier te kunnen werken rond bepaalde normen en waarden. Ook een bepaald
schoolbeleid kan een sterke leeromgeving hierrond bieden bv. via een bepaalde schoolwerking
rond afval, milieu, diversiteit, armoede, participatie.
Het is dan ook bemoedigend om vast te stellen dat het educatief aanbod van Studio Globo en
Broederlijk Delen, zoals besproken in het vorige hoofdstuk, leerkrachten kan inspireren om
projectmatig en vakoverschrijdend te werken, bijvoorbeeld het Climate Challenge project of de
inleefateliers die leerkrachten toelaten om een aantal weken rond een bepaald thema gelinkt aan
het atelier te werken of het aanbod van Broederlijk Delen dat doorheen de vastenperiode kan
worden gebruikt.
In die zin is het belangrijk dat er in de toekomst verder aandacht wordt gegeven aan het
uitwerken van leermaterialen die leerkrachten kunnen helpen om in hun klas of op school verder
te werken rond de thema’s die aan bod zijn gekomen in een workshop of traject. Ook hiervoor
zal het belangrijk zijn om goede aansluiting te vinden bij specifieke eindtermen of
leerdoelstellingen vanuit de leerplannen.

5.4

Anders evalueren

‘‘In de nieuwe school van 2030 dient evaluatie niet om (letterlijk) een punt achter een leerproces te zetten, maar om
het leerproces vooruit te stuwen. Leerlingen krijgen op basis van evaluatie gerichte, aanmoedigende feedback die hun
leerproces voedt. Niet alleen leerkrachten evalueren leerlingen, maar leerlingen evalueren ook zichzelf en elkaar. Ze
krijgen meer zicht op de criteria voor goede taakuitvoering en kunnen zo zichzelf beter monitoren en reguleren. Niet
alleen kennis, maar ook eigentijdse competenties worden beoordeeld’’ (Van Den Brande, 2019).

18 Schleicher, A. (2018) How to Build a 21st-Century School System. World Class. OECD Paris. https://read.oecdilibrary.org/education/world-class_9789264300002-en#page1
19 Kris Van Den Brande 2019 Hoe worden leraren betere leraren – Blog - https://duurzaamonderwijs.com/2019/03/03/hoe-wordenleraren-betere-leraren/
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Tijdens de interviews werd in verschillende scholen aangegeven dat het moeilijk is om de
veranderingen bij de leerlingen of op school in het kader van wereldburgerschapseducatie op te
volgen. In één basisschool (W-VL) werd expliciet door de directeur aangegeven dat de school, met
het oog op de nieuwe leerplannen, in de toekomst sterker wil inzetten op innovatieve vormen van
evaluatie die meer geschikt zijn voor de opvolging van verandering in attitudes en vaardigheden. In
een nieuwsbrief van de ouderkoepel van het vrij onderwijs van maart 2018 worden de implicaties van
het nieuwe ZILL-leerplan voor de evaluatie van leerlingen als volgt voorgesteld:
‘‘Leerkrachten zullen op een geïntegreerde manier moeten omgaan met dit nieuwe leerplan. Ze zullen aandacht hebben
voor meerdere ontwikkelingsvelden (de vroegere vakken, attitudes en vaardigheden) tijdens één activiteit. In elke
activiteit komen persoons- en cultuurgebonden ontwikkelingsvelden aan bod …. Dit heeft gevolgen voor de evaluatie
van kinderen. In het verleden werd vooral productgericht geëvalueerd, dit wil zeggen toetsen en beoordelingen (meestal
punten) op het eindresultaat. Procesgerichte evaluatie zal een belangrijkere plaats innemen. ZILL zet aan tot
ontwikkelingsgericht onderwijs waardoor andere evaluatievormen een plaats innemen in het basisonderwijs;
bijvoorbeeld zelfevaluaties, procesevaluaties waarbij bijvoorbeeld samenwerken, probleemoplossend denken, leren…
aan bod komen. Kinderen krijgen doorheen het proces van leren feedback en bijsturing. Rapporten met ‘enkel
cijfermateriaal’ komen in principe niet tegemoet aan de nieuwe verwachtingen die vanuit ZILL
voortvloeien’’.(VCOV 2018)20

Implicaties voor Studio Globo en Broederlijk Delen
Kwalitatieve vormen van evaluatie die beter geschikt zijn voor de opvolging van verandering rond
vaardigheden, normen en waarden zullen in de toekomst belangrijker worden in de scholen. Tegelijk
bevestigen de interviews dat zulke vormen van evaluatie nog niet helemaal ingeburgerd zijn bij de
leerkrachten zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Leerkrachten zullen hierrond
in de toekomst wellicht ondersteuning nodig hebben. Dit biedt opportuniteiten voor Studio Globo
en Broederlijk Delen om in hun educatief aanbod ook in te zetten op innovatieve vormen van
evaluatie die inspelen op deze ontwikkelingen en toelaten dat niet alleen de leerkrachten maar ook de
leerlingen betrokken worden bij een permanent evaluatieproces via verschillende vormen van
zelfevaluatie, peerevaluatie en co-evaluatie zoals ook in de leerplannen van de verschillende netten
wordt naar voor geschoven. (Zie bijvoorbeeld GO! standpunt rond evalueren21)

5.5

Multiperspectiviteit en diversiteit staan centraal

’’Een belangrijke taak van onderwijs is om leerlingen te leren omgaan met diversiteit: de diversiteit aan mensen die
op de wereld rondloopt, maar ook de diversiteit aan perspectieven om naar de dingen te kijken, over de wereld na te
denken. Onderwijs draait om het aanbieden van verschillende lenzen, en over het kennisgebaseerd, rationeel leren
nadenken over zaken waar mensen veel te snel een stereotiepe, impulsieve mening over opbouwen. Onderwijs gaat over
verdieping, over het leren kijken door andere ogen.’’ (Van Den Brande, 2019).
In een grote meerderheid van de interviews met leerkrachten en directies alsook met externe actoren
wordt gewezen op het toenemende belang om als school aandacht te besteden aan het leren omgaan
met diversiteit in de brede zin van het woord. Als onderliggende reden wordt onder andere verwezen
naar de recente influx van mensen van buiten Europa waardoor het publiek in de samenleving en op
school verandert. In één school (Basisschool O-VL) werd ook verwezen naar de integratie van het
M-decreet dat bijdraagt tot stijgende diversiteit op school. Dit gaat gepaard met een stijgende
complexiteit in het onderwijs waarbij scholen rekening dienen te houden met een groeiende mix van
20 VCOV,
(2018)
Nieuw
leerplan:
Zin
in
leren,
zin
in
leven.
Nieuwsbrief
2018.:http://www.schooldewegwijzer.be/wordpress/wp-content/uploads/ZILL-voor-ouders-maart-18.pdf
21 zie bv. GO! standpunt rond evalueren http://www.g-o.be/evalueren/#GOStandpunt
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culturele achtergronden, levensbeschouwingen, taalgebruik en verschillen in socio-economische
achtergrond. En dit zowel in de omgang met en tussen de leerlingen als bij de interactie tussen de
school en de ouders.

Implicaties voor Studio Globo en Broederlijk Delen
De interviews tonen aan dat scholen zoekende zijn om met deze toenemende diversiteit om te gaan
en openstaan voor ondersteuning hierrond. Een heel aantal scholen was in die zin sterk te spreken
over het feit dat het educatief aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen handvaten biedt om
rond diversiteit te werken.
‘‘We hebben een zeer divers publiek in deze school … we vinden het daarom belangrijk om aan het project van
Studio Globo mee te werken….. omdat het helpt om kinderen met een open blik naar diversiteit te laten kijken ...
het educatief aanbod van Studio Globo past heel sterk in de educatieve strategie rond diversiteit en het welbevinden
van leerlingen…de Studio Globo inleefateliers vormen ook echt onderdeel van het schoolbeleid….het hoeven niet altijd
grote projecten te zijn maar kan ook in kleine dingen zitten….....(Dir. basisschool O-VL)’’
‘‘hier is er weinig diversiteit en daarom is de kans dat leerlingen met andere culturen in aanraking komen veel
beperkter…. daarom doen we het inleefatelier omdat het een goede manier is om dit toch binnen te brengen…. dan
is een inleefatelier heel goed…. Heel dankbare manier om dit te kunnen realiseren en blijft echt plakken en blijft bij
de leerlingen….heel veel verschillende werkvormen ook.(Dir. basisschool W-VL)
Tegelijk lijkt er ook een toenemende vraag te zijn voor een aanbod dat inzet op het ervaren van en
omgaan met diversiteit in de eigen samenleving. In die zin worden aspecten van het aanbod zoals het
inleefatelier ‘Achter de muur’ en het traject ‘Brussel Beleven’ als een duidelijke meerwaarde
beschouwd binnen het aanbod van Studio Globo.
‘‘Landen inleefateliers is heel tof en exotisch en speelser, plezanter…. Maar Brussel mogelijk nog zinvoller want gaat
over leven hier (Leerkracht 4e leerjaar basisschool O-VL)’’
Met het inleefatelier ‘Achter de muur’ krijg je een brede kijk en leidt tot minder stigma over armoede in landen
omdat ze ook bij zichzelf kunnen kijken en zien dat ook mensen hier het minder goed kunnen hebben….. nu sluit
het echt dicht aan bij hun leefwereld….(Leerkracht 6e leerjaar basisschool O-VL)
Tevens zijn scholen met een sterke diverse leerlingenpopulatie ook op zoek naar een aanbod rond
diversiteit niet alleen gericht op de leerlingen maar ook voor het volledige leerkrachtenteam en het
beleid van de school. Zo werd tijdens één van de interviews in een centrumschool door de directie
en de leerkrachten uitgebreid ingegaan op de sterke polarisatie die er heerst tussen verschillende
groepen van leerlingen met verschillende afkomst alsook op de initiatieven die men hierrond probeert
op te zetten. Het uitbouwen van trajecten die scholen hierbij kunnen helpen, biedt mogelijk een
interessante opportuniteit voor Studio Globo en Broederlijk Delen om mee te nemen bij de verdere
ontwikkeling van hun educatief aanbod. Hierbij zou het kunnen leunen op resultaten van recent
onderzoek dat aantoont dat een multicultureel diversiteitbeleid in tegenstelling tot een ‘kleurenblind
of assimilatiegericht beleid kan bijdragen tot betere leerresultaten en een verhoogd welbevinden van
de leerlingen op school (Celeste et al. 201922, Mitchell 201723).

22 Celeste, L., Baysu, G., Phalet, K., Meeussen, L., Kende, J. (2019). Can school diversity policies reduce belonging and achievement
gaps between minority and majority youth? Multiculturalism, colorblindness and assimilationism assessed. Personality and Social
Psychology Bulletin, 2019, 1-16.
23 Mitchell, D. (2017). Diversities in education. Effective ways to reach all learners. New York: Routledge
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Deelname aan een atelier zorgt ervoor dat leerlingen beter kunnen omgaan met deze problematiek van diversiteit….
Maar toch blijven er veel vragen en moeilijkheden ….Dit is een centrumschool met een grote Turkse gemeenschap en
de laatste jaren is er een groeiende polarisatie tussen de leerlingen van Belgische en Turkse afkomst. Het aanbod van
Studio Globo kan helpen om de polarisatie te verminderen maar dit is een heel moeilijke problematiek…. in de klas
valt het nog mee maar éénmaal op de speelplaats valt men toch snel terug op de eigen groep die zich vormt rond de
taal die men thuis spreekt. Er is weinig interactie tussen deze groepen…Anderzijds hebben we een aantal
leerkrachten die via uiteenlopende initiatieven deze polarisatie proberen tegen te gaan. Bijvoorbeeld via een culturele
week ... Een 4-tal jaar geleden we hebben we ons ook laten begeleiden rond taal- en diversiteitsbeleid. Dat was
nuttig … maar het gaat toch maar met hele kleine stapjes vooruit… het is ook een uitdaging om het volledige
leerkrachtenteam mee te krijgen in een positieve benadering van (etnische) diversiteit op school….je ondervindt toch
soms tegenkanting…’’ (Dir. Gemeentelijke basisschool O-VL).
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6 | Op welke sleutelcompetenties van kinderen
(BaO) en jongeren (SO) moeten we in de huidige
context inzetten?

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat leerkrachten aangeven als belangrijke competenties waarop
Studio Globo en Broederlijk Delen in de huidige context zouden moeten op inzetten. Dit gebeurt
aan de hand van de bevindingen vanuit de kwantitatieve en kwalitatieve bevraging van leerkrachten
alsook gesprekken met externe actoren buiten de scholen (bv. medewerkers Studio Globo en
Broederlijk Delen, pedagogische adviseurs, lectoren hogescholen, partner organisaties). Daarnaast
worden ook een aantal internationale trends besproken die verband houden met ‘global
competencies’ en die relevant zijn voor het competentiedenken rond wereldburgerschapseducatie.
Tot slot worden een aantal implicaties besproken voor het aanbod van Studio Globo en Broederlijk
Delen.

6.1

6.1.1

Bevindingen vanuit de kwantitatieve en kwalitatieve bevraging

Kwantitatieve bevraging leerkrachten BaO en SO

Tabel 6.1 toont de relatieve voorkeur van de leerkrachten voor de competenties (in de online
vragenlijst aangeboden) waar Studio Globo of Broederlijk Delen volgens hen sterk zou moeten op
inzetten. Hieruit blijkt dat leerkrachten uit het basisonderwijs vooral de voorkeur geven aan
interculturele vaardigheden, sociale vaardigheden, en kennis en vaardigheden m.b.t. het leergebied
mens en maatschappij. Deze competenties worden gevolgd in belang door kritische houding en
zelfbewustzijn.
In het secundair onderwijs vindt men interculturele vaardigheden, competenties met betrekking tot
duurzaamheid en leercompetenties (o.a. leren, kritisch denken en systeemdenken) het meest
belangrijk. Relatief minder belangrijk worden muzische vorming, mediawijsheid en ICT bevonden in
het basisonderwijs alsook digitale vaardigheden, taalvaardigheid en levensbeschouwelijke
vaardigheden in het secundair onderwijs. Hoewel de competenties op een andere manier benoemd
werden, rekening houdend met de terminologie in de betreffende onderwijsniveaus, zijn er dus
overeenkomsten tussen de antwoorden van de leerkrachten uit het basisonderwijs en het secundair
onderwijs.

HOOFDSTUK 6 | OP WELKE SLEUTELCOMPETENTIES VAN KINDEREN (BAO) EN JONGEREN (SO) MOETEN WE IN DE HUIDIGE
CONTEXT INZETTEN?

47

Tabel 6.1

Competenties waarop het aanbod volgens leerkrachte sterk dient in te zetten

Basis onderwijs (N=216)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Interculturele vaardigheden (86%)
Sociale vaardigheden (82%)
Kennis en vaardigheden m.b.t. het leergebied
mens en maatschappij (81%)
Kritische houding (76%)
Zelfbewustzijn (66%)
Levensbeschouwelijke vaardigheden (45%)
Taalvaardigheid (33%)
Muzische vorming (28%)
ICT en mediawijsheid (22%)

6.1.2

Secundair onderwijs (doelpubliek A N=8; doelpubliek B
(N=14)
1.
2.
3.

Interculturele vaardigheden (100%,63%)
Competenties inzake duurzaamheid (75%,63%)
Leercompetenties (leren, kritisch denken, systeemdenken)
(63%,69%)
4. Sociale vaardigheden (38%,50%)
5. Cultureel bewustzijn en culturele expressie (50%, 25%)
6. Zelfbewustzijn (50%,25%)
7. Historisch & ruimtelijk bewustzijn (38%,25%)
8. Digitale competenties en mediawijsheid (25%,25%)
9. Levensbeschouwelijke vaardigheden (25%,25%)
10. Taalvaardigheid (moedertaal en/of vreemde talen) (25%,
6%)

Interviews basisscholen en secundaire scholen

Ook tijdens de interviews in de basisscholen en de secundaire scholen, verwijzen leerkrachten
en directies in eerste instantie vaak (7 van de 13 scholen) naar het belang van elementen van burgerzin
zoals interculturele competenties en het leren omgaan met diversiteit. In twee basisscholen werd
verwezen naar het belang van taalvaardigheid, alsook het kunnen samenwerken en in dialoog kunnen
gaan met anderen. De onderstaande extracten uit de interviews illustreren hoe zulke interculturele en
relationele competenties verwoord werden in de scholen.











‘‘Openheid voor verschillende culturen, Respect voor verschillende culturen, Angst voor het vreemde weghalen,
Clichés en vooroordelen wegwerken (bv. via de activiteit met foto’s tijdens traject Brussel Beleven is dat zeer
confronterend….’’ (Secundaire school)
Hoe omgaan met anders zijn en diversiteit? Hoe spreek je mensen aan als je op uitstap gaat?... (Basisschool)
In aanraking komen met verschillende culturen en respect tonen voor verschillende achtergronden … kunnen
omgaan met diversiteit…. (Basisschool)
Belangrijk dat de leerlingen kunnen nadenken over wat ze zelf kunnen doen rond issues zoals diversiteit in
de samenleving… leerlingen moeten een open blik krijgen over diversiteit (Basisschool)
Begrip hebben voor verschillen maar zonder te stigmatiseren… ruimer beeld krijgen van wat in andere landen
leeft… ook positief… een evenwichtig verhaal brengen is belangrijk…(Basisschool)
Omgaan met diversiteit? En positief bekijken. Ook naar de ouders toe… Dat is een uitdaging (Basisschool)
Openstaan voor andere landen en weten wat buiten België gebeurt… Verwondering, en deze verwondering
ook meedragen in verdere ontwikkeling…Kennis over N-Z problematiek, en leren over verschillende culturen
(Basisschool)
Kunnen overleggen en in dialoog kunnen gaan op een goede manier om tot een goed resultaat te komen….
Verdraagzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen…dit vergt ook taalvaardigheid….moeten over
dingen kunnen praten…. Moeten anderen kunnen bevragen en weerwoord kunnen bieden….ook het durven
gesprek aangaan met mensen die ze niet kennen….(basisschool)

Het valt op dat er in de basisscholen vaker verwezen werd naar elementen van de interpersoonlijke
component van burgerzin (sociale vaardigheden die samenwerking in een groepscontext kunnen
bevorderen zoals tolerantie, normbesef, respect voor elkaar, …) en minder naar de maatschappelijke
component (democratische waarden, omgaan met maatschappelijke spanningsvelden). De sterke
focus op sociale vaardigheden, voornamelijk in basisscholen, werd ook vastgesteld door Kavadias en
Dehertogh (2010)24 in onderzoek rond burgerschapseducatie op school. Tegelijk zagen we eerder in
24 Kavadias, D., & Dehertogh, B. (2010). Scholen en burgerschapseducatie – De totstandkoming van de vraag tot ondersteuning binnen
scholen. Antwerpen: Universiteit Antwerpen en Artesis Hogeschool, Antwerpen.
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dit rapport dat leerkrachten basisonderwijs de maatschappelijke herkenbaarheid en relevantie van het
educatief aanbod toch ook heel belangrijk vinden.
Competenties rond duurzaamheid en problemen kunnen benaderen vanuit verschillende
invalshoeken vindt men eveneens belangrijk in zowel basis- als secundaire scholen. Leerkrachten
refereren doorheen de interviews ook vaak naar de verschillende dimensies van duurzaamheid
(milieu, sociaal, economisch, politiek). In één secundaire school en één basisschool werd ook expliciet
verwezen naar het toenemende belang van systeemdenken.
Het is belangrijk dat leerlingen duurzame wereldburgers worden…. En dat is niet alleen belangrijk voor het vak
aardrijkskunde maar ook voor de school…. (leerkracht secundair onderwijs)

6.1.3

Interviews met externe actoren

Ook tijdens de interviews met externe actoren wordt verwezen naar het belang van interculturele
en relationele vaardigheden. Er wordt hierbij sterk de link gelegd met de groeiende focus op
(wereld)burgerschap en duurzaamheid alsook op vaardigheden die leerlingen en leerkrachten toelaten
om op een systemische (systeemdenken) en onderzoekmatige manier naar oplossingen te zoeken.
Actie kunnen nemen wordt ook gezien als een belangrijke competentie.











‘‘Betrokken zijn, solidariteit, leren over maatschappelijke thema’s, appelleren aan een eigen handelen in de
samenleving, maar ook het culturele bewustzijn: interesse in andere culturen en daar nieuwsgiering naar zijn
en zien wat de overeenkomsten zijn…. verbondenheid met andere culturen’’, (jongeren organisatie)
‘‘Openheid voor diversiteit, gevoelige snaar raken, op een intuïtieve manier toch laten zien dat diversiteit
waardevol is; inzicht krijgen in de manier waarop de wereld in mekaar zit en vandaaruit ook oplossingen
zien te zoeken voor bepaalde mondiale problemen,..(Hogeschool)
‘‘Onderzoekscompetenties en problemen oplossen - geen traditionele lessen rond kennis met oefeningen.
….Systeemdenken met focus op duurzaamheid …. Duurzaamheid is nu aparte competentie in SO en
binnenkort ook in BaO’’. (pedagogisch begeleider)
‘‘Jongeren voelen druk om maatschappelijke functies te kunnen uitvoeren na de school - economisch, sociaal,
ecologisch,…- Mondiale thema’s zijn belangrijk ….willen een realistische en diepgaande kijk op de wereld…
… willen weten hoe de wereld in elkaar zit…maar willen geen belerende aanpak…. Willen zelf kritisch
leren denken zodat we zelf een mening kunnen vormen op basis van de beschikbare
informatie…’’.(Scholierenkoepel)
‘‘Omgaan met diversiteit, omgaan met conflicten, durven verantwoordelijkheid opnemen, met de nodige
kritische zin naar de omgeving kijken: met complexe problemen omgaan (fake news, etc…), hoe omgaan met
een voortdurend veranderende wereld….Zulke competenties zijn moeilijk te versnijden in specifieke lessen of
leerplannen… je kan ze ook moeilijk in een specifiek model, methode of evaluatieaanpak steken…. Een
boeiende uitdaging weliswaar …’’ (onderwijsexpert)
Competenties van leerkrachten om het potentieel van kinderen te blijven zien, en bewust zijn over onderliggende
stereotypering in het werken met kinderen. ‘‘Dit vraagt veel tijd…. Vraagt enorm veel reflectie en tijd om
perspectiefwissel te doen… daarin kan Studio Globo zeker helpen..... maar dit kan niet via een tweetal
sessies of een inleefatelier. De hogeschool biedt nu referentiekaders aan waarbij studenten kunnen reflecteren
en dat lukt maar in de dagdagelijkse drukte op school vallen ze snel terug op strategieën opgenomen vanuit
opvoeding en manieren waarop ze in de wereld staan. In principe kan Studio Globo na een opleiding hiermee
aan de slag maar scholen en leerkrachten vinden dit geen prioriteit…….Anderzijds in sommige scholen moet
je ook niet naar een inleefatelier om je in te leven in de leefomstandigheden van mensen uit andere
landen….sommige scholen zijn zo divers dat wereldburgerschapseducatie gewoon in de school zit.’’
(Hogeschool)
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6.2

Recente ontwikkelingen in het academisch debat rond mondiale vorming en
‘Global Competencies’

Bij het nadenken over de sleutelcompetenties waarop het aanbod zou moeten inzetten, is het ook
belangrijk om rekening te houden met recente ontwikkelingen inzake competentiedenken zoals
beschreven in recente literatuur rond mondiale vorming.
Hieronder schetsen we drie relevante ontwikkelingen die zich momenteel in verband met
competenties voordoen: 1) een groeiende aandacht voor een kritische benadering binnen
wereldburgerschapseducatie 2) opname van ‘global competence’ binnen PISA en 3) internationaal
debat rond conceptueel kader voor Global Competencies (Bourn, 201825).

Naar een kritische aanpak van mondiale vorming
In de literatuur wordt meer en meer gepleit voor een kritische benadering van mondiale vorming
(Andreoti, 201426, Bourn 2018). Een kritische aanpak legt sterker de nadruk op de onderliggende
oorzaken van sociale en mondiale problemen en de eigen rol of verantwoordelijkheid daarin. Dit
gebeurt eerder via het in contact brengen van de doelgroepen met de ideologieën, politiekeconomische systemen en andere structuren die mondiale onrechtvaardigheid creëren en in stand
houden. Ook de wijze waarop zij door hun dagdagelijkse acties hier medeverantwoordelijk kunnen
voor zijn komen bij een kritische aanpak aan bod. Een kritische aanpak verschuift immers de focus
van de ‘hulpbehoevende’ of van het ‘slachtoffer van sociaal onrecht’ naar de groep die bevoorrecht
is en daardoor zelden of nooit in de positie van bijvoorbeeld de persoon ‘at risk’ terechtkomt.
(Choules, 200727; Angus, 201228). Het risico bestaat dat deze positie ook vaak ervaren wordt als
vanzelfsprekend en soms zelfs als onvermijdelijk. Sociaal onrecht ontstaat dan wanneer individuen
hun bevoorrechte positie ten nadele van niet-bevoorrechte individuen of groepen gebruiken om hun
positie te verstevigen of kritiek op hun positie te ontwijken (Juchtmans & Vandenbrouke, 2013,
p.3129). Een kritische benadering van ontwikkelingseducatie zal de ‘bevoorrechte positie’ proberen te
expliciteren waarin bepaalde doelgroepen zich bevinden ten opzichte van minder bevoorrechte
personen. Het doel van ontwikkelingseducatie is dan om doelgroepen bewust te maken van die positie
en de consequenties ervan op hun overtuigingen, handelen en gedrag. Op die manier kan ook de rol
van ‘machtsverhoudingen’ in de ontwikkelingseducatie aan bod komen. Tevens kunnen
diepgewortelde opvattingen over hoe de wereld werkt in vraag gesteld worden en kunnen alternatieve
manieren om naar de wereld te kijken geëxploreerd worden.

‘Global competence’ en PISA
Momenteel wordt er bij de OESO (2018)30 ook onderzocht hoe ‘global competence’ kan opgenomen
worden binnen het Programme for International Student Assessment (PISA). Deze ‘global
competence’ omvat de volgende vier dimensies: (1) Onderzoeken van kwesties met een lokaal, globaal
en cultureel belang; (2) Perspectieven en wereldbeelden van anderen begrijpen en respecteren; (3)
Deelnemen aan open, gepaste en effectieve interacties in een intercultureel perspectief; (4) Actie
ondernemen om bij te dragen tot collectief welbevinden en duurzame ontwikkeling. Dit toont aan
25 Bourn D. (2018) A Conceptual Framework for Global Skills. In: Understanding Global Skills for 21st Century Professions. Palgrave
Macmillan, Cham (https://link-springer-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/book/10.1007/978-3-319-97655-6
26 Andreotti, V. (2014), Soft versus Critical Global Citizenship Education. In the Formal Curriculum. In Development Education in Policy
and Practice. Mc.Closkey (Ed), Palgrave McMillan, Hampshire, pp.21-31.
27 Choules K. (2007), ‘The shifting sands of social justice discourse: from situating the problem with ‘them’, to situating it with ‘us’’, Review
of Education, Pedagogy and Cultural Studies, jrg. 29, n° 5, p. 461‐481.
28 Angus L. (2012), ‘Teaching within and against the circle of privilege: reforming teachers, reforming schools’, Journal of Education
Policy, jrg. 27, n° 2, p. 231‐251
29 Juchtmans, G. & Vandenbroucke, A. (2013), 10 jaar gelijke onderwijskansen op school: tussen trouw aan het beleid en
aanpassingsvermogen, Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. www.steunpuntSSL.be
30 OECD (2018) PREPARING OUR YOUTH FOR AN INCLUSIVE AND SUSTAINABLE WORLD The OECD PISA global competence framework
(http://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf)
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dat men voor het opvolgen van de kwaliteit van onderwijs, verder wil kijken dan traditionele
wiskunde- en leestoetsen. Het biedt ook een interessante link tussen PISA en de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Internationaal debat rond conceptueel kader voor ‘Global Competencies’
Er is momenteel een internationaal debat rond ‘global competencies’ gaande dat voortbouwt op een
groeiende erkenning van het belang van een kritische benadering van ontwikkelingseducatie, en
recente ontwikkelingen waaronder het PISA initiatief rond Global Competencies en de
duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Binnen dit debat werd door Doug Bourn
(2018)31 een conceptueel kader gesuggereerd dat de praktische vertaling van deze ‘Global
competencies’ zou kunnen voeden.
Een conceptueel kader voor ‘global competencies’ (Bourn 2018)32
- Het vermogen om de verbanden te zien tussen wat er gebeurt in je eigen gemeenschap en in de
gemeenschappen van mensen elders in de wereld.
- Erkenning van wat het betekent om te leven en werken in een globale samenleving, en van de waarde van
een brede globale visie die andere perspectieven dan het eigen perspectief respecteert, beluistert en
waardeert.
- Het vermogen om de impact van mondiale krachten op het eigen leven en dat van andere mensen te
begrijpen, en wat dit betekent in termen van een gevoel van plaats in de wereld.
- Inzicht in de waarde van ICT en hoe deze het best kan worden gebruikt, op een manier die zelfreflecterend
en kritisch is en die gegevens en informatie in twijfel trekt.
- Openheid voor een continu proces van zelfreflectie, kritische dialoog en het in vraag stellen van
veronderstellingen over de wereld.
- Vermogen om samen te werken met anderen die verschillende standpunten en perspectieven hebben,
bereid te zijn om zijn mening te veranderen door met anderen samen te werken en op zoek te gaan naar
een coöperatieve en participatieve manier van werken.
- Vertrouwen, geloof en bereidheid om een rechtvaardigere en duurzamere wereld te zoeken.

6.3

Implicaties voor Studio Globo en Broederlijk Delen

Wanneer we de resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve bevraging afzetten tegenover de
hierboven besproken internationale trends alsook tegenover de bevindingen vanuit de vorige
hoofdstukken, dan tekenen er zich een aantal implicaties af voor het educatief aanbod van Studio
Globo en Broederlijk Delen:
- De competenties die tijdens de bevraging naar voor werden geschoven als heel belangrijk, lijken
ook in lijn te zijn met recente ontwikkelingen rond competentiedenken in het kader van mondiale
vorming. Het gaat dan bijvoorbeeld over interculturele vaardigheden, sociale vaardigheden,
kritisch denken, vaardigheden inzake duurzaamheid, systeemdenken en actie kunnen
ondernemen rond maatschappelijke problemen. Digitale competenties en mediawijsheid kwamen
minder prominent naar voor tijdens de kwantitatieve bevraging en interviews in de scholen, maar
in gesprekken met externe actoren en op basis van internationale ontwikkelingen kan
aangenomen worden dat zulke competenties in de toekomst alsmaar belangrijker zullen worden.
Naar de toekomst toe zal het belangrijk zijn voor Studio Globo en Broederlijk Delen om de
digitale trein niet te missen en hier proactief op in te spelen.
- Het lijkt eveneens belangrijk om ook in de toekomst verder in te zetten op competenties die men
nodig heeft binnen een kritische aanpak van mondiale vorming. Immers, zowel de competenties
die aangewezen worden door de leerkrachten als belangrijk alsook degene die in het academisch
debat naar voor worden geschoven lijken sterk in lijn te zijn met een kritische benadering van
31 Bourn D. (2018) A Conceptual Framework for Global Skills. In: Understanding Global Skills for 21st Century Professions. Palgrave
Macmillan, Cham (https://link-springer-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/book/10.1007/978-3-319-97655-6)
32 Bourn D. (2018) A Conceptual Framework for Global Skills. In: Understanding Global Skills for 21st Century Professions. Palgrave
Macmillan, Cham (https://link-springer-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/book/10.1007/978-3-319-97655-6)
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mondiale vorming. De conceptuele kaders rond ‘global competencies’ alsook de competenties
die door de leerkrachten tijdens de bevraging werden naar voor geschoven kunnen inspiratie
bieden voor Studio Globo en Broederlijk Delen om hun eigen referentiekader rond competenties
voor mondiale vorming uit te werken.
- Het werken rond competenties vanuit een kritische benadering van wereldburgerschapseducatie
kan echter confronterend en ongemakkelijk zijn op ethisch, emotioneel en cognitief vlak, en dit
zowel voor Studio Globo en Broederlijk Delen als voor de doelgroepen. Het kan er bijvoorbeeld
toe leiden dat bepaalde acties die scholen momenteel ondernemen (bv. geldinzamelingsacties
voor een goed doel) vanuit een kritisch perspectief in vraag zullen gesteld worden. Het kan er
ook toe leiden dat mondiale vorming meer vragen en onzekerheden oproept dan antwoorden,
hetgeen leerkrachten kan afschrikken (Bryan 2013). Een kritische aanpak kan ook een specifieke
inspanning vergen vanwege de aanbieders van ontwikkelingseducatie. Het omvat immers een
leerproces waarbij doelgroepen ondersteund dienen te worden in het omgaan met uiteenlopende
perspectieven en processen van zelfreflectie. Zulk leerproces vergt vaak een actieve begeleiding.
- Ook binnen een kritische benadering is het wellicht belangrijk te erkennen dat leerkrachten en
leerlingen op verschillende niveaus starten in het leerproces. Zo kan het goed zijn dat men
betrokken raakt in wereldburgerschapseducatie vanuit een morele betrokkenheid bij een voorval
dat ruime media-aandacht kreeg, zoals bijvoorbeeld een humanitaire ramp of een ervaring van
een leerling in een klas. In een meerderheid van de gevallen zal het leerproces starten met een
eerder zachte benadering van wereldburgerschapseducatie zoals eerder besproken gepaard
gaande met een ‘light touch’ en ‘feel good’ activisme. Dat hoeft geen probleem te zijn en kan wel
degelijk een belangrijk startpunt zijn voor een dieper leerproces (Bourn, 2014; Andreotti, 2014).
Het wordt echter wel problematisch als het leerproces niet verder zou gaan en indien de leerlingen
niet betrokken zouden worden in een kritische reflectie op hun onderliggende veronderstellingen
over armoede en ongelijkheid aangezien dit oneerlijke situaties en stereotype beeldvorming
ongewild in stand kan houden. De aandacht voor trajectmatige en verdiepende leerprocessen zal
dan ook in de toekomst sterke aandacht vergen binnen het aanbod.
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7.1

Voelen leerkrachten basisonderwijs zich inhoudelijk en didactisch sterker?

De resultaten van zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve bevraging tonen aan dat leerkrachten
zich didactisch en inhoudelijk versterkt voelen dankzij het aanbod van Studio Globo en Broederlijk
Delen. Zich versterkt voelen is een belangrijke voorwaarde om duurzaam aan de slag te gaan met
mondiale vorming.
Tijdens de evaluatie werden de volgende specifieke eigenschappen van het aanbod door een
meerderheid van de respondenten naar voorgeschoven als sterk bevorderend voor haar bruikbaarheid
en haar capaciteitsversterkend effect:
- Sterke aansluiting bij de leerdoelstellingen van verschillende vakgebieden (bv.
wereldoriëntatie, godsdienst, muzische vorming, Nederlands, …) en vakoverschrijdende
doelstellingen (bv. sociale vaardigheden).
- Hoge inhoudelijke kwaliteit met toegankelijke en evenwichtige benadering van complexe
thema’s (bv. ongelijkheid, onrechtvaardigheid, diversiteit, …) in combinatie met sterke
didactische aanpak (inlevings- en actiegericht, sterk gevarieerd, gamificatie, …) die goed
afgestemd is op verschillende leeftijdsgroepen.
- Trajectmatige opbouw van het aanbod die leerkrachten toelaat om er over een langere periode
projectmatig mee aan de slag te gaan.
- De rijke waaier aan materialen, thema’s, werkvormen die vervat zitten in de verschillende
componenten van het aanbod werkt stimulerend voor leerkrachten om zelf op een creatieve
manier aan de slag te gaan met het aanbod.
- Het feit dat het aanbod heel inspirerend en motiverend werkt bij de leerlingen en bijdraagt tot
een observeerbaar leereffect (bv. inzicht in andere leefwerelden en diversiteit, duidelijker beeld
over kansarmoede, engagement in solidariteitsacties) is een belangrijke motiverende factor voor
leerkrachten om er blijvend gebruik van te willen maken. Dit werkt bovendien ook motiverend
voor de schooldirectie die telkens wel groen licht dient te geven voor aankoop en programmering.
Tegelijk wijzen de bevindingen op een aantal contextuele en aanbodspecifieke factoren die het
capaciteitsversterkend potentieel kunnen bevorderen of belemmeren en waar Studio Globo en
Broederlijk Delen ook in de toekomst rekening zullen moeten mee houden:
- Praktische beslommeringen zoals het inbellen, het organiseren van transport naar een inleefatelier
alsook de kostprijs zijn factoren die in sommige scholen als belemmerend worden ervaren.
Tegelijk wordt ook in deze scholen de kwaliteit en het leerpotentieel voor de leerlingen zodanig
gewaardeerd dat men toch wil blijven gebruik maken van het aanbod. Zoals een respondent bij
de online bevraging opmerkte: “Het is in de drukte van de jaarplanning niet altijd makkelijk om tijd te
maken voor Studio Globo. Maar eens we terug het traject Superwereldmol doormaken, weten we opnieuw dat het
zeer verrijkend is voor elke leerling.”
- De resultaten van de interviews tonen aan dat het een uitdaging blijft voor leerkrachten die
gebruik maken van het aanbod om collega’s te motiveren om ook op een trajectmatige en
verdiepende manier aan de slag te gaan met het aanbod. Men ondervindt hierbij een zekere
weerstand of aarzeling als het al te complexe projecten betreft of moeilijke en gevoelige thema’s.
Tegelijk zijn er ook opportuniteiten. Door de cyclische programmering van de inleefateliers in
bepaalde leerjaren raken deze geïntegreerd in het schoolbeleid. Ook helpen de laagdrempeligheid
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en de goede voorbereiding van de activiteiten binnen het Broederlijk Delen aanbod om andere
leerkrachten te betrekken in schoolbrede activiteiten tijdens de vastentijd. Dit biedt
opportuniteiten om een breder team van leerkrachten hierbij te betrekken. Het biedt eveneens
mogelijkheden om een sterkere koppeling te maken tussen het aanbod van Studio Globo en
Broederlijk Delen.

7.2

Voelen leerkrachten basisonderwijs zich beter uitgerust om te werken aan een
meer duurzame en solidaire schoolomgeving?

Uit de kwantitatieve bevraging blijkt dat respondenten zich versterkt voelen met betrekking tot
schoolbeleid. Een meerderheid van de respondenten voelt zich sterker dankzij het aanbod om te
werken aan een duurzame en solidaire schoolomgeving. De helft voelt zich meer gestimuleerd om
zich ook buiten de school in te zetten voor een solidaire en duurzame samenleving. Tegelijk wordt
het aanbod van Broederlijk Delen, zoals hierboven reeds aangehaald, tijdens de vastentijd vaak
ingezet voor schoolbrede activiteiten (bv. vieringen, sponsortocht, koffiestop, rommelmarkt, …) die
dankzij hun laagdrempeligheid en goede voorbereiding aantrekkelijk zijn voor collega’s om aan mee
te werken. Dit biedt dan ook opportuniteiten om met een breder team van leerkrachten te werken
aan een duurzame en solidaire schoolomgeving. In een aantal scholen werd eveneens aangegeven dat
deelname aan de inleefateliers indirect kan bijdragen tot schoolbeleid. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren
wanneer leerkrachten feedback geven over het inleefatelier tijdens personeelsvergaderingen. De
inleefateliers kunnen ook bijdragen tot het versterken van een draagvlak bij leerlingen, leerkrachten
en directie voor bepaalde schoolbrede activiteiten of projecten alsook voor bepaalde aspecten van
het schoolbeleid, zoals bv. een afvalarm schoolbeleid, werken met lokale handelaars, …

7.3

Voelen leerkrachten secundair onderwijs zich inhoudelijk en didactisch sterker?

De resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve bevraging tonen aan dat leerkrachten uit het
secundair onderwijs overwegend erg tevreden zijn met het aanbod van Studio Globo en Broederlijk
Delen en dat ze zich versterkt voelen. Dit gevoel van versterking is meer uitgesproken bij leerkrachten
die een traject volgden (doelpubliek A) in vergelijking met leerkrachten die workshops bestelden
(doelpubliek B). Dit is op zich niet zo verrassend, daar de leerkrachten die een workshop bestelden
zelf geen rol hebben in het aanbrengen van mondiale thema’s in de klas tijdens de workshop en er
ook geen voorafgaande vorming voor de leerkracht is. Anderzijds blijkt uit de kwantitatieve bevraging
en de interviews dat leerkrachten die workshops bestelden toch ook vaak een moment voor
nabespreking of feedback inplannen.
Tijdens de interviews werden de volgende specifieke eigenschappen van het aanbod naar voor
geschoven als sterk bevorderend voor haar bruikbaarheid en haar capaciteitsversterkend effect:
- Aansluiting bij de leerplannen. Volgens de leerkrachten die de mondiale vormingsactiviteiten
trekken sluit het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen goed aan bij de leerplannen en
de vakoverschrijdende eindtermen. Deze link wordt volgens de leerkrachten ook duidelijk
aangegeven in de leermaterialen. Ook het feit dat er sterk ingezet wordt op duurzaamheid,
diversiteit, integratie en interculturaliteit wordt sterk geapprecieerd door de leerkrachten.
- Over de inhoud zijn alle bevraagde leerkrachten die het aanbod reeds gebruikten heel positief,
en dit zowel voor het aanbod van Studio Globo alsook van Broederlijk Delen. Doorheen de
interviews wordt aangegeven dat de thema’s die aan bod komen heel sterk onderbouwd zijn en
vanuit verschillende invalshoeken (politiek, sociaal, economisch, ecologisch) benaderd worden.
Volgens de respondenten slaagt het aanbod er ook in om de complexiteit van mondiale
uitdagingen toegankelijk te maken voor de leerlingen.
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- De rijke variatie in werkvormen (film, rollenspellen, debatten, quiz, groepswerk, ...) wordt
eveneens sterk geapprecieerd door de leerkrachten. Op die manier biedt het aanbod een veelheid
aan mogelijke activiteiten die diverse groepen van leerlingen uit verschillende onderwijsrichtingen
(ASO, TSO & BSO) kunnen aanspreken. Het biedt de leerkrachten tevens een brede waaier van
mogelijke activiteiten waaruit ze kunnen kiezen om hun educatieve trajecten mee vorm te geven
binnen hun klas of school.
- Zowel trajecten als workshops beantwoorden aan verschillende behoeftes bij leerkrachten en
leerlingen en dragen samen bij tot een breder bereik. De workshops worden meestal
geprogrammeerd als onderdeel van een educatief traject binnen een bepaald vakgebied, als
onderdeel van een schoolbreed project of themadag rond bijvoorbeeld duurzaamheid, vrede of
afval, vaak ook in het kader van de Broederlijk Delen campagne. Korte begeleide workshops
laten toe om als een soort masterclass snel specifieke expertise aan te brengen op een
onderbouwde en inspirerende manier rond een specifiek thema waarrond de leerkracht zelf niet
de kennis heeft. De trajecten bieden dan weer opportuniteiten om met professionele
ondersteuning op een meer projectmatige en verdiepende manier te werken rond complexe
thema’s (bv. rond diversiteit in het traject Brussel Beleven). Voorts biedt het ook opportuniteiten
om vakoverschrijdend te werken (bv. bij het Climate Challenge traject).
- Ook de visie op ontwikkelingssamenwerking met sterke nadruk op ownership is een
belangrijke meerwaarde voor de leerkrachten. Het feit dat het aanbod mee evolueert met een
nieuwe benadering van ontwikkelingssamenwerking (i.e. voorbij een caritatieve benadering) werd
aangegeven als een belangrijke reden waarom de scholen blijvend gebruik maken van het
educatief aanbod.
Tegelijk wijst de evaluatie ook op een aantal contextuele en aanbodspecifieke factoren die het
capaciteitsversterkend potentieel kunnen belemmeren en waar Studio Globo en Broederlijk Delen
ook in de toekomst rekening zullen moeten mee houden:
- Zoals in de basisscholen wordt tijdsgebrek en kostprijs in sommige scholen aangeduid als en
belemmerende factor. Toch lijkt ook hier de kwaliteit van het aanbod een antwoord te kunnen
bieden op deze belemmering en kiest men er in de meeste gevallen toch voor om het aanbod te
blijven gebruiken.
- De kwaliteit van de begeleiding lijkt een bepalende factor te zijn voor de effectiviteit van de
workshops of trajecten. Zowel in de kwantitatieve als kwalitatieve bevraging wordt gewezen op
het belang van begeleiders die inhoudelijk en didactisch sterk in hun schoenen staan en aansluiting
kunnen vinden met diverse groepen van leerlingen.
- Het is een uitdaging om het bredere leerkrachtenteam te betrekken in schoolbrede en
vakoverstijgende projecten. Zowel tijdsgebrek als motivatie aan de kant van de collega
leerkrachten en schoolorganisatorische redenen (bv. beperkte mogelijkheid om leerkrachten voor
zulke projecten vrij te roosteren) dragen hier toe bij.

7.4

Voelen leerkrachten secundair onderwijs die deelnamen aan een traject zich
daarna beter uitgerust om te werken aan een meer duurzame en solidaire
schoolomgeving?

Bij de kwantitatieve bevraging vindt een meerderheid (twee derde) van de respondenten (zowel
leerkrachten die deelnamen aan een traject als zij die een workshop bestelden) dat ze versterkt werden
om te werken aan een duurzame en solidaire schoolomgeving. In welke mate trajecten zoals Brussel
Beleven en Climate Challenge konden bijdragen tot verandering op het niveau van de school is
minder duidelijk. Volgens de leerkrachten is dit ook moeilijk meetbaar. In twee scholen werd wel
aangegeven dat het bijdraagt tot sensibilisering en dat het indirect aanzet tot engagement bij de
leerlingen wanneer ze zich inzetten in solidariteitsacties op school in het kader van de Broederlijk
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Delen campagne. De Broederlijk Delen trajecten School als Gastgemeenschap en de Inleefreis bieden
sterke opportuniteiten voor mobilisatie op school rond mondiale vorming. Leerkrachten en leerlingen
die hieraan deelnemen zijn vaak ook actief betrokken bij de mondiale werking, bv. via getuigenissen
op school, bij het organiseren van de mondiale dag of bij het organiseren van activiteiten met de gast.

7.5

Aansluiting van het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen bij de huidige
evoluties in de schoolcontext

Een aantal belangrijke evoluties (bv. nieuwe eindtermen en leerplannen, …) die zich momenteel
voordoen in de schoolcontext hebben betrekking op wat in recente literatuur beschouwd wordt als
pijlers voor het onderwijs van de 21steeuw, nl. sterkere verbinding school en wereld, gepersonaliseerd, actief en
coöperatief leren, anders evalueren en focus op multiperspectiviteit en diversiteit. Wanneer we de bevindingen
vanuit de kwantitatieve en kwalitatieve bevraging afzetten tegenover deze pijlers, dan kunnen we
besluiten dat Studio Globo en Broederlijk Delen reeds concrete stappen hebben gezet om hierop in
te spelen. Tegelijk zijn er ook opportuniteiten om hier in de toekomst nog sterker op in te zetten en
strategische keuzes hierop af te stemmen.
Verbinding tussen school en wereld: De resultaten van de evaluatie tonen aan dat scholen (zowel
basis als secundair onderwijs) stappen zetten om hun educatief traject te laten aansluiten bij de lokale
maatschappelijke en culturele realiteit van de school. In het kader van mondiale vorming vindt men
het ook heel belangrijk dat er sterke linken worden gelegd tussen het globale en het lokale niveau.
Met de nieuwe eindtermen en recente evoluties binnen de leerplannen van de verschillende netten
zal deze focus op verbinding met de wereld nog sterker worden. Tegelijk zien leerkrachten dit nog
vaak als iets bovenop hun normale lesopdracht waardoor men de indruk krijgt dat de lesopdracht
onder tijdsdruk komt te staan. Het zal belangrijk zijn voor Studio Globo en Broederlijk Delen om
sterk in te spelen op de nieuwe eindtermen en leerplannen en om binnen het aanbod sterk de link te
blijven maken tussen het mondiale en lokale niveau. Een kritische vorm van mondiale vorming met
focus op actualiteit en mediawijsheid zijn hierbij aangewezen.
Meer gepersonaliseerd onderwijs: Zowel tijdens de interviews in de scholen als tijdens gesprekken
met externe actoren werd er meerdere malen op gewezen dat er in de toekomst meer nadruk zal
worden gelegd op innovatieve en gepersonaliseerde vormen van onderwijs en leren. Rond deze pijler
zijn Studio Globo en Broederlijk Delen echte nichespelers met uitgebreide expertise rond
ervaringsgericht leren en het afstemmen van de werkvormen op de specifieke noden van de leerlingen
en de leerkrachten. Het zal belangrijk zijn om deze expertise verder uit te bouwen en blijvend te
vernieuwen. Ook liggen er belangrijke opportuniteiten voor het gebruik van digitale media en
technologie om gepersonaliseerd leren te faciliteren. Leerkrachten zijn bijvoorbeeld positief over de
digitale lesmappen die kunnen gedownload worden. Verder inzetten op digitale media en technologie
zal ook essentieel zijn om het risico van een verouderend imago te vermijden.
Coöperatief leren door leerlingen en leerkrachten: In lijn met de groeiende focus op het werken
rond normen, waarden en vaardigheden is er ook de verwachting dat er meer en meer belang zal
worden gehecht aan vakoverschrijdend werken in team. Tegelijk leren we uit de bevindingen van de
evaluatie alsook uit onderzoek dat zulke vormen van coöperatief leren over het algemeen nog geen
‘mainstream’ zijn in de scholen. Veel leerkrachten hebben nog een klassiek beeld over de mogelijke
vormen van nascholing. Dit biedt opportuniteiten voor Studio Globo en Broederlijk Delen om zich
het scala van alternatieve nascholingsmodellen (bv. via leergemeenschappen, team-teaching met
collega’s, gezamenlijk lesvoorbereidingen maken, klasobservaties met feedback, participeren in vakof klasoverstijgende lesactiviteiten, co-teaching, …) eigen te maken en hiermee te experimenteren in
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het aanbod. Ook zal het belangrijk zijn om zoveel mogelijk one-shot activiteiten (bv. workshops) te
linken aan langer durende vakoverstijgende leertrajecten.
Anders evalueren: Kwalitatieve vormen van evaluatie die beter geschikt zijn voor de opvolging van
verandering rond vaardigheden, normen en waarden zullen in de toekomst belangrijker worden in de
scholen. Tegelijk bevestigen de interviews dat zulke vormen van evaluatie nog niet helemaal
ingeburgerd zijn bij de leerkrachten zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs.
Leerkrachten zullen hierrond in de toekomst wellicht ondersteuning nodig hebben. Dit biedt
opportuniteiten voor Studio Globo en Broederlijk Delen om hun expertise rond alternatieve vormen
van monitoring en evaluatie verder uit te bouwen en te integreren in hun aanbod. Hiervoor kan het
nuttig zijn om inspiratie te halen uit onderzoek en praktijkervaring rond de opportuniteiten van
formatieve evaluatie waarbij lerenden worden beoordeeld op basis van de eigen vooruitgang, en een
grotere betrokkenheid bij het eigen leerproces (bv. self-, peer-, of co-assessment) krijgen. Dit in
tegenstelling tot de meer traditionele summatieve vormen van evaluatie waarbij de prestaties van
lerenden worden vergeleken met een voorafbepaalde norm. (Dochy et al., 201533; Vandecandelaere
et al., 201634).
Multiperspectiviteit en diversiteit: In een grote meerderheid van de interviews met leerkrachten
en directies alsook met externe actoren wordt gewezen op het toenemende belang om als school
aandacht te besteden aan het leren omgaan met diversiteit in de brede zin van het woord. Dit gaat
gepaard met een stijgende complexiteit in het onderwijs waarbij scholen rekening dienen te houden
met een groeiende mix van culturele achtergronden, levensbeschouwingen, taalgebruik en verschillen
in socio-economische achtergrond. De evaluatie toont aan dat leerkrachten het als een belangrijke
meerwaarde zien dat het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen handvaten biedt om rond
diversiteit te werken. Ook naar de toekomst toe zal het belangrijk zijn voor Studio Globo en
Broederlijk Delen om zich verder te professionaliseren rond dit thema en ook te leunen op recent
onderzoek hierrond (bv. recent onderzoek van de KU Leuven dat aantoont dat een multicultureel
diversiteitbeleid in tegenstelling tot een ‘kleurenblind of assimilatiegericht beleid kan bijdragen tot
betere leerresultaten en een verhoogd welbevinden van de leerlingen op school (Celeste et al. 2019,
Mitchell 201735).

7.6

Op welke sleutelcompetenties van kinderen (BaO) en jongeren (SO) moeten we in
de huidige context inzetten?

De competenties die tijdens de bevraging door leerkrachten naar voor werden geschoven als heel
belangrijk, lijken ook in lijn te zijn met recente ontwikkelingen rond competentiedenken in het kader
van mondiale vorming. Het gaat dan bijvoorbeeld over interculturele vaardigheden, sociale
vaardigheden, kritisch denken, vaardigheden inzake duurzaamheid, systeemdenken en actie kunnen
ondernemen rond maatschappelijke problemen. Digitale competenties en mediawijsheid kwamen
minder prominent naar voor tijdens de kwantitatieve bevraging en interviews in de scholen, maar in
gesprekken met externe actoren en op basis van internationale ontwikkelingen kan aangenomen
worden dat zulke competenties in de toekomst alsmaar belangrijker zullen worden. Ook competenties
die toelaten om op een kritische manier te kijken naar de onderliggende oorzaken van sociale en
mondiale problemen en de eigen rol of verantwoordelijkheid daarin zijn mogelijke
33 Dochy, F.J.R.C., Berghmans, I., Koenen, A.-K., & Segers, M. (2015). Bouwstenen voor high impact learning: het leren van de toekomst
in onderwijs en organisaties. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers.
34 Vandecandelaere, M., Van den Branden, N., Juchtmans, G., Vandenbroeck, M., & De Fraine, B. (2016). Flexibele leerwegen:
Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs. Leuven: Lannoo.
35 Celeste, L., Baysu, G., Phalet, K., Meeussen, L., Kende, J. (2019). Can school diversity policies reduce belonging and achievement
gaps between minority and majority youth? Multiculturalism, colorblindness and assimilationism assessed. Personality and Social
Psychology Bulletin, 2019, 1-16.
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sleutelcompetenties waar het aanbod ook in de toekomst verder zal moeten op inzetten. In de
literatuur wordt immers meer en meer gepleit voor een kritische benadering van
ontwikkelingseducatie. Zulke kritische benadering vergt weliswaar trajectmatige en verdiepende
leerprocessen.
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8 | Aanbevelingen

8.1

Wat blijft bij leerkrachten basisonderwijs hangen na de ondersteuning van Studio
Globo en Broederlijk Delen?

8.1.1. De appreciatie van het aanbod van Broederlijk Delen en Studio Globo in de scholen die
deelnamen aan de evaluatie kan ronduit indrukwekkend genoemd worden. Ongeacht de sterke
competitie met andere aanbieders blijven scholen kiezen voor het aanbod van Studio Globo en
Broederlijk Delen. Beide organisaties hebben een duidelijke nichewerking binnen mondiale vorming
uitgebouwd waarrond ze een specifieke meerwaarde kunnen bieden in vergelijking met andere
aanbieders. Naar de toekomst toe zal het belangrijk zijn om resoluut te blijven inzetten op de
volgende kenmerken van het aanbod die, zoals de evaluatie heeft kunnen aantonen, bijdragen tot
deze meerwaarde:
- Een sterke aansluiting bij de leerdoelstellingen van zoveel mogelijk vakgebieden alsook
vakoverschrijdende doelstellingen (bv. sociale vaardigheden).
- Inhoudelijke en didactische kwaliteit met specifieke aandacht voor het ervaringsgericht karakter
waarrond Studio Globo en Broederlijk Delen een specifieke expertise hebben opgebouwd en
waar tot op vandaag veel vraag naar is vanuit het onderwijsveld.
- De trajectmatige opbouw van het aanbod die leerkrachten toelaat om er over een langere periode
projectmatig mee aan de slag te gaan.
- De diversiteit van het aanbod (inleefateliers, materialen, thema’s, werkvormen, …) die
beantwoordt aan diverse noden van leerkrachten en hen toelaat om er op een creatieve manier
mee aan de slag te gaan.
8.1.2. Uit de evaluatie blijkt ook dat het leereffect van het aanbod dat leerkrachten observeren bij hun
leerlingen een sterke motivator is om het aanbod te blijven gebruiken. Dit biedt een opportuniteit
waar Studio Globo en Broederlijk Delen zouden kunnen op inspelen. Dit leereffect wordt momenteel
niet systematisch gemeten in de scholen en blijft vooral een perceptie van de leerkrachten. Broederlijk
Delen en Studio Globo zouden in hun aanbod aandacht kunnen besteden aan methodieken om zulke
leereffecten te meten. Indien zulke leereffecten inderdaad kunnen worden vastgesteld zou het ook
kunnen helpen om collega leerkrachten te motiveren om gebruik te maken van het aanbod. Het zou
er eventueel ook kunnen toe bijdragen dat bepaalde activiteiten van het aanbod onderdeel worden
van het schoolbeleid zoals nu reeds het geval was in een aantal scholen.
8.1.3. Scholen zijn in de meeste gevallen niet afgeschrikt door een aantal belemmeringen zoals
kostprijs, uitdaging om in te schrijven voor een inleefatelier, verplaatsing van de leerlingen naar de
ateliers. De vraag naar de inleefateliers is nog steeds groter dan het aanbod. Tegelijkertijd kan men er
niet vanuit gaan dat dit in de toekomst zo zal blijven. In die zin is het belangrijk om te blijven zoeken
naar manieren die deze drempels kunnen verlagen. Daarom is het initiatief van mobiele ateliers
interessant. Ook liggen er wellicht opportuniteiten in digitale oplossingen (bv. digitale lespakketten,
digitale leertrajecten, ...) die verder onderzocht kunnen worden.
8.1.4. Uit de evaluatie blijkt dat het aanbod van Studio Globo en/of Broederlijk Delen meestal
gebruikt wordt door een kleine groep van leerkrachten in een school. Het blijft een uitdaging voor
leerkrachten die het aanbod gebruiken om ook collega’s hierin mee te krijgen. Anderzijds lijken
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leerkrachten wel gemakkelijker bereid om deel te nemen aan laagdrempelige en goed voorbereide
acties binnen het Broederlijk Delen aanbod. Ook tonen de resultaten aan dat de inleefateliers indirect
kunnen bijdragen tot draagvlak bij leerlingen voor zulke acties alsook voor bepaalde aspecten van het
schoolbeleid. Dit biedt mogelijk opportuniteiten voor Studio Globo en Broederlijk Delen om na te
gaan in welke mate er een sterkere koppeling mogelijk is tussen het aanbod van Studio Globo en
Broederlijk Delen.

8.2

Hoe ervaren leerkrachten secundair onderwijs de ondersteuning van Studio Globo
en Broederlijk Delen?

Zoals ook het geval was voor het basisonderwijs is er bij de leerkrachten uit het secundair onderwijs
een heel sterke appreciatie voor het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen. Ook hier werden
de hoge inhoudelijke en didactische kwaliteit steevast vermeld als een belangrijke meerwaarde die
ervoor zorgt dat leerkrachten blijven gebruik maken van het aanbod van Studio Globo en Broederlijk
Delen. In die zin is het ook voor het secundair onderwijs belangrijk om sterk te blijven inzetten op
het verzekeren van de inhoudelijke en didactische kwaliteit alsook de rijke variatie in werkvormen en
activiteiten. Dit gevarieerde aanbod met een mix van trajecten en workshops beantwoordt immers
aan verschillende behoeftes bij leerkrachten en leerlingen. Dit biedt dan ook een mogelijkheid voor
Broederlijk Delen en Studio Globo om hun bereik naar scholen toe te verbreden. Voorts dient er
over gewaakt te worden dat begeleiders inhoudelijk en didactische sterk in hun schoenen staan en
aansluiting kunnen vinden met diverse groepen van leerlingen.

8.3

Aansluiting bij evoluties in de schoolcontext

Zoals in de vorige aanbevelingen reeds aangegeven zal het naar de toekomst toe belangrijk zijn om
verder in te zetten op de consolidatie en verdieping van de expertise waarrond Studio Globo en
Broederlijk Delen een duidelijke niche werking hebben uitgebouwd en waarrond ze een specifieke
meerwaarde kunnen bieden in vergelijking met andere aanbieders. Het is aangewezen om hierbij
rekening te houden met de evoluties die zich in de schoolcontext momenteel voordoen. De principes
van het onderwijs voor de toekomst die we in dit rapport besproken hebben kunnen hiervoor een
nuttig kader bieden. In volgende tabel worden een aantal praktische aanbevelingen naar voor
geschoven voor elk principe.
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Principes van het onderwijs Aanbevelingen voor het aanbod van Studio Globo en
voor de toekomst
Broederlijk Delen
a. Sterkere verbinding tussen  Sterk de link leggen tussen het mondiale en het lokale niveau
school en wereld
vanuit een kritische benadering van mondiale vorming, met
focus op actualiteit en mediawijsheid.
 Belang en meerwaarde van het aanbod en hoe het aansluit bij
de maatschappelijke realiteit en verwachtingen blijven
benadrukken. Uit de resultaten van de evaluatie blijkt immers
dat de perceptie van leerkrachten over de aansluiting van het
materiaal aan evoluties bepalend is voor het zich versterkt
voelen, wat op zijn beurt bepalend is voor daadwerkelijke
transfer.
b. Meer gepersonaliseerd
onderwijs





c. Coöperatief leren door
leerlingen en leerkrachten




Blijven streven naar hoge inhoudelijke en didactische
kwaliteit binnen het aanbod.
Het diverse aanbod van leermaterialen, langere trajecten en
korte workshops behouden zodat men kan inspelen op
uiteenlopende noden van leerkrachten en leerlingen.
Stappen zetten in het gebruik van digitale media en
technologie om gepersonaliseerd leren te faciliteren.
Verder inzetten op trajecten en leermaterialen die
vakoverstijgend werken bevorderen.
Experimenteren met alternatieve nascholingsmodellen (zoals
via leergemeenschappen, teamteaching met collega’s,
gezamenlijk lesvoorbereidingen maken, klasobservaties met
feedback,…)

d. Anders evalueren



Exploreren van innovatieve vormen van evalueren die beter
geschikt zijn voor de opvolging van verandering rond
vaardigheden, normen en waarden die ook aan bod komen
in de nieuwe eindtermen en leerplannen.

e. Multiperspectiviteit en
diversiteit



Blijven inzetten op een aanbod dat leerkrachten ondersteunt
bij het werken rond diversiteit en hierbij rekening houden
met inzichten vanuit onderzoek rond dit thema.

8.4

Op welke sleutelcompetenties van kinderen (BaO) en jongeren (SO) moeten we in
de huidige context inzetten?

De resultaten van de evaluatie wijzen op het belang om in de huidige context sterk in te zetten op
interculturele vaardigheden, sociale vaardigheden, kritisch denken, vaardigheden inzake
duurzaamheid, systeemdenken en actie kunnen ondernemen rond maatschappelijke problemen. Deze
competenties werden zowel door leerkrachten basisonderwijs als leerkrachten secundair onderwijs
als belangrijk gezien alsook door externe actoren (pedagogen, lectoren, onderwijsexperts,
partnerorganisaties,). Ze zijn ook in lijn met recente internationale ontwikkelingen rond
competentiedenken rond mondiale vorming. Tevens zal het belangrijk zijn voor Studio Globo en
Broederlijk Delen om ook sterker in te zetten op digitale competenties en mediawijsheid. Deze
competenties kwamen minder prominent naar voor tijdens de kwantitatieve bevraging en interviews
in de scholen, maar op basis van de gesprekken met externe actoren en de huidige evoluties in de
schoolcontext kan aangenomen worden dat zulke competenties in de toekomst alsmaar belangrijker
zullen worden.
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- BIJLAGEN

Beoordeling inleefateliers door
leerkrachten BaO

Tabel b1.1

Beoordeling van de aspecten tijdens de voorbereiding van het inleefatelier van Studio Globo
(N=207)

Helemaal
niet
waardevol

Niet
waardevol

Neutraal

Waardevol

Zeer
waardevol

Vorming voor de leerkracht
voorafgaand aan het inleefatelier

6
2,9%

10
4,8%

32
15,5%

120
58,0%

39
18,8%

Voorbereiding van het inleefatelier in
de klas aan de hand van het lespakket
van Studio Globo

0
0,0%

1
0,5%

9
4,3%

48
23,2%

149
72,0%

Tabel b1.2

Stellingen over de begeleiding tijdens het inleefatelier van Studio Globo (N=207)

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Er was voldoende interactie mogelijk tussen
leerlingen en de begeleider tijdens het
inleefatelier

1
0,5%

1
0,5%

7
3,4%

95
45,9%

103
49,8%

Er was voldoende interactie mogelijk tussen
leerkracht en de begeleider tijdens het
inleefatelier

1
0,5%

2
1,0%

17
8,2%

103
49,8%

84
40,6%

De begeleider is een expert in mondiale
thema’s

0
0,0%

1
0,5%

12
5,8%

103
49,8%

91
44,0%

De begeleider is een expert in werkvormen

0
0,0%

2
1,0%

32
15,5%

105
50,7%

68
32,9%

De begeleider kon de leerlingen
enthousiasmeren

0
0,0%

1
0,5%

12
5,8%

93
44,9%

101
48,8%

Het inleefatelier was leerrijk voor zowel de
leerlingen als de leerkracht

0
0,0%

1
0,5%

6
2,9%

73
35,3%

127
61,4%

Het inleefatelier was afgestemd op het niveau
van de leerlingen

0
0,0%

1
0,5%

4
1,9%

56
27,1%

146
70,5%
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Tabel b1.3

Waardering van de nabespreking van het inleefatelier van Studio Globo (N=207)

Afsluitende activiteiten in de klas aan
de hand van het lespakket voorzien
door Studio Globo
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Helemaal
niet
waardevol

Niet
waardevol

Neutraal

Waardevol

Zeer
waardevol

0
0,0%

5
2,4%

36
17,4%

109
52,7%

57
27,5%
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Beoordeling Spoor ZeS en de fotosets door
leerkrachten BaO

Tabel b2.1

Waardevolle aspecten van de fotosets en/of Spoor ZeS (N=44-46)

Helemaal
niet
waardevol

Niet
waardevol

Neutraal

Waardevol

Zeer
waardevol

Informatie over de mondiale thema’s

0
0,0(%)

0
0,0(%)

3
6,8(%)

30
68,2(%)

11
25,0(%)

De werkvorm(en) om de mondiale
thema’s toe te passen

0
0,0(%)

0
0,0(%)

6
13(%)

27
58,7(%)

13
28,3(%)

De vormgeving van het lesmateriaal

0
0,0(%)

0
0,0(%)

5
10,9(%)

27
58,7(%)

14
30,4(%)

Tabel b2.2

Stellingen over de kwaliteit van de fotosets en/of Spoor ZeS (N=46)

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Het lesmateriaal kan meteen in de
klaspraktijk geïntegreerd worden.

0
0,0(%)

2
4,3(%)

4
8,7(%)

19
41,3(%)

21
45,7(%)

Het lesmateriaal kan gemakkelijk aangepast
worden.

0
0,0(%)

1
2,2(%)

5
11,1(%)

25
55,6(%)

14
31,1(%)

De werkvormen kunnen in een nieuwe
context toegepast worden.

0
0,0(%)

2
4,5(%)

6
13,6(%)

30
68,2(%)

6
13,6(%)
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Aanbevelingen en opmerkingen van
respondenten Basisonderwijs over het aanbod van
Studio Globo en Broederlijk Delen

Bij de online bevraging hebben zevenentachtig van de 213 respondenten de open vraag naar
aanbevelingen en opmerkingen ingevuld. De antwoorden van deze respondenten werden gecodeerd
en samengevat in tabel 3.1. Wanneer een respondent meer dan één aanbeveling of opmerking invulde,
werden de verschillende aanbevelingen en opmerkingen afzonderlijk gecodeerd. De volledige
antwoorden werden in bijlage 1 opgenomen.
Bijna de helft van de respondenten gaf expliciet aan dat Studio Globo en Broederlijk Delen ‘goed
bezig zijn’ en dat zij hun werk moeten verder zetten. Twintig respondenten vermelden expliciet dat
Studio Globo en Broederlijk Delen een zeer mooi aanbod hebben, dat ze de intentie hebben om er
blijvend gebruik van te maken en/of benoemen expliciet de positieve aspecten.

Tabel b3.1

Type aanbevelingen en opmerkingen (N=213)

Aantal
Doe zo voort, behoud de kwaliteit, goed bezig

40

(Zeer) goede projecten, mooi aanbod, tevreden, intentie om terug te komen & expliciet benoemen
van positieve aspecten

20

Toelichting

2

Geen opmerkingen of aanbevelingen

13

Niets ingevuld

126

Kritische opmerkingen & aanbevelingen

26

Zesentwintig respondenten gaven bedenkingen, tips en concrete aanbevelingen die Studio Globo en
Broederlijk Delen kunnen meenemen in het verder uitwerken van hun aanbod. De tips en
bedenkingen kunnen gegroepeerd worden in zeven categorieën: (1) thema’s & leerdoelen (2)
organisatorische aspecten; (3) veroudering van het materiaal; (4) rol van de leerkracht; (5) vorming;
en (6) deelname/plaatsen inleefateliers.
1) Thema’s en leerdoelen

Enkele respondenten vragen, zoals we reeds in voorgaande hoofdstukken zagen, om een aanpassing
van de thema’s voor het buitengewoon onderwijs, aanpassing aan het niveau van de kinderen en
andere graden, en om een verwijzing naar ZILL van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
“Ook thema’s voor buitengewoon onderwijs.”
“Bij het leerplan rooms-katholieke godsdienst ook vermelden binnen welke componenten van het Raamplan roomskatholieke godsdienst voor het buitengewoon onderwijs, de doelen/activiteiten zich bevinden.”
“De voorbereiding in de klas vraagt wel veel tijd, de kinderen werken niet zo vlug als jullie denken.”
“Het vervolgverhaal niet te moeilijk maken.”

BIJLAGE 3 AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN BASISONDERWIJS OVER HET AANBOD VAN STUDIO GLOBO
EN BROEDERLIJK DELEN

69

“Wij werken reeds met de ZILL-doelen. Eventueel in de handleiding ook gebruik maken van deze doelen?”
“Inleefatelier andere landen voor de tweede graad (alleen wonen op het dak).”
“Het ‘beleven’ van het project mag meer de nadruk krijgen, niet het feest vieren op zich.”
2) Organisatorische aspecten

Enkele respondenten gaven problemen aan met betrekking tot het versturen van materiaal, materiaal
dat niet erg praktisch was, tablets niet werken of vragen om een tijdschema.
“Bij SuperWereldMol worden kokers verstuurd. Tijdig laten weten wanneer de kokers verstuurd worden. Dit
schooljaar en 2 jaar geleden werd de koker niet tijdig geleverd op school. Deze zat in het postkantoor, maar ik wist
van niks. Oplossing: track and trace-code doorsturen. Zo kan de leerkracht ook tijd inplannen wanneer er kan
gewerkt worden met de koker. Nu had ik maar 3 dagen om de voorbereiding te doen. Jammer!”
“In het kader van de spaaractie: die spaartassen zijn helemaal niet praktisch en een klas-sparen al zeker niet.”
“De wandeling door Antwerpen was niet fijn. De tablets werkten niet.”
“Een tijdschema voor de begeleiders zou handig zijn tijdens de ateliers.”
3) Veroudering materiaal

Vier respondenten gaven de veroudering van het materiaal aan. Twee van hen verwijzen expliciet
naar het inleefatelier ‘Wonen op het dak’.
“Het mediapakket is verouderd. De cd werkte enkel met cd-speler, wij hebben enkel chromebooks ter beschikking.
Ik moest een laptop van thuis meebrengen om iets te kunnen afspelen of tonen, kan hiervan een link verstuurd
worden? Of stick meegeven?”
“Het thema ‘Wonen op het dak’ was toch verouderd. Ik ga dit zeker niet meer opnieuw doen.”
“Bepaalde onderdelen van wonen op het dak zijn een beetje verouderd. Deze kunnen eventueel wel een update
gebruiken.”
“Zeer goede projecten, wel tijdig vernieuwen.”
4) Vorming

Enkele respondenten gaven aanbevelingen voor de vorming van leerkrachten. Mogelijk verwijzen ze
hierbij naar de vorming bij inleefateliers. De meningen zijn echter verdeeld: er zijn leerkrachten die
een vorming of een opfrissingsmoment niet nodig vinden, anderen dan weer wel.
“Ook de opfrissingsmomenten voor de leerkrachten zijn nodig!”
“Ik zou toch graag voorstellen om iedere keer als je het atelier bezoekt dat je een hele dag navorming hebt. Zo kan
je alles nog eens hernemen en sta je sterker voor de lessen op voorhand! Bedankt voor de topdag!”
“De laatste en derde verplichte nascholing voor leerkrachten mag ingekort worden. Ik vond de heropfrissing van hoe
het atelier werkt zinvol. Maar de oefeningen rond mondiale vorming eerder voor de jonge/nieuwe leerkracht. Ik had
dan liever zinvol rond burgerschap bezig geweest met mijn leerlingen in de klas. Misschien voor dit onderdeel liever
een keuzemogelijkheid inbouwen.”
“Vorming voor de leerkracht elk jaar opnieuw is niet nodig. Nadat je met het materiaal gewerkt hebt is alles wel
duidelijk. Vormingen volgen zijn bij ons op school beperkt tot 1 per jaar, dan wil je als leerkracht graag ook ergens
anders eens op inzetten.”
“Ik vind normaal de uitleg voor de leerkrachten ook interessant, maar dit jaar kreeg ik opnieuw de A-vorming
omdat ik bij de B en C-vorming zwanger was en daarom was dit minder interessant.”
5) Rol leerkracht

Twee respondenten gaven aan dat ze de toename van de rol van de leerkracht tijdens het atelier
jammer vinden. Zij zouden liever afstand nemen:
“Als leerkracht moet je afstand kunnen nemen en observeren tijdens het atelier. Dit is zo waardevol tijdens de
nabesprekingen in de klas!”
“Ik vind het moeilijker nu we ook een rol hebben in het inleefatelier ‘Wonen op het dak’. Als leerkracht kan je niet
enkel observeren en filmen. Er blijft hiervoor minder tijd over. Ik begeleid ook mee de evaluatiegesprekken na de
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samenwerking in de huisjes. Evident uiteraard. Maar ik vind het net een meerwaarde dat iemand anders dit doet,
een buitenstaander die het gedrag eens met ‘nieuwe ogen’ bekijkt. Als leerkracht kijk je vanuit de gedragspatronen
die je kent van in de klas.”
6) Deelname/plaatsen inleefatelier:

Ondanks enkele kritische opmerkingen zijn leerkrachten doorgaans positief over het aanbod van
Studio Globo en/of Broederlijk Delen. De inleefateliers blijken erg populair te zijn, maar leggen
noodzakelijkerwijze een beperking van het aantal deelnemers op. Dit vinden enkele leerkrachten
jammer:
“Meer plaatsen voorzien, zodat de ateliers niet zo vlug volzet zijn.”
“Misschien een extra inleefatelier er bij?:-)”
“Het zou fijn zijn als onze school elk jaar sowieso mag deelnemen. Elk jaar hebben wij nieuwe kinderen in het 4de
leerjaar.”
“We kregen niet zo lang geleden de boodschap dat we als school niet elk schooljaar zouden kunnen deelnemen aan
de inleefateliers. Dit vind ik persoonlijk zeer jammer. Ik neem elke schooljaar deel aan “Wonen op het dak” omdat
ik een knap thema vind waarbij onze kinderen duidelijk leren omgaan met de diversiteit waar ze dagelijks mee
geconfronteerd worden... ik begrijp dat vele scholen hieraan willen deelnemen maar zijn er dan geen andere oplossingen
mogelijk???”
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Appreciatie van de trajecten Brussel
Beleven en/of Climate Challenge door
leerkrachten secundair onderwijs

Tabel b4.1

De voorbereiding of voorbespreking (N=8)

Helemaal
niet
waardevol

Niet
waardevol

Neutraal

Waardevol

Zeer
waardevol

Voorbereiding van het traject in de klas
aan de hand

0

0

2

5

1

van het lespakket voorzien door Studio
Globo

0,0(%)

0,0(%)

25,0(%)

62,5(%)

12,5(%)

Tabel b4.2

Begeleiding tijdens het traject (N=8)

Er was voldoende interactie mogelijk tussen
leerlingen en de begeleider tijdens het traject
Er was voldoende interactie mogelijk tussen
leerkracht en de begeleider tijdens het traject
De begeleider is een expert in mondiale
thema’s
De begeleider is een expert in werkvormen

De begeleider kon de leerlingen
enthousiasmeren
Het traject was leerrijk voor zowel de
leerlingen als de leerkracht
Het traject was afgestemd op het niveau van
de leerlingen

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

0

1

1

5

1

0,0(%)

12,5(%)

12,5(%)

62,5(%)

12,5(%)

0

1

0

5

2

0,0(%)

12,5(%)

0,0(%)

62,5(%)

25,0(%)

0

0

2

4

2

0,0(%)

0,0(%)

25,0(%)

50,0(%)

25,0(%)

0

0

4

3

1

0,0(%)

0,0(%)

50,0(%)

37,5(%)

12,5(%)

1

0

2

4

1

12,5(%)

0,0(%)

25,0(%)

50,0(%)

12,5(%)

0

1

0

6

1

0,0(%)

12,5(%)

0,0(%)

75,0(%)

12,5(%)

0

0

1

6

1

0,0(%)

0,0(%)

12,5(%)

75,0(%)

12,5(%)
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Tabel b4.3
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De nabespreking of aansluitende activiteiten (N=8)

Helemaal
niet
waardevol

Niet
waardevol

Neutraal

Waardevol

Zeer
waardevol

Aansluitende activiteiten in de klas aan de
hand van

0

1

3

4

0

het lespakket voorzien door Studio
Globo

0,0(%)

12,5(%)

37,5(%

50,0(%)

0,0(%)
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Appreciatie van de Studio Globo
workshops door leerkrachten secundair onderwijs

Tabel b5.1

De begeleiding tijdens de workshops (N=15)

Er was voldoende interactie mogelijk
tussen leerlingen en de begeleider
Er was voldoende interactie mogelijk
tussen leerkracht en de begeleider
De begeleider is een expert in mondiale
thema’s
De begeleider is een expert in
werkvormen
De begeleider kon de leerlingen
enthousiasmeren

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet
het niet

0

0

0

5

10

0

0,0(%)

0,0(%)

0,0(%)

31,3(%)

62,5(%)

0,0(%)

0

0

3

8

3

1

0,0(%)

0,0(%)

20,0(%)

53,3(%)

20,0(%)

6,7(%)

0

1

1

10

3

0

0,0(%)

6,7(%)

6,7(%)

66,7(%)

20,0(%)

0,0(%)

0

0

0

12

2

1

0,0(%)

0,0(%)

0,0(%)

80,0(%)

13,3(%)

6,7(%)

0

1

3

8

3

0

0,0(%)

6,7(%)

20,0(%)

53,3(%)

20,0(%)

0,0(%)

De workshop was leerrijk voor zowel de
leerlingen als de leerkracht

0

0

1

5

9

0

0,0(%)

0,0(%)

6,7(%)

33,3(%)

60,0(%)

0,0(%)

De workshop was afgestemd op het
niveau van de leerlingen

0

1

0

6

8

0

0,0(%)

6,7(%)

0,0(%)

40(%)

53,3(%)

0,0(%)

Tabel b5.2

Aantal respondenten die vinden dat er voldoende informatie voor de voorbereiding is voorzien

Aantal

%

Ja

13

86,7

Nee

1

6,7

Ik weet het niet

1

6,7

Totaal

15

100,0

Tabel b5.3

Aantal respondenten of collega-leerkrachten die zelf een voorbereidende les of een gesprek
met leerlingen voorafgaand aan de workshop hadden voorzien

Aantal

%

Ja

7

46,7

Nee

5

33,3

Ik weet het niet

3

20,0

Totaal

15

100,0
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Tabel b5.4
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Aantal respondenten of collega-leerkrachten die zelf een les of een nabespreking met
leerlingen na de workshop had voorzien

Aantal

%

Ja

10

66,7

Nee

2

13,3

Ik weet het niet

3

20,0

Totaal

15

100,0
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Aansluiting van het aanbod van Studio
Globo en Broederlijk Delen bij de huidige evoluties
in de schoolcontext

Tabel b6.1

Aansluiting van het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen bij de huidige evoluties in
de schoolcontext volgens leerkrachten basisonderwijs (N=216)

Aansluiting bij …

de leerplannen van mijn koepel/net
verwachtingen van het schoolbestuur
verwachtingen in de maatschappij
verwachtingen van de ouders
diversiteit in de klas

Tabel b6.2

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

0

4

23

124

65

0,0(%)

1,9(%)

10,6(%)

57,4(%)

30,1(%)

0

3

83

87

43

0,0(%)

1,4(%)

38,4(%)

40,3(%)

19,9(%)

0

0

39

117

60

0,0(%)

0,0(%)

18,1(%)

54,2(%)

27,8(%)

0

6

92

100

18

0,0(%)

2,8(%)

42,6(%)

46,3(%)

8,3(%)

0

5

42

110

59

0,0(%)

2,3(%)

19,4(%)

50,9(%)

27,3(%)

Aansluiting van het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen bij de huidige evoluties in
de schoolcontext volgens leerkrachten secundair onderwijs (Doelpubliek A, N=8)

Helemaal
niet
akkoord
de leerplannen van mijn koepel/net
verwachtingen van het schoolbestuur
verwachtingen in de maatschappij
verwachtingen van de ouders
diversiteit in de klas

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

0

0

1

6

1

0,0(%)

0,0(%)

12,5(%)

75,0(%)

12,5(%)

0

0

4

3

1

0,0(%)

0,0(%)

50,0(%)

37,5(%)

12,5(%)

0

0

2

5

1

0,0(%)

0,0(%)

25,0(%)

62,5(%)

12,5(%)

0

0

5

3

0

0,0(%)

0,0(%)

62,5(%)

37,5(%)

0,0(%)

0

0

1

7

0

0,0(%)

0,0(%)

12,5(%)

87,5(%)

0,0(%)

BIJLAGE 6 AANSLUITING VAN HET AANBOD VAN STUDIO GLOBO EN BROEDERLIJK DELEN BIJ DE HUIDIGE EVOLUTIES IN DE
SCHOOLCONTEXT

77

Tabel b6.3

Aansluiting van het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen bij de huidige evoluties in
de schoolcontext volgens leerkrachten secundair onderwijs (Doelpubliek B, N=14)

de leerplannen van mijn koepel/net
verwachtingen van het schoolbestuur
verwachtingen in de maatschappij
verwachtingen van de ouders
diversiteit in de klas

78

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

0

0

1

8

5

0,0(%)

0,0(%)

7,1(%)

57,1(%)

35,7(%)

0

1

3

9

1

0,0(%)

7,1(%)

21,4(%)

64,3(%)

7,1(%)

0

0

2

10

2

0,0(%)

0,0(%)

14,3(%)

71,4(%)

14,3(%)

0

0

11

3

0

0,0(%)

0,0(%)

78,6(%)

21,4(%)

0,0(%)

0

1

3

9

1

0,0(%)

7,1(%)

21,4(%)

64,3(%)

7,1(%)
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Toelichting bij appreciatie van aanbod
studio Globo door leerkrachten secundair
onderwijs

Leerkrachten secundair onderwijs werden tijdens de kwantitatieve bevraging gevraagd om toelichting
te geven waarom zij wel of liever niet het educatief aanbod van Studio Globo en/of Broederlijk Delen
willen aanbevelen aan collega’s. Enkel leerkrachten die ja hebben geantwoord, gaven toelichting. De
bovenste toelichting komt van een leerkracht die deelnam aan een traject, de overige opmerkingen
kwamen van leerkrachten die een workshop hebben aangevraagd. De appreciatie gaat vooral uit naar
de meerwaarde en de kwaliteit van het aanbod.
“Omdat het aanbod heel waardevol is voor de leerlingen en hun horizon verruimt.”
“Aanbevolen is misschien sterk uitgedrukt, maar ik liet wel weten dat ik tevreden was over de workshops.”
“De inhoud van de workshops en vooral de actieve werkvormen vind ik een meerwaarde.”
“Degelijk, onderbouwde workshops over delicate thema’s.”
Twee respondenten uit doelpubliek B schreven ook een opmerking over vervoerskosten en de
moeilijkheid om andere collega’s te overtuigen:
“De vervoerskost is fel verhoogd sinds dit jaar. Jammer. Zo jagen we onze leerlingen in de kosten. Voor sommige
leerlingen is dit duur omdat zij thuis in armoede leven.”
“Het is moeilijk om collega’s aan te zetten tot samenwerken en vakoverschrijdend werken.”
Tot slot, op het einde van de vragenlijst werd de respondenten gevraagd of ze nog aanbevelingen
hebben voor Studio Globo en/of Broederlijk Delen. Het aantal aanbevelingen of tips zijn beperkt,
gezien de kleine steekproef, maar ze liggen in de lijn met aanbevelingen uit het basisonderwijs,
weliswaar met een duidelijke bezorgdheid over de kostprijs.
1) Doelpubliek A
“Blijf zo verder doen!”
“Brussel Beleven is duur, als je met een grote groep komt, want je betaalt per leerling. Nochtans zijn de kosten
ongeveer gelijk voor een grote/kleine groep. Beter een korting geven als je met veel leerlingen per groep komt.”
2) Doelpubliek B
“De prijs van de workshop is zeer hoog (owv vervoerskosten).”
“Doe zo verder en zet in op thema’s die in de leerplannen aan bod komen vb. aardrijkskunde.”
“Vooral zo blijven verder doen.”
“We hadden dit jaar weer een heel goede begeleiding.”
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Conceptueel kader voor het onderzoeken
van de effectiviteit van
professionaliseringsinitiatieven op school

Figuur b8.1

(aangepast op basis van Merchie et al. 2015

36

37

& Van Ongevalle et al. 2015

36 Merchie, E., Tuytens, M., Devos, G., Vanderlinde, R. (2015). Hoe kan je de impact van Professionalisering voor leraren in kaart brengen?
Praktijkbijdrage. Vlaanderen is Onderwijs en vorming. Universiteit Gent. https://biblio.ugent.be/publication/7105261/file/7105283.pdf
37 Van Ongevalle, J., Knipprath, H., Juchtmans, G., Pollet, I. (2015) Wereldburgerschap op maat. Behoefteonderzoek in het Vlaams
secundair onderwijs. Brussel: Kleur Bekennen.
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Activiteitensysteemmodel

Om te komen tot diepere inzichten over de effectiviteit
van de ondersteuningsactiviteiten van het Komyuniti
programma, de contextuele factoren die hierbij een rol
spelen op verschillende niveaus (school, klas,
leerkrachten,…) en de opportuniteiten voor toekomstige
ondersteuningsactiviteiten, wordt gebruik gemaakt van
het activiteitensysteemmodel (Engeström 201138,
Cremers 2016)39. Dit model plaatst de ontwikkeling van
mensen en organisaties in een culturele en historische
context. Het biedt eveneens technieken om met mensen
(in dit geval schoolactoren) de dingen die goed gaan
alsook de spanningen (uitdagingen) die ze in hun werk en
de organisatie daarvan (in dit geval het implementeren van ontwikkelingseducatie in de klas en op
school) te analyseren en te overkomen (voor wat betreft de uitdagingen) of te verankeren en op te
schalen (voor wat betreft de zaken die goed gaan). Het activiteitensysteemmodel gaat ervanuit dat
handelingen en activiteiten van schoolactoren zich voordoen binnen specifieke activiteitensystemen.
Een activiteitensysteem omvat verschillende componenten (zie fig.) die deze handelingen kunnen
beïnvloeden. Een activiteitensysteem kan zich bijvoorbeeld voordoen bij leerkrachten die betrokken
zijn in activiteiten van het Komyunity programma en handelingen stellen om in hun klas of school
ideeën van ontwikkelingseducatie binnen te brengen. Door de interacties met collega’s, leerlingen en
andere betrokken actoren wordt er onderling geleerd en worden normen en waarden ontwikkeld.
Tevens kunnen er ook nieuwe afspraken, regels en procedures (al dan niet op een expliciete manier)
tot stand komen. Figuur 2 toont de verschillende componenten van een activiteitensysteem. Uiteraard
kunnen er zich spanningen voordoen binnen een activiteitensysteem. Bijvoorbeeld, indien collega’s
of leerlingen om allerlei redenen toch geen interesse vertonen in de nieuwe ideeën die een leerkracht
na een workshop probeert te introduceren in de klas of de school. Voorts kunnen er zich ook
spanningen voordoen tussen activiteitensystemen, bijvoorbeeld indien er competitie zou zijn tussen
leerkrachten teams die elk verschillende deeleducaties trachten naar voor te schuiven binnen de
school. In zulk geval kan het minder aangewezen zijn om binnen je eigen activiteitensysteem zo goed
mogelijk blijven je best te doen en naar oplossingen te zoeken. Het kan dan juist nodig zijn om
oplossingen te zoeken overheen verschillende activiteitensystemen.

38 Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: towards an activity theoretical reconceptualisation. Journal of Education and Work,
14(1), 133 – 156.
39 Cremers, P. (2016). Designing hybrid learning configurations at the interface of school and workplace (Doctoral dissertation).
Wageningen: Wageningen University.
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Overzicht van geraadpleegde
documenten en websites

Interne programma documenten en rapporten
1. Extern jaarverslag 2017
2. Narratief jaarverslag AV – 2016
3. Narratief jaarverslag AV – 2017
4. Programma document Komuyniti 2017-2021
5. Enquête school als gastgemeenschap 2013
6. Rapport e-evaluatie onderwijs 2018 (kort)
7. Rapport onderzoek fotoset 2018
8. Verslag ‘Evaluatie 10 jaar fotoset voor kleuters’ 2014
9. Permanente evaluaties in de werkingsafdelingen 2012-2015
10. Rapport IKAK – herinneringsonderzoek 2011-2012
11. Rapport evaluatie IUEP (inleefruimten met uitgebreid educatief programma) 2011-2012
Websites
https://www.studioglobo.be/nl/lager?type%5B0%5D=inleefatelier
http://www.spoorzesindeklas.be/?page_id=244
https://www.studioglobo.be/nl/kleuter?type%5B0%5D=fotoset
https://www.broederlijkdelen.be/nl/inleefreis-scholen
https://www.studioglobo.be/nl/project/climate-challenge-school
https://www.studioglobo.be/nl/project/brussel-beleven
https://www.studioglobo.be/nl/workshop/heavy-metal,
https://www.studioglobo.be/nl/workshop/foodwiseaction,
https://www.studioglobo.be/nl/workshop/strijdwaardig,
https://www.studioglobo.be/nl/workshop/aan-tafel
https://www.studioglobo.be/nl/article/dekoloniseren-kun-je-leren

&
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Overzicht van interviews met actoren
van buiten de scholen

Functie & organisatie van de respondent

Datum interview

1.

Lector lerarenopleiding Odissee hogeschool

24/01/2019

2.

Lector lerarenopleiding HoGent

01/02/2019

3.

Pedagogisch begeleider GO!

07/02/2019

4.

Expert onderwijs Universiteit Antwerpen

11/02/2019

5.

Vertegenwoordiger Scholierenkoepel

15/02/2019

6.

Medewerker 11.11.11

01/02/2019

7.

Educatief medewerker Chirojeugd Vlaanderen VZW

30/01/2019

8.

Educatief medewerker Studio Globo (secundair onderwijs)

22/01/2019

9.

Educatief medewerker Studio Globo

01/02/2019

10. Educatief medewerker Broederlijk Delen

24/01/2019

11. Educatief medewerker Studio Globo

23/01/2019
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Overzicht scholen die deelnamen aan
interviews en het aanbod dat in deze scholen werd
gebruikt

Vijf secundaire scholen en 8 basisscholen werkten mee aan het kwalitatief onderzoekluik. De
onderstaande tabel geeft een overzicht van de respondenten die in de verschillende scholen werden
geïnterviewd alsook het educatief aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen dat werd gebruikt.
School + datum

Respondenten

Studio Globo inleefateliers

Broederlijk Delen

interview

Basisscholen
VBS W-Vl. (10/05)

 Directeur
Leerkracht 3e en 4e leerjaar (graadklas)

 Inleefatelier: India, Achter
de muur

 Campagne materiaal

VBS Limburg (26/04)

 Directeur
Leerkracht 5e leerjaar & 6e leerjaar
(graadklas)

 Inleefatelier: Filipijnen,
Achter de muur,

 Fotoset & Spoor Zes
 Campagne materiaal

GBS O-VL (26/04)

 Directeur
 Leerkracht 6e leerjaar

 Inleefatelier: Guatemala,
Filipijnen, Achter de
muur, Superwereldmol

• Campagne materiaal

VBS O-VL. (23/05)

 Directeur
Leerkracht 4e leerjaar

 Inleefatelier:
Superwereldmol

 Fotoset & Spoor Zes
 Campagne materiaal

VBS Limburg (24/04)

 Directeur (ook deeltijds leerkracht 1e
leerjaar)
 Leerkracht 5e leerjaar

GBS O-VL (23/04)

 Directeur
 Leerkracht 4e leerjaar
 Zorgjuf

 Inleefatelier: Wonen op
het Dak, Achter de muur,
Superwereldmol.

 Campagne materiaal

GBS W-VL (05/04)

 Directeur
 Leerkracht 6e leerjaar
leerkracht godsdienst

 Inleefatelier: Guatemala

 Fotoset & Spoor Zes
 Campagne materiaal

 Adjunct directeur
 Leerkracht aardrijkskunde 2e en 3e
graad + seminarie wetenschappen
 Directeur
 Leerkracht godsdienst
(+leerlingenbegeleiding 3e graad)
 Zorgleerkracht
 Leerkracht godsdienst 2e en 3e graad
 Leerkracht haartooi & verzorging (2e
en 3e graad)

 Workshops: Aan tafel,
heavy metal
 Brussel Beleven
 Workshops: Aan tafel,
heavy metal
 Brussel Beleven

 School als
gastgemeenschap.
 Campagnemateriaal
 Campagnemateriaal

 Workshops: Aan tafel,
Foodwise

 School als
gastgemeenschap
 Inleefreis
 Campagnemateriaal

 Telefonisch interview Leerkracht
aardrijkskunde (3e graad)

 Climate Challenge

 Leerkracht godsdienst 3e graad
(email interview (5-10/06/2019)
 Leerkracht gedragswetenschappen 3e
graad (telefonisch interview
18/6/2019)

 Workshops: Aan tafel
 Brussel Beleven

 Fotoset & Spoor Zes
 Campagne materiaal

Secundaire scholen
1. Secundaire school
(ASO) Limburg
(14/05/2019)
2. Secundaire School
(BSO, TSO) W-VL
(25/04)
3. Secundaire school
(BSO, TSO)
Antwerpen
(29/03/2019)
4. Secundaire School
(ASO) Vlaams Brabant
(10/06/2019)
5. Secundaire school
(ASO) O-VL.
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Beschrijving respondenten online
bevraging basisonderwijs

Drie kwart van de respondenten is een leerkracht die kennis maakte met het educatief aanbod van
Studio Globo en/of Broederlijk Delen voor 2017-2018 (tabel 13.1). Eén op vijf maakte voor het eerst
gebruik van het aanbod in 2017-2018 of later. De overige respondenten weten niet meer wanneer ze
voor het eerst beroep deden op het aanbod.

Tabel b13.1

De periode waarin de respondenten voor het eerst gebruik maakten van het educatief
aanbod van Studio Globo en/of Broederlijk Delen

Aantal

%

Voor 2017-2018

156

73,2

In 2017-2018 of later

42

19,7

Ik weet het niet

15

7,0

Totaal

213

100,0

De overgrote meerderheid van de respondenten geeft les in het lager onderwijs (97%), een zeer kleine
minderheid in het kleuter- of het secundair onderwijs (3%; tabel 13.2). Bijna drie kwart van de
respondenten heeft reeds 10 jaar leservaring of meer in het onderwijs (tabel 13.3). De meeste
gebruikers van het aanbod van voor 2017-2018 zitten in deze categorie40.

Tabel b13.2

Het onderwijsniveau waarop de respondenten les geven

Aantal

%

Kleuteronderwijs

3

1,4

Lager onderwijs

208

97,2

3

1,4

214

100,0

Secundair onderwijs (m.i.v. BUSO)
Totaal

Tabel b13.3

Leservaring in het basisonderwijs (dit schooljaar inbegrepen)

Aantal

%

3 jaar of minder

10

4,7

4 tot 9 jaar

51

23,8

10 jaar of meer

153

71,5

Total

214

100,0

40 De leerkrachten secundair onderwijs, gezien de vraagstelling over ervaring in het basisonderwijs, zitten in de categorie ‘3 jaar of
minder’.
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Slechts 1 op 6 van de respondent is mannelijk – de overgrote meerderheid van de respondenten is
vrouwelijk (tabel 13.4). Slechts één derde van de respondenten heeft ook gebruik gemaakt tot nu toe
van het aanbod van andere educatieve aanbieders m.b.t. mondiale thema’s (tabel 13.5).

Tabel b13.4

Aantal

%

Man

33

15,6

Vrouw

179

84,4

Totaal

212

100,0

Tabel b13.5
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Geslacht

Aantal leerkrachten die ooit gebruik gemaakt hebben van het aanbod van een andere
educatieve aanbieder

Aantal

%

Ja

80

37,6

Nee

133

62,4

Totaal

213

100,0
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Beschrijving respondenten online
bevraging secundair onderwijs

De meerderheid van de respondenten zijn leerkrachten die voor 2017-2018 voor het eerst gebruik
maakten van het educatief aanbod van Studio Globo en/of Broederlijk Delen (tabel 14.1). Minder
dan een kwart van de respondenten zijn nieuwe gebruikers. Een kwart van de respondenten van
doelpubliek B weet echter de exacte startdatum niet meer. Een minderheid maakte reeds gebruik van
het aanbod van andere educatieve aanbieders dan Studio Globo en Broederlijk Delen (38% van
doelpubliek A; 21% van doelpubliek B (tabel 14.2).

Tabel b14.1

Startdatum waarop de respondenten voor het eerst gebruik maakten van het educatief
aanbod van Studio Globo en/of Broederlijk Delen

Doelpubliek A

Doelpubliek B

Aantal

%

Aantal

%

In 2017-2018

2

25,0

2

14,3

Voor 2017-2018

5

62,5

8

57,1

Ik weet het niet

1

12,5

4

28,6

Totaal

8

100,0

14

100,0

Tabel b14.2

Het gebruik van het aanbod van andere educatieve aanbieders m.b.t. mondiale thema’s

Doelpubliek A

Doelpubliek B
Aantal

%

Ja, van Broederlijk Delen

5

35,7

Ja, van andere aanbieders

3

21,4

Ja

Aantal

%

3

37,5

Nee

5

62,5

6

42,9

Totaal

8

100,0

14

100,0

Minstens de helft van de respondenten heeft al 10 jaar of meer onderwijservaring in het secundair
onderwijs (tabel 14.3), minstens twee derde geeft les in de derde graad (tabel 14.4) en meer dan de
helft geeft les in het ASO, TSO en/of BSO (enkel doelpubliek A; tabel 14.5). Het TSO en BSO zijn
met andere woorden goed vertegenwoordigd in de steekproef.
Tot slot, net als in het basisonderwijs stellen we vast dat het merendeel van de leerkrachten vrouwelijk
is. Minstens drie kwart van de respondenten is vrouwelijk (tabel 14.6).
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Tabel b14.3

Onderwijservaring in het secundair onderwijs (dit schooljaar inbegrepen)

Doelpubliek A

Doelpubliek B

Aantal

%

Aantal

%

3 jaar of minder

0

0,0

1

7,1

4 tot 9 jaar

4

50,0

4

28,5

10 jaar of meer

4

50,0

9

64,3

Totaal

8

100,0

14

100,0

Tabel b14.4

De graad waarin men les geeft

Doelpubliek A

1ste graad
2de graad
3de
graad
specialisatiejaar)

Tabel b14.5

(m.i.v.

Doelpubliek B

Aantal

%

Aantal

%

0

0,0

1

6,3

2

25,0

8

50,0

7

87,5

11

68,8

Onderwijsvorm waarin de respondenten les geven

Doelpubliek A (N=8)

Doelpubliek B (N=16)

Aantal

%

Aantal

%

ASO

4

50,0

8

50,0

TSO

6

75,0

9

56,3

KSO

1

12,5

1

6,3

BSO

4

50,0

4

25,0

BUSO

1

12,5

0

0,0

N.v.t., ik geef enkel les in
de 1ste graad

0

0,0

0

0,0

N.v.t., ik heb een andere
functie op school

0

0,0

1

6,3

Tabel b14.6

Geslacht

Doelpubliek A

94

Doelpubliek B

Aantal

%

Aantal

%

Man

2

25,0

2

14,3

Vrouw

6

75,0

12

85,7

Totaal

8

100,0

14

100,0
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Interview leidraden voor de diepteinterviews

b15.1 Interview Leidraad leerkrachten (Basisonderwijs en SO doelpubliek A)

Mondiale vorming in de klas

1. Start/inleiding.
o Uitleg onderzoek
o Peilen naar kennismaking met SG/BD. (kennis van campagne, ...)
i. Wanneer en hoe voor het eerst kennisgemaakt?
ii. Werden de materialen en activiteiten van SG/DB aanbevolen door
collega-leerkrachten?
iii. Wat voor aanbod hebben ze tot nu toe gebruikt? Waarom?
2. Op welke manier heeft het aanbod van SG of BD je geholpen in de klas?
o doorvragen hoe LK het materiaal heeft gebruikt, inhoudelijke en methodologische
meerwaarde …
o Mogelijk doorvragen naar veranderingen bij leerlingen die de leerkracht heeft
kunnen observeren door het gebruik van de SG/BD materialen.
3. Wat vind je heel sterk aan het aanbod van SG/BD?
o doorvragen naar inhoudelijke en methodologische, maatwerk versus zelf
aanpassen, laagdrempelig vs. begeleiding en trajectmatig, …
4. Wat vind je minder sterk aan het aanbod en op welke manier zou je het kunnen
verbeteren?
5. Zal je dit aanbod ook in de toekomst blijven gebruiken? (waarom en hoe?)
o doorvragen naar doelstelling van uit veranderingstheorie van Komuyniti:
‘‘werkvormen aanbieden die leerkrachten ondersteunen om kinderen als
changemakers van morgen een hoopvol perspectief te bieden’’ en
o doorvragen naar de sleutelcompetenties waar momenteel op wordt ingezet of zou
moeten meer op ingezet worden
o Voel je je instaat om het aanbod verder zelfstandig te gebruiken of zelfstandig
verder te werken aan mondiale thema’s (zonder begeleiding van SG/BD)?
o Zou je het aanbevelen/heb je het aanbod van SG/BD aanbevolen aan collegaleerkrachten (multiplicatoreffect)?
6. Waar vind je ondersteuning om te werken rond ontwikkelingseducatie in je klas (directie,
collega’s, actoren van buiten de school, SG/BD of andere organisaties, bijscholing, ...)?
7. Wat zijn belangrijke uitdagingen of belemmeringen om te werken rond
ontwikkelingseducatie in je klas? En wat zijn belangrijke opportuniteiten?
o doorvragen naar evoluties in onderwijs/school context … eindtermen,
leerplannen, pedagogische evoluties of verwachtingen (vakoverschrijdend, werken
in team), werkdruk,
8. In welke mate sluit het aanbod van SG/BD aan bij belangrijke evoluties in
onderwijs/school context?
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Mondiale vorming op school

1. In welke mate leeft ‘ontwikkelingseducatie’ op deze school? (duurzaamheid, solidariteit,
leren over de wereld, positief omgaan met diversiteit, de wereld ontdekken, afvalbeleid,
armoede …)
o Specifieke activiteiten, initiatieven, projecten? (éénmalig, meermalig, traject, …)?
Bv. solidariteitsacties op school,
o Wie is de trekker en wie is er bij betrokken? (directie, collega leerkrachten, actoren
buiten de school (bv. Ouders, …)
2. Wat probeert men hier vooral mee te bereiken? (bij de leerlingen - welke competenties?,
bij het school team?, …).
o Mogelijk doorvragen naar veranderingen bij leerlingen of leerkrachten die de
leerkracht heeft kunnen observeren op school niveau door het gebruik van de
SG/BD materialen.
3. Uitdagingen? Belemmeringen? Spanningen?
b) Op welke manier heeft het aanbod van SG/BD kunnen helpen om een antwoord
te bieden aan deze uitdagingen? Op welk vlak was het aanbod minder nuttig? Op
welke manier zou het aanbod nog nuttiger kunnen gemaakt worden?
(methodologische, inhoudelijk, type van begeleiding, haalbaarheid,….). Ook
mogelijk opnieuw terugkoppelen naar belangrijke evoluties in
onderwijs/schoolcontext.

b15.2 Interview Leidraad Directie (BaO en SO) en leerkrachten SO doelpubliek B

1. In welke mate leeft ‘ontwikkelingseducatie’ op deze school? (duurzaamheid, solidariteit,
leren over de wereld, positief omgaan met diversiteit, de wereld ontdekken, afvalbeleid, ….)
o Specifieke activiteiten, initiatieven, projecten? (éénmalig, meermalig, traject, …)?
o Wie is de trekker en wie is er bij betrokken? (directie, collega leerkrachten, actoren
buiten de school (bv. Ouders, …)
2. Wat probeert men hier vooral mee te bereiken? (bij de leerlingen - welke competenties?, bij
het school team?, …).
3. Wat zijn belangrijke uitdagingen of belemmeringen om te werken rond
ontwikkelingseducatie op deze school?
o mogelijk doorvragen op evoluties in onderwijs/school context … eindtermen,
leerplannen, pedagogische evoluties of verwachtingen (vakoverschrijdend, werken
in team), werkdruk, financiële uitdagingen, …
4. Op welke manier heeft het aanbod van SG/BD hierbij kunnen helpen? Wat was minder
nuttig? Op welke manier zou het aanbod nog nuttiger kunnen gemaakt worden?
(methodologische, inhoudelijk, type van begeleiding, haalbaarheid, …). Ook mogelijk
opnieuw terugkoppelen naar belangrijke evoluties in onderwijs/schoolcontext
5. Zal dit aanbod ook in de toekomst blijven gebruiken worden op deze school? (waarom en
hoe?)
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Vragenlijst voor de online survey

Vragenlijst basisonderwijs: www.studioglobo.be/hiva-vragenlijst1-BaO
Vragenlijst secundair onderwijs Studio Globo (doelpubliek A - trajecten):
www.studioglobo.be/hiva-vragenlijst2a-SO-traject
Vragenlijst secundair onderwijs Studio Globo en Broederlijk Delen (doelpubliek B - workshops):
www.studioglobo.be/hiva-vragenlijst2b-SO-workshop

Voor een overzicht van de evaluatievragen: zie 1.2 pagina 13 in dit rapport.
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Effecten van het
professionaliseringsaanbod nader verklaard

Respondenten voelen zich over het algemeen versterkt dankzij het aanbod van Studio Globo en/of
Broederlijk Delen. Niettemin is er toch een zekere mate van variantie onder de respondenten en
voelen sommige respondenten zich meer versterkt dan anderen. Hieronder gaan we na welke
kenmerken deze variantie kunnen verklaren. Het gaat om individuele kenmerken (geslacht,
onderwijservaringen, al dan niet ancien zijn, en het al dan niet gebruik hebben gemaakt van een ander
aanbod, onderwijsniveau), kenmerken van het educatief aanbod zelf (type, kwaliteit en aansluiting bij
evoluties) en contextfactoren. In model 1 kijken we naar het verband tussen de versterking van de
leerkracht enerzijds en individuele kenmerken anderzijds. In model 2 komt het verband tussen
versterking en de kenmerken van het aanbod aan bod, in model 3 het verband tussen versterking en
contextfactoren (de mate waarin de school een bevorderende of belemmerende rol speelt bij de
implementatie). In model 4 nemen we alle kenmerken tezamen. De versterking van de leerkrachten
werd gemeten aan de hand van de vier items in tabel 17.1. Op basis van een factoranalyse werden
factorscores berekend voor een nieuwe schaal ‘versterking van de leerkracht dankzij het aanbod’.

Tabel b17.1

Versterking van de leerkrachten dankzij het educatief aanbod van Studio Globo en Broederlijk
Delen

Ik voel me …

inhoudelijk sterker om met
mondiale thema’s aan de slag te
gaan in de klas
didactisch sterker om mondiale
thema’s te behandelen in de klas
sterker om te werken aan een
duurzame en solidaire
schoolomgeving
gestimuleerd om me (ook) buiten
de school in te zetten voor een
solidaire en duurzame
samenleving

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

N.v.t.

0

5

25

98

69

19

0,0(%)

2,3(%)

11,6(%)

45,4(%)

31,9(%)

8,8(%)

0

1

34

95

66

20

0,0(%)

0,5(%)

15,7(%)

44,0(%)

30,6(%)

9,3(%)

0

8

44

87

54

23

0,0(%)

3,7(%)

20,4(%)

40,3(%)

25,0(%)

10,6(%)

2

7

65

74

34

34

0,9(%)

3,2(%)

30,1(%)

34,3(%)

15,7(%)

15,7(%)

De betrouwbaarheid van de schaal is hoog: Cronbach’s alpha bedraagt 0,856. De respondenten die
niet van toepassing kozen als antwoord werden uit deze schaalconstructie en onderstaande analyses
verwijderd. Er werd verder een schaal gecreëerd op basis van factoranalyse voor de kwaliteit van de
begeleiding van de inleefateliers (alle items van de tabel 1.2 in bijlage 1) en de kwaliteit van het
materiaal (alle items van de tabel 2.1 en tabel 2.2 in bijlage 2). Cronbach’s alpha bedraagt
respectievelijk 0,905 en 0,834. De schalen voor bevorderende schoolcontextfactoren (alle items van
de tabel 17.2) en aansluiting bij evoluties (alle items van de tabel 17.3) in de schoolcontext hebben
een betrouwbaarheidscoëfficiënt van respectievelijk 0,708 en 0,794. Waarden boven 0,700 wijzen op
een goede betrouwbaarheid.
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Tabel b17.2

Belemmerende en bevorderende contextfactoren bij het aanwenden van het educatief
aanbod (N=213-216)

Visie van de directie
Visie van collega-leerkrachten
Faciliteiten (bv. middelen, tijd)
Motivatie van de leerlingen
Vaardigheden van de leerlingen

Tabel b17.3

Belemmerde
sterk

Belemmerde
in zekere
mate

Noch
belemmering,
noch
bevordering

Bevorderde
in zekere
mate

Bevorderde
sterk

0

3

112

67

34

0,0

1,4

51,9

31,0

15,7

1

4

94

80

34

0,5

1,9

44,1

37,6

16,0

5

38

87

75

11

2,3

17,6

40,3

34,7

5,1

0

1

42

92

81

0,0

0,5

19,4

42,6

37,5

0

6

57

110

42

0,0

2,8

26,5

51,2

19,5

Aansluiting van het aanbod van Studio Globo en Broederlijk Delen bij de huidige evoluties in
de schoolcontext (N=216)

Aansluiting bij …

de leerplannen van mijn koepel/net
verwachtingen van het schoolbestuur
verwachtingen in de maatschappij
verwachtingen van de ouders
diversiteit in de klas

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

0

4

23

124

65

0,0

1,9

10,6

57,4

30,1

0

3

83

87

43

0,0

1,4

38,4

40,3

19,9

0

0

39

117

60

0,0

0,0

18,1

54,2

27,8

0

6

92

100

18

0,0

2,8

42,6

46,3

8,3

0

5

42

110

59

0,0

2,3

19,4

50,9

27,3

In tabel 17.4 wordt gekeken naar de verklarende factoren voor versterking voor zowel het inleefatelier
als het gebruikte materiaal. Hierdoor kunnen we nagaan of de aard van het gebruikte aanbod
samenhangt met versterking. In tabel 15.5 en tabel 15.6 wordt gekeken naar de verklarende factoren
voor versterking bij respectievelijk het gebruik van het inleefatelier en het gebruik van het materiaal
(Spoor ZeS en/of de fotosets). In deze twee laatste tabellen kan nagegaan worden in welke mate de
gepercipieerde kwaliteit van het aanbod samenhangt met versterking.
In de drie tabellen onderaan worden de gestandaardiseerde parameterschattingen weergegeven.
Hierdoor kunnen de effecten in termen van grootte met elkaar vergeleken worden. Statistische
significantie wordt weergegeven aan de hand van sterretjes. Drie sterretjes geven statistische
significantie weer op het niveau van 0,01, twee op het niveau van 0,05, één op het niveau van 0,1. In
de literatuur wordt het significantieniveau 0,05 het vaakst gebruikt. Omdat we echter met een relatief
kleine steekproef van leerkrachten werken, kan een streng significantieniveau leiden tot een hogere
kans op Type II fouten. Een Type II fout is het trekken van een conclusie dat er geen statistisch
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significant verband is wanneer er in de praktijk wel een verband is en dit met een grotere steekproef
waargenomen zal worden. Daarom hanteren we een minder streng significantieniveau van 0,1 als het
vereiste minimum.
Informatie over statistische significantie wordt best samengenomen met informatie over de
effectgroottes (Cohen, 1992; Durlak, 2009)41. Cohen (1988) stelde een tentatief kader voor om
effectgroottes te kunnen interpreteren, waarbij effectgroottes vanaf 0,100 betekenisvol maar klein
zijn, effectgroottes vanaf 0,300 medium zijn en vanaf 0,500 groot zijn. Er wordt veelvuldig
gerefereerd naar dit interpretatiekader, maar de interpretatie van effectgroottes kan verschillen van
onderzoeksdomein tot onderzoeksdomein. Het is belangrijk om naar voorgaand onderzoek te kijken
en naar de effectgroottes die in een specifiek onderzoeksdomein gevonden worden om te kunnen
interpreteren of een gevonden effectgrootte als klein, middelmatig of groot beschouwd kan worden.
In onderwijseffectiviteitsonderzoek met leeruitkomsten als afhankelijke variabele zijn effectgroottes
vanaf 0,200 beleidsrelevant en kunnen deze effecten moeilijk als ‘klein’ bestempeld worden (Durlak,
2009).

41 Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hilllsdale, NJ: Erlbaum.
Durlak, J. A. (2009). How to select, calculate, and interpret effect sizes. Journal of Pediatric Psychology, 34(9), 917-928.
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Tabel b17.4

Verband tussen versterking van de leerkracht dankzij het aanbod en individuele kenmerken,
type aanbod en contextkenmerken (gestandaardiseerde parameterschattingen; N=165)

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Man

0,098

0,094

Lager onderwijs

0,072

0,070

0,131 *

0,118 *

Ervaring = 4 tot 9 jaar

-0,026

0,020

Ervaring = 10 jaar of meer

0,056

0,082

0,207 **

0,212 *

Aanbod andere educatieve aanbieder gebruikt
Ervaring >4 jaar (REF)

Eerste gebruik voor 2017-2018
Type aanbod = inleefatelier (REF)
Type aanbod = fotoset en/of Spoor ZeS
Type aanbod = beide
Aansluiting van aanbod bij evoluties

0,195 **

0,136 *

0,038

-0,019

0,390 ***

0,298 ***

Bevorderende context op school
Verklaarde variantie

Tabel b17.5

0,095

0,165

0,270 ***

0,155 *

0,073

0,256

Verband tussen versterking van de leerkracht dankzij het aanbod en individuele kenmerken,
kwaliteit van het inleefatelier en contextkenmerken (gestandaardiseerde
parameterschattingen; N=145)

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Man

0,143 *

0,137 *

Lager onderwijs

0,172 **

0,126 *

0,124

0,113

-0,094

-0,115

Aanbod andere educatieve aanbieder gebruikt
Ervaring >4 jaar (REF)
Ervaring = 4 tot 9 jaar
Ervaring = 10 jaar of meer

-0,054

-0,173

Eerste gebruik voor 2017-2018

0,210 **

0,179 **

Vorming voor de leerkracht vooraf

0,105

0,111

Voorbereiding van het inleefatelier in de klas

0,061

0,027

Afsluitende activiteiten in de klas

0,196 **

0,166 *

Kwaliteit begeleiding

0,161 *

0,175 *

Aansluiting van aanbod bij evoluties

0,211 **

Bevorderende context op school
Verklaarde variantie
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0,107
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0,191 **
0,261 ***

0,037

0,068

0,338

Tabel b17.6

Verband tussen versterking van de leerkracht dankzij het aanbod en individuele kenmerken,
kwaliteit van het materiaal en contextkenmerken (gestandaardiseerde parameterschattingen;
N=30)

Model 1

Model 2a

Model2b

Model 3

Model 4

Man

0,249

0,300

Lager onderwijs

-0,249

-0,302

Aanbod andere educatieve aanbieder gebruikt

0,306

0,311

Ervaring = 4 tot 9 jaar

0,335

0,478

Ervaring = 10 jaar of meer

0,370

0,424

Eerste gebruik voor 2017-2018

0,232

Ervaring >4 jaar (REF)

0,188

Bruikbaar en waardevol materiaal

0,256

Aansluiting van aanbod bij evoluties

0,082

0,242
-0,005

Type aanbod = fotoset (REF)
Type aanbod = Spoor Zes

0,017

Type aanbod = Spoor Zes en fotoset

0,361 *

Bevorderende context op school
Verklaarde variantie

-0,008
0,354
0,255

0,199

0,093

0,136

0,065

0,029
0,413
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Onderwijswerking Komyuniti–programma
2017-2021

De onderwijswerking van Komyuniti (samenwerkingsverband tussen Studio Globo en Broederlijk
Delen) heeft voor het meerjarige programma 2017-2021 als specifieke doelstelling: via
ontwikkelingseducatie leerlingen, leerkrachten en de brede schoolomgeving motiveren voor
internationale solidariteit. Het jaarlijkse beoogde gemiddelde bereik bedraagt 560.000 leerlingen en
studenten. De Komyuniti-doelstelling ‘Onderwijswerking’ omvat volgende resultaten:
1. Werkvormen ontwikkelingseducatie in het basisonderwijs, met een gemiddeld jaarlijks bereik
van 114.000 leerlingen.
Concrete werkvormen: inleefateliers, buurtwandelingen, uitleenkoffers, workshops, fotosets, Spoor ZeSmateriaal, publicaties, digitaal tijdschrift, lesmateriaal,…
2. Werkvormen ontwikkelingseducatie in het secundair onderwijs, met een gemiddeld jaarlijks
bereik van 51.000 leerlingen.
Concrete werkvormen: workshops, trajecten, actua-lessen,…
3. Vorming in ontwikkelingseducatie in de lerarenopleiding, met een gemiddeld jaarlijks bereik
van 1.700 studenten.
4. Nascholing van leerkrachten, met een gemiddeld jaarlijks bereik van 7.200 leerkrachten.
5. Campagne en beweging op school, met jaarlijks gemiddeld 1.000 scholen die materiaal van
Broederlijk Delen gebruiken.
6. Scholen stimuleren tot solidariteit middels actiemodellen zoals “Saved by the Bell”.
7. Bevordering in ontwikkelingseducatie van gendergelijkheid en duurzame omgang met het
leefmilieu.
8. Onderbouwen van de kwaliteit middels innovatie.
9. Ontwikkelingseducatie communicatief ondersteunen en verbreden, met een jaarlijks contact
met 5.000 scholen.
Hieronder volgt een beschrijving van enkele werkvormen die binnen het Komyuniti-programma
2017-2021 aan leerkrachten worden aangeboden. Deze evaluatie betreft geen productevaluatie van
deze werkvormen als dusdanig, maar ze zijn de inrijpoort tot de bevraging van de leerkrachten. Een
korte beschrijving ervan is nuttige info om sommige aspecten van dit rapport te kunnen plaatsen.
Geselecteerde werkvormen voor het basisonderwijs
1. Inleefateliers met uitgewerkt educatief programma (IUEP)
2. Spoor ZeS-materiaal
3. Fotosets
Geselecteerde werkvormen voor het secundair onderwijs
4. Workshops
5. Trajecten (Climate Challenge, Brussel Beleven, Inleefreizen, School als Gastgemeenschap)

BIJLAGE 18 ONDERWIJSWERKING KOMYUNITI–PROGRAMMA 2017-2021

105

1) Inleefateliers met Uitgewerkt Educatief Programma (IUEP)
De belangrijkste begeleide werkvormen bij Studio Globo zijn de inleefateliers, waarbij kinderen uit
het basisonderwijs op een ervaringsgerichte manier ondergedompeld worden in de diversiteit van een
land uit het Zuiden of van onze eigen samenleving.
Een “Inleefatelier met Uitgewerkt Educatief Programma” (IUEP) bestaat uit vier stappen: de
vorming van de leerkracht, de voorbereiding in klas, het inleefspel in het atelier, en de nawerking in
klas. Het begeleidingsmateriaal is voor het hele proces uitgewerkt.
Voor de leerlingen vormt het inleefatelier een beklijvende ervaring. Het inleefatelier is een fysieke
ruimte met een volledig uitgewerkt decor dat de leefwereld tegenwoordig stelt van mensen uit andere
culturen of uit een land in het Zuiden, waarbij een deel de rurale leefwereld toont, en een ander deel
de urbane leefwereld. Aan de uitwerking van de decors is uitgebreid onderzoek in het Zuiden
voorafgegaan (inleefateliers India, Guatemala, Peru, Congo, SuperWereldMol). De inleefateliers
‘Wonen op het Dak’, ‘Expeditie WareWare’ en ‘Achter de muur’ situeren zich dan weer in de eigen
samenleving en focussen zich resp. op de thema’s brede diversiteit en (kans)armoede.
De werkvorm IUEP is specifiek omwille van volgende kenmerken:
 permanent cyclisch aanbod dat het volledige schooljaar wordt aangeboden aan steeds nieuwe
generaties
 in een beleid ingepaste vernieuwingen zodat het aanbod steeds actueel blijft
 aansluiting bij de onderwijseindtermen (aangepast aan doelgroep)
 krachtige en attractieve leeromgeving van een inleefruimte
 klemtoon op de rol van de leerkracht (vorming, hoofdactor in het hele traject)
 interactieve aanpak van een geïntegreerd inleefspel op basis van een uitgewerkt scenario
 begeleid aanbod: 2 begeleiders garanderen een beklijvend ervaringsgericht gebeuren
 het scenario beantwoordt aan de definitie van mondiaal en intercultureel leren (rolneming,
opdrachten uit het dagelijkse leven in vreemde cultuur of inzake anders-zijn, binnenbrengen
maatschappelijke problemen en veranderingsprocessen).
2) Spoor ZeS-campagnemateriaal
In het kader van de campagne van Broederlijk Delen, wordt elk jaar lesmateriaal ontwikkeld voor
leerlingen van het 2e tot 6e leerjaar van het basisonderwijs. Het campagneland en –thema staan
centraal in dit lesmateriaal, dat wordt gemaakt in een samenwerkingsverband van educatieve
medewerkers van Spoor ZeS (een dienst van Chirojeugd-Vlaanderen)42, Studio Globo en Broederlijk
Delen.
Het lesmateriaal bestaat uit:
 Een waarheidsgetrouw verhaal over een leeftijdsgenootje als eyeopener voor de kernproblematiek
 Een duidelijke handleiding met grote variatie aan werkvormen voor de leerkracht
 Een themaliedje
 Werkboekjes op maat van de kinderen
3) Fotosets
Voor kleuters en kinderen van het 1e leerjaar van het basisonderwijs, wordt er in het kader van de
campagne van Broederlijk Delen jaarlijks een fotoset ontwikkeld door Studio Globo.
Een fotoset bestaat uit een reeks van 10 foto’s op A3-formaat met een bijhorend verhaal. Het verhaal
en de foto’s bieden een inkijk in het dagelijkse leven van een leeftijdsgenootje uit een ander land. In
de handleiding voor de leerkracht worden tal van suggesties geboden voor verwerkingsactiviteiten in
de klas.
4) Workshops
Voor het secundair onderwijs trekken educatieve medewerkers van Studio Globo zelf naar de
scholen, waar ze thematische workshops begeleiden rond prangende globale kwesties (met een
economische, ecologische, of sociaal-politieke invalshoek). De workshops zijn gericht op leerlingen
42 Chirojeugd-Vlaanderen vzw is als betrokken partij geëngageerd voor het onderwijsluik van het Komyuniti-programma
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van het vierde, vijfde en zesde jaar van alle types van secundair onderwijs. De geografische invalshoek
laat toe om de workshops te koppelen aan de campagne van Broederlijk Delen. De meeste sessies
gaan immers door in de campagneperiode.
Het workshopaanbod ziet er (momenteel) als volgt uit:
 ‘Aan Tafel’, over voedselzekerheid
 ‘Heavy Metal’, over grondstoffen
 ‘Strijdwaardig’, over sociale bescherming
 ‘FoodWiseAction’, over voedsel, speciaal voor het BSO
De vaste ingrediënten bij elke workshop zijn film, interactieve werkvormen, begeleiders met kennis
van zaken en kleine groepjes waarin het gemakkelijk discussiëren is.
5) Trajecten
Naast workshops biedt Studio Globo ook de trajecten ‘Brussel Beleven’ en ‘Climate Challenge @
School’ aan voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs:
 ‘Brussel Beleven’ is een traject met een leerkrachtenvorming vooraf, uitgewerkt lesmateriaal om
de klas voor te bereiden en een volledige dag in Brussel. Tijdens deze interactieve dag ontdekken
de leerlingen onze superdiverse hoofdstad aan de hand van een fotozoektocht met opdrachten.
De leerlingen gaan de ontmoeting aan met buurtbewoners en -organisaties uit drie Brusselse
wijken: Kuregem, Matongé en de Marollen. Zo krijgen zij kansen om hun vooroordelen te
doorbreken.
 In het traject ‘Climate Challenge @ School’ wordt een klimaatconferentie gesimuleerd op
school, waarbij leerlingen van de derde graad secundair onderwijs de rol van een land aannemen
en zich het bijhorende standpunt over een aantal belangrijke klimaatkwesties eigen maken.
Tijdens de conferentie zoeken ze verbinding over de landsgrenzen heen om tot een mondiaal
antwoord te komen.
De trajecten van Broederlijk Delen omvatten o.a. de ‘Inleefreis’ en ‘School als Gastgemeenschap’:
 Jaarlijks trekken 4 scholen met elk 4 leerlingen en 1 leerkracht samen op inleefreis naar het
Zuiden. Tijdens 2 voorbereidingsweekends wordt gewerkt aan groepsvorming en interculturele
communicatie en krijgen de deelnemers specifieke informatie over het land. Tijdens de reis zelf
staan ontmoeting, inleven en uitwisseling centraal. Het bezoek aan de partnerorganisaties van
Broederlijk Delen, enkele dagen in duo doorbrengen bij een gastgezin en een levendig
uitwisselingsforum met leeftijdsgenoten zijn de kernelementen van de inleefreis. Na terugkomst
vertellen de deelnemers hun verhaal op school en worden zij ondersteund om zelf acties op poten
te zetten t.v.v. Broederlijk Delen.
 ‘School als Gastgemeenschap’: in het kader van de campagne van Broederlijk Delen worden
jaarlijks medewerkers van partnerorganisaties uit het campagneland uitgenodigd in België.
Scholen kunnen zich engageren om één of meerdere van deze mensen op school te ontvangen.
Wat Broederlijk Delen in het campagneland doet, krijgt op die manier een stem en een gezicht.
Het bezoek van de gast uit het Zuiden draagt heel veel mogelijkheden in zich om vakoverstijgend
te werken. De ontmoeting wordt er alleen maar boeiender op als leerlingen op voorhand in
verschillende vakken konden kennismaken met het land en de organisatie van de gast.
Meer info over deze en andere werkvormen is te vinden op www.broederlijkdelen.be/nl/broederlijkdelen-op-je-school en op www.studioglobo.be.
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